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119 uncu Birleşim (Olağanüstü) 
14 Eylül 2004 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri ve 202 millet
vekilinin, Türk Ceza Kanunu Tasarısı (1/593) ile 16.7.2004 Tarihli ve 5229 
Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunun Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresini (1/872) görüşmek üzere Anayasanın 93 üncü ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince 
olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/214) 

2. - TBMM Genel Kurulunun 14 Eylül 2004 Salı günü saat 15.00'te 
olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/641) 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 52 
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Suriye Halk Meclisi Başkanı Mahmoud 

Al Abrash'a Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 52 
V. - ÖNERİLER 28 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 28:29 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma gün ve saatlerinin yeniden 

düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerileri 28:29 
VI. - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 29,52 
1. - Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) 

(S. Sayısı 664) 29:52,52:95 
VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 96 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 96:831 
1. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, yurtdışına giden heyetlere 

ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın 
cevabı (7/2310) 96:98 

2. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, bir yabancı parlamen
terin Türkiye'de cezaevi ziyaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/2778) 99:101 

3. - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, 1999 yılında yapılan ve 
2004 yılında yapılacak KPSS sınavlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/2783) 102:106 

* Ek cevap 
4. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, idare mahkemesince iptal edilen 

Kocaeli-Körfez Belediye Meclisinin bir kararına ve dosyanın sonuçlan-
dırılamamasma ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2785) 107:109 

5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir bölge idare mahkemesi 
başkanının yurtdışı gezilerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/2859) 110:111 

6. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Meclis içinde ziyaretçilerin 
kılık ve kıyafetlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/2896) 112:114 

7. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Fas-Türkiye ilişkilerine dair Baş
bakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/2921) 115:120 

8. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Tekirova 
Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2922) 191 • 123 

9. - Hatay Milletvekili İnal BATU'nun, AB üyesi bazı ülkelerin Türk 
vatandaşlarına vize alımında çıkardıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2925) 123:126 

10. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlıkta çalışan ar
keolog sayısına ve ek göstergelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2927) ] 2 7 : ] 2 9 
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11. - İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, Tarişbank borçlusu çiftçilere 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABAÇAN'ın cevabı (7/2938) 130:134 

12. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, kar programında 
görevli personelin mesai ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2942) 135:136 

13. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, makam araçlarına ve 
giderlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/2947) 137:138 

14. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Safranbolu'nun tarihî 
dokusunun korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2949) 139:140 

15. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Marmara Bölgesinde olası 
bir deprem için alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/2952) 141150 

16. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kamu İhale Kanununun 
kapsamına ve bu konuda yeni bir düzenleme ihtiyacına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2954) 151:156 

17. - Konya Milletvekili Atilla KART'm, koruma müdürlüğü ve bir 
polis memuru hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun, cevabı (7/2960) 156:158 

18. - Konya Milletvekili Atilla KART'm, Tuz Gölü ile ilgili Meclis 
araştırması raporunda da yeralan bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2963) 159:164 

19. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Anamuhalefet 
Partisi Liderine tazminat davası açan ilk ve son Başbakanın kim olduğuna 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2965) j ^ . j ^ 

20. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kıyıköy ya 
da İğneada'dan Saroz Körfezi'ne döşenmesi planlanan petrol boru hattına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/2978) 167:173 

21. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, kapalı tutulan 
müzelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun 
cevabı (7/2981) 174:175 

22. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, vergi barışından 
yararlanan kamu kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/2989) 176:177 

23. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Emekli Sandığı 
Yönetim Kurulunun teknik öğretmenlere fiilî hizmet zammı verilmesine 
son verilmesine dair kararına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/2993) 178:181 

24. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kredi borcunu 
ödemeyen üniversite mezunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2995) 182-184 
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25. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Bingöl-Güroymak İl
çesinde belediyenin alkollü içki satışını yasakladığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3011) 184:189 

26. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir yürütmeyi durdurma 
kararının uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3012) 190:191 

27. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, İran'ı 
ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3014) 192:194 

28. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir polis memuru hakkındaki 
iddialara ve hakkında yapılan adlî işlemlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3020) 195:199 

29. - Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, İstanbul Bayrampaşa 
Cezaevinde oda sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3021) 199:20! 

30. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya 100. Yıl Bul
varında can güvenliğini sağlama amaçlı önlemler alınmasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3036) 202:203 

31. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, antika silah sahip
lerinin bürokraside karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3038) 204 

32. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, taksi sürücülerinin 
eğitimlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3039) 205:206 

33. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, bazı yabancı fir
maların ve yerli ortaklarının vergi kaçırdıkları iddialarına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/3041) 206:207 

34. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, YÖK Yasa Tasarısının 
hazırlanma aşamasında Bakanlığın bilgisi dışında değişikliğe uğradığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3042) 208-? 10 

35. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, YÖK Kanununun 35 
inci maddesi kapsamı dışında doktora yapan araştırma görevlilerine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3043) ? i ' -2H 

36. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in. işletmelerden istenen 
Sanayi Sicil Belgesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/3049) 214:217 

37. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, THY'nin 
kiraladığı uçaklara ve isim belirleme kriterlerine ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3050) 218:220 

38. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, asgarî ücrete iliş
kin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3055) ' 221:223 
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39. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, SSK Etlik İhtisas Has
tanesinden ayrılan personele ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3060) 

40. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, BOTAŞ'ın gaz kontrat dev
ri ihalesini yapıp yapmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3061) 

41. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, NATO toplantısı için 
alınan güvenlik önlemlerinin doğuracağı sonuçlara ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3064) 

42. - Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Yurtdışı Eğitim Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir mezuniyet yıllığına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3067) 

43. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, yurtdışındaki Türk fir
malarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/3068) 

44. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SİT alanı olan bir bölgeye 
askerî gazino olarak kullanılan binalar inşa edildiğine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/3075) 

45. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TAI ve TUSAŞ'ın, bir 
Amerikan şirketine ait hisseleri satın alacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/3076) 

46. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, bir yürüt
menin durdurulması kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3078) 

47. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, koruma müdürü hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3080) 

48. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞÎMŞEK'in, TEDAŞ'ta çalışan bir 
teknisyenin görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3081) 

49. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, AKTAŞ Elektrik A.Ş. 
personelinin yasal haklarının verilmediği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm 
cevabı (7/3082) 

50. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Boğaziçi İmar İdare 
Heyetinin çalışmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/3083) 

51. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin bazı firmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/3086) 

52. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Bakanlığın bütçesine ve büt
çe dışı gelirlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/3089) 
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53. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, üniversite sınavı sonrası 
açıkta kalacak adaylara yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3092) 262 

54. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Giresun İlinde 
öğretmenler için düzenlenen bir kursta dağıtılan kitaplara ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3093) 263 

55.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, İçişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısının Devlet Memurları Kanununa göre disiplin suçu işlediği id
dialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/3108) 264:265 

56.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, 5018 sayılı 
Yasanın 14. maddesinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3109) 266:267 

57.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Büyükşehir 
Belediyesinde yapılan görev değişikliği ve atamalara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3112) 268:269 

58. - Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, NATO Zirvesi sırasın
da bir bakanın üzerinin ABD Başkanının korumalarınca arandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3113) 270:271 

59. - Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, NATO Zirvesi sırasın
da ABD gizli servis ajanlarının bazı bakanlarımıza yönelik bir uy
gulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3114) 272:273 

60. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Adana-Yumurtalık-Kal-
dırım Belediyesindeki iş makinelerine ve dolu afetinden zarar gören çift
çilere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3115) 274 

61. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bakû-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattıyla ilgili bir iddiaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3116) 275:278 

62. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kaçak elektrikle 
mücadele çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3117) 279-283 

63. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir turizmciye hükümetçe 
özel uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3118) 284-'>89 

64. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bakanlıkça yapılan 
turizm tahsislerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
MUMCU'nun cevabı (7/3119) 290:292 

65. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Ankara'daki Noter
ler Birliği İlköğretim Okulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3120) 293:295 
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66. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şırnak-Kumçatı 
Beldesinin lise ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/3121) 

67. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Millî Eğitim 
Müdürünün mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyıp taşımadığına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3122) 

68. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, gençler arasında 
görülen kötü alışkanlıklarla ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3123) 

69. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Sımak İlindeki 
sağlık kuruluşlarına ve personeline ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/3124) 

70. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Pamukbankın başka ban
kalarla birleşmesi halinde kamuya maliyetine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullatif ŞENER'in cevabı (7/3127) 

71. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Vergi Barışı uy
gulamasının süresine ve uygulanan faiz oranına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/3128) 

72. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkındaki iddialara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3132) 

73. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, petrol ürünleri ithalatının ar
tışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3133) 

74. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Kumluca-
Mavikent Belediyesindeki işten çıkarılma iddialarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3134) 

75. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, ülkemizdeki özürlülere 
ve tedavi merkezlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Güldal AKŞİT'in cevabı (7/3135) 

76. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, ülkemizdeki özürlülerin 
rehabilitasyon ve tedavileri ile sosyal güvencelerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/3136) 

77. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, 5174 sayılı Kanunun bir 
hükmüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
COŞKUN'un cevabı (7/3137) 

78. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, kendisi, eşi ve çocuklarının 
iştirakçisi oldukları şirketlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3138) 

79. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, çiftçilerin kredi borçlarının 
geri ödemesinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3139) 

- 7 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 1 

Sayfa 

80. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir'de düzenlenecek 
Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarının finansman sorununa ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3140) 376:377 

81. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir Dünya Üniversite 
Oyunları için yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3141) 377:379 

82. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, özürlü üniversite öğren
cilerinin harçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3146) 380:381 

83. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun-Bafra'daki bazı 
köylerin yağış nedeniyle gördüğü zarara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3147) 382:384 

84 - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, işçi, memur ve Bağ-Kur 
emeklilerinin durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3148) 385:386 

85. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, kamu personelinin 
ekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3149) 387:388 

86. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Kıbrıs'tan 5000 askerin 
çekileceği ve Maraş'ın BM Barış Gücüne teslim edileceği iddialarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün 
cevabı (7/3150) 389:390 

87. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, beyin ve ortopedi 
ameliyatı yapması yasaklanan SSK hastanelerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun 
cevabı (7/3153) 390:392 

88. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Aşkale'ye tahsis 
edilecek deprem ödeneğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3154) 392:393 

89. -Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'da bir 
işhanının duvarındaki reklam panosuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3156) ,,„ _ 

90. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir internet sitesinde 
yayımlandığı iddia edilen bazı görüşme tutanaklarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı (7/3157) 396:398 

91. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, AOÇ'nin kullanıma 
elverişli kısmının azalmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3158) 399-400 

92. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in. KPSS'de sorulan bir 
soruya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3159) 401:403 
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93. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya ili Finike-Kale 
yolu çalışmalarındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3161) 404:406 

94. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, kadastro çalış
malarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı (7/3162) 406:409 

95. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, İzmir-Aydın 
otoyolunun çevre yolu bağlantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3163) 410:411 

96. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ünye-Niksar 
karayolunun yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki 
ERGEZEN'in cevabı (7/3165) 412:413 

97. - Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Afyon'da Karayol
larına bağlı bir arazinin bir şirkete satılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3166) 414:415 

98. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu SSK Has
tanesinin patoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3167) 415:416 

99. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Türkiye İş 
Kurumu tarafından hazırlanan projelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3168) 417:419 

100. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır SSK Böl
ge Hastanesi Başhekiminin görev değişimine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3169) 419:420 

101. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, İşsizlik Sigortası Fonuna 
ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3170) 420:422 

102. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun'daki Sigorta Tef
tiş Kurulu Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3171) 423:424 

103. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un. SSK iştirakçilerinin 
özürlü çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı (7/3172) 425:426 

104. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, meme protezlerinin es
tetik mahiyette olduğu gerekçesiyle SSK tarafından ödenmemesine ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun 
cevabı (7/3173) 427:428 

105. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in. kamuoyunda 2/B 
olarak değerlendirilen arazilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman PEPE'nin cevabı (7/3175) 429:432 

106. - Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Mersin'in bir 
mahallesindeki petrol dolum tesislerinin yarattığı kirliliğe ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3176) 432:433 
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107. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, hukuk müşavirliği 
sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3178) 434:435 

108. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCl'nın, hukuk müşavirliği 
sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3179) 436:437 

109. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSFnin hizmetlerinden 
yararlandığı bir halkla ilişkiler şirketi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3180) 438:440 

110. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, IMF'nin TMSF'ce el 
konulacak bankalara müdahil olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3181) 441:442 

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Büyükorhan'daki 
baraj göletinin tarımsal amaçla kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3191) 443:445 

112. - Konya Milletvekili Atilla KART'm, Konya-Cihanbeyli-
Yeniceoba Kasabasının elektrik teknisyeni ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/3192) 446:447 

113. - Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Alara Çayı üzerine baraj 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3195) 447:449 

114. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Ergani'deki 
enerji nakil hattının yerleşim yeri dışına alınıp alınmayacağına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/3197) 449:451 

115. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'ın bazı ilçe ve 
köylerinin gölet ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3198) 4 5 j . 4 5 3 

116. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, NATO toplantısı 
sırasında düzenlenen gösterilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3199) 453.455 

117. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, uyuşturucu madde kaçak
çılığı ile mücadeleye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/3200) 456:458 

118. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Van Valisinin basında yer 
alan bir beyanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3201) 4 5 9 

119. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir genel yayın müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/3203) 460 

120. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, turizm gelirleri ve bu gelir
lerin denetimine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
MUMCU'nun cevabı (7/3206) 461:469 
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121. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yenişehir'deki 
tarihî evlerin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3207) 

122. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Çukurova Devlet Senfoni 
Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3209) 

123. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Baku Kültür 
Müşavirinin görevden alınması ve yerine yapılan atamaya ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3210) 

124. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Çukurova Devlet Sen
foni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ve Adana Kültür Merkezi in
şaatına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun 
cevabı (7/3211) 

125. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Çukurova Devlet 
Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun (7/3213) 

126. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tarihî binaların kul
lanıcıları ve maliklerince tahrip edilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3214) 

127. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Devlet Senfoni Orkest
ralarının kapatılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3215) 

128. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir firmanın terörist 
faaliyetleri finanse ettiği ve vergi indiriminden yararlandınldığı iddialarına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3217) 

129. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, patates-soğan ih
racatında geriye dönük vergi iadesi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanın
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/3218) 

130. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, THY'deki uçaklara 
ve teknik ekibe ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/3219) 

131. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, Yedikule 
Hisarının kiralanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3220) 

132. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, özelleştirme işlemlerine ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3221) 

133. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, çeşitli mal ve hizmet
lere yapılan zamlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/3222) 

134. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, esnafın vergi borcuna uy
gulanan faiz oranına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3223) 
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135. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, TEDAŞ'm özel
leştirme programına alınmasının nedenlerine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3224) 

136. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığın ilçe teşkilat
larının kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3225) 

137. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Karacabey-Sey-
ran Köyü yakınlarındaki Hazine arazisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3226) 

138. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, Emekli Sandığı iştirak
çilerinin özürlü çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3227) 

139. - Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın. TÜPRAŞ'ta çalışan iş
çilerin ortalama maliyetine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3228) 

140. - Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Vakıflar Genel Müdür
lüğüne ait vakıf binalarını kullanan esnafa uygulanan stopaj vergisine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3229) 

141. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Antalya Millî Eğitim 
Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/3230) 

142. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Van'a yaptığı iddia edilen 
bir seyahate ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/3231) 

143. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Damal'da 
eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3232) 

144. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'da eğitim 
alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3233) 

145 .- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün. Ardahan-Posofta eğitim 
alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3234) 

146. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Çıldır'da eğitim 
alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3235) 

147. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Göle'de eğitim 
alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3236) 

148. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Hanak'ta eğitim 
alanındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3237) 

149. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'daki bir revirin 
sahibinin vasiyeti gereği Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3238) 
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150. - Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Bursa İli 
Karacabey Organize Sanayi Bölgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3239) 539:544 

151. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, Aydın İlinde yer 
alan organize sanayi bölgelerinin endüstri bölgesine dönüştürülüp dönüş
türülmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
COŞKUN'un cevabı (7/3240) 545:546 

152. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, sanayicilerin 
faaliyet dışı gelirlerine ve istihdama ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3241) 547:548 

153. - Antalya Milletvekili Nail KAMACl'nın, özel sağlık kuruluş
larının denetimine ve bir özel sağlık kuruluşuna ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3242) 549:551 

154.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Ünye Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3244) 552-553 

155. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Posof Devlet 
Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine, 

- Ardahan-Hanak Sağlık Grup Başkanlığı ve sağlık ocaklarındaki ek
sikliklerin giderilmesine, 

- Ardahan-Göle Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin 
giderilmesine, 

- Ardahan Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin 
giderilmesine, 

- Ardahan-Çıldır'daki Sağlık Grup Başkanlığı ve sağlık ocaklarındaki 
eksikliklerin giderilmesine, 

- Ardahan-Damal Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinin ve sağlık ocak
larındaki eksikliklerin giderilmesine, 

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3245, 
3246, 3247, 3248, 3249, 3250) 

156. - Antalya Milletvekili Nail KAMACl'nın, Antalya'da hizmet 
veren bir özel sağlık kuruluşuna ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/3251) 554-563 

157. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, sağlık kuruluşlarında 
ücretli veya ücretsiz yapılan aşılara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/3252) 564:572 

158. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hayvan hastalıkları ile 
mücadele çalışmalarına, 573:574 

- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK'ın, peynircilik araştırma ens
titüsü kurulup kurulmayacağına, 

- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, doğal afetten zarar 
gören fındık üreticileri için yapılacak çalışmalara, 
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- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Alanya'ya bağ
lı bazı köylerin su sorununa, 

- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya kent 
merkezinin balıkçı barınağı ihtiyacına, 

- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK'ın, et hayvancılığını destek
lemeye yönelik bir tebliğe, 

- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK'ın, 5184 sayılı Kanunun değiş
tirilip değiştirilmeyeceğine, 

- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, doğrudan gelir desteği 
ödemeleri için çiftçilerden alınan paraya, 

- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğüne bağlı bir atölyeye, 

- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünün araç ve teknik personel ihtiyacına, 

- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'ın bazı ilçe ve köy
lerinin yayla yollarının yapım ve onarımına, 

- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, Aydın İlinde ödenecek 
pamuk primlerine, 

- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, hayvancılıkla ilgili araştırma, 
aşı üretim enstitüsü ve kontrol laboratuvarlarının kapatılma nedenlerine, 

- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, buğday destekleme 
politikalarına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 
3264, 3265, 3266) 575:601 

159. - Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, Türk 
Telekomun sabit telefonlarındaki yeni tarife paketlerine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3267) 602:604 

160. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Mudanya ile çevre iller 
arasındaki feribot seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/3268) 605:609 

161. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, özel sektör hava 
yollarının iç hatlarda tarifeli uçuşlara başlamasına ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3269) 610:613 

162. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bazı yabancı uçakların 
Türk hava sahasını kullanmalarına izin verilip verilmediğine ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3270) 614:619 

163. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Hatay havaalanı inşaatına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3271) 620:622 

164. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, boğazların kirliliğine 
ve geçiş yapan gemilere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/3272) 623:625 
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165. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, dokuma ve tekstil ürünleri 
ihracatına ve hayali ihracat konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/3273) 

166. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Murat Reis isimli 
denizaltına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün 
cevabı (7/3274) 

167. - Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, parlamentolararası 
dostluk gruplarının yurtdışı gezileri ile TBMM'de çalışan geçici işçilere 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın 
cevabı (7/3276) 

168. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'daki tahrip olan 
köprü ve sanat yapılarının onarımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3277) 

169. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İğdır'daki doğal afetin 
sebep olduğu zarara ve yardım çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3278) 

170. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, çocuk yuvalarının 
yetersizliğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güldal 
AKŞİT'in cevabı (7/3279) 

171. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, TRT'de yapılan 
açıkoturum ve tartışma programlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3280) 

172. - Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, kızının düğün törenine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3283) 

173. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki eczacıların 
Bağ-Kurdan alacaklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3284) 

174. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, eczacıların sosyal güvenlik 
kuruluşlarından alacaklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3285) 

175. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, DİE bölge 
müdürlüklerine gönderilen personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/3286) 

176. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, bir TRT muhabirinin görev 
yeri değişikliği ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/3287) 

177. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'deki program ve yapım
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3288) 

178. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Haber Dairesi Başkan
lığı ve Haber Merkezinin İstanbul'a taşınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3289) 

179. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT-2'nin kanal kimliğinin değiş
tirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3290) 
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180. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'de logo ve kanal kim
liklerinin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/3291) 

181. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un. TRT'ce aylık olarak yayım
lanan bir derginin kapak kompozisyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3292) 

182. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un. TRT Ankara Televizyonun
da görevli bir bürokratın görevden alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3293) 

183. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, buğday ithalatına ve 
dahilde işleme izin belgesi verilen firmalara ilişkin Devlet Bakanından 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Ali 
COŞKUN'un cevabı (7/3294) 

184. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, plazma monitör ithal 
eden firmalara gümrük idaresine yapılan uygulamalara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/3295) 

185.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, ülkemizin yıllık 
elektrik ihtiyacı ve bazı verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3296) 

186. - Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'un, Adana'da sulama 
yapan çiftçilerin TEDAŞ'a olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3298) 

187. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, bazı bürokrat 
atamalarına ve ortaya çıkan mağduriyete ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3299) 

188. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in. Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolü ve genetik modifiye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3300) 

189. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa Yenişehir 
Havaalanının tarifeli sivil uçuşlara ne zaman açılacağına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3301) 

190. - Konya Milletvekili Atilla KARTın, Silifke - Taşucu SEKA 
Kâğıt Fabrikasının özelleştirilmesine ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3302) 

191. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Mudanya - İstanbul 
feribot seferlerine ne zaman başlanacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3303) 

192. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, kablolu 
TV yayınlarına ve aboneliğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın cevabı (7/3304) 

193. -İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü hakkındaki bazı iddialara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/3305) 
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194. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu'daki bazı 
okulların satış kararma ve bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3306) 

195. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, millî gelirden 
çalışanlara ve yatırıma ayrılan paya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3307) 

196. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolü ve insan hedefli genetik modifıye biyolojik silahlara ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/3310) 

197. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-
Fatsa'daki kapalı spor salonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3311) 

198. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena Biyogüvenlik 
Sözleşmesi ve genetik modifîye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3313) 

199. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolü ve genetik modifîye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3314) 

200. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Afşin-Elbistan 
Termik Santralının çevreye ve insan sağlığına verdiği zarara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/3317) 

201. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Kıyı Yasasına muhalefet
ten haklarında soruşturma açılan belediye başkanları olup olmadığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/3320) 

202. - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Denizli'deki doğal-
gaz ihalesine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3324) 

203. - Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'm, petrol rafinerilerindeki 
teknolojik yetersizliklere ve ATAŞ'taki yangına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3327) 

204. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun Gübre Sanayi A.Ş.'nin 
özelleştirme sürecinde ortaya çıkan olumsuzluklara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3329) 

205. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tarımsal ve hayvansal 
ürün ithalatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad 
TÜZMEN'in cevabı (7/3331) 

206. - Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Ankara-Çubuk-
Sünlü Köyünde meydana gelen hortum mağdurlarına ve yardım çalış
malarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki 
ERGEZEN'in cevabı (7/3335) 

207. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Boston seyahatine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/3336) 
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208. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Hacıbektaş 
Belediyesinin çadır talebinin Kızılayca karşılanmamasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3338) 

209. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİRin, İzmir Çevre Yoluna 
ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3342) 

210. - Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, Bakanlık bürokratlarının 
Orman-İş yönetici ve üyelerine sendika değiştirmeleri konusunda baskı 
yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/3345) 

211. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF alacak portföyünün 
satış yolu ile tasfiye edileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3346) 

212. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSFye borçlu bankalar 
ve ödeme koşullarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3347) 

213. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT lojmanlarıyla ilgili bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3348) 

214. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Tanıtma Fonundan 2003 
yılından itibaren yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/3349) 

215. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kartal 
Kaymakamının, lokanta, pastane ve fırınların İSO 9000: 2000 belgesi al
malarını zorunlu kıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3350) 

216. - Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, Antalya Büyükşehir 
Belediyesiyle ilgili kadrolaşma iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3351) 

217. - Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Mamak 
Belediyesinin beton santralı ile ilgili yıkım kararına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3352) 

218. - İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, Tekelde 
bayan personelin tayin sorununa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3356) 

219. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'ın uzman öğret
men ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/3358) 

220. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya SSK Bölge 
Hastanesinden Üniversite Hastanesine yapılan şevklerin durdurulmasına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/3362) 

221. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın. Adana'nın bazı il
çelerindeki afet mağduru çiftçilerimizin sorunlarına, 
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- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Isparta yolu üzerin
deki Gaziler-Varsak Boğazlan ile Antalya'ya bağlanan yolun genişletme 
çalışmalarına, 

Antalya-Varsak-Gaziler Köyünde dolu yağışından mağdur olan çift
çilere yapılacak yardımlara, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/3363, 3364, 3365) 

222. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, PTT bürolarından çekilen 
faksların muhafaza edilmesi uygulamasına ne zaman son verileceğine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3374) 

223. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TPAO 
Adıyaman İşletmesinde işine son verilen işçilere ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3379) 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 127 millet

vekilinin. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında verilen gensoru önergesini görüşmek üzere, 
Anayasanın 93 üncü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi, 

Olağanüstü toplantı isteminin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bulunduğuna ve bu 
nedenle, TBMM Genel Kurulunun 4 Ağustos 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te olağanüstü toplan
tıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 32 millet
vekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını 
yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan "Hızlandırılmış Tren" olarak adlandırılan uygulamayı 
mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1), 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
4.8.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan Ulaştırma Bakanı Binali Yıl

dırım hakkındaki (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğin
ce gündeme alınıp alınmaması hususundaki öngörüşmelerinin Genel Kurulun 4 Ağustos 2004 Çar
şamba günkü birleşiminde yapılmasına; gensoru önergesinin gündeme alınmasının kabul edilmesi 
halinde, gensorunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve 
görüşmelerinin 7 Ağustos 2004 Cumartesi günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 32 millet
vekilinin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması hususundaki öngörüşmeler tamamlandı; istem üzerine elektronik cihazla yapılan 
açıkoylama sonucunda, önergenin gündeme alınmasının kabul edilmediği açıklandı. 

Genel Kurulu ziyaret eden Hollanda Parlamentosu Türk Grubundan bir grup milletvekiline 
Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 

1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00'te toplanılmak üzere, birleşime 17.46'da son verildi. 
İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Mehmet Danış Türkân Miçooğulları 
Çanakkale İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 173 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

14 Eylül 2004 Salı (Olağanüstü) 
Rapor 

1. - Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı: 664) (Dağıt
ma Tarihi: 14.9.2004) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
14 Eylül 2004 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine göre, An
kara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 202 milletvekili tarafından Başkanlığımıza verilen 
önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen sayın milletvekil
lerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme 
giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisin
de Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan olağanüstü toplantı 

çağrı önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum: 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri ve 202 milletvekilinin, Türk Ceza Kanunu 

Tasarısı (J/593) ile 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderme tezkeresini (1/872) görüşmek üzere Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4*214) 

6.9.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun; 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasarısı 
(1/593) ile Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere gönderilen Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 5229 sayılı Kanunu görüşmek üzere 
Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddesi gereğince, 14 Eylül 2004 Sah günü saat 15.00'te 
olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ederiz. 

Salih Kapusuz Faruk Çelik Eyüp Fatsa 
Ankara Bursa Ordu 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Haluk İpek Sadullah Ergin 

Ankara Hatay 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

- 2 2 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9.2004 O : 1 

6.-
7.-
8.-
9.-
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

Abdullah Çalışkan 
Recep Garip 
Ali Küçükaydın 
Ziyattin Yağcı 
- Mahmut Göksu 
- Mehmet Özyol 
- Ahmet Faruk Unsal 
- Halil Aydoğan 
- Reyhan Balandı 
- Ahmet Koca 
- Cemal Kaya 
- Halil Özyolcu 
- Mehmet Kerim Yıldız 
- Ruhi Açıkgöz 
- Ramazan Toprak 
-Akif Gülle 
- Bülent Gedikli 
- Telat Karapınar 
- Faruk Koca 
- Mehmet Zekai Özcan 
- Eyyüp Sanay 
- Mustafa Tuna 
- Mustafa Said Yazıcıoğlu 
- Osman Akman 
- Mevlüt Çavuşoğlu 
- Burhan Kılıç 
- Kenan Altun 
- Orhan Yıldız 
- Ahmet Rıza Acar 
- Ahmet Ertürk 
- Ali Aydınlıoğlu 
- Turhan Çömez 
- Ali Osman Şali 
- Ahmet Edip Uğur 
- Mehmet Asım Kulak 
- Afif Demirkıran 
- Ahmet İnal 
- M. Nezir Nasıroğlu 
- Feyzi Berdibek 

(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adıyaman) 
(Adıyaman) 
(Adıyaman) 
(Afyon) 
(Afyon) 
(Afyon) 
(Ağrı) 
(Ağrı) 
(Ağrı) 
(Aksaray) 
(Aksaray) 
(Amasya) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ardahan) 
(Artvin) 
(Aydın) 
(Aydın) 
(Balıkesir) 
(Balıkesir) 
(Balıkesir) 
(Balıkesir) 
(Bartın) 
(Batman) 
(Batman) 
(Batman) 
(Bingöl) 
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45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70.-
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 

- Abdurrahim Aksoy 
- Yüksel Coşkunyürek 
- Mehmet Güner 
- Metin Yılmaz 
- Mehmet Alp 
- Bayram Özçelik 
- Abdulmecit Alp 
- Şerif Birinç 
- Mustafa Dündar 
- Zafer Hıdıroğlu 

(Bitlis) 
(Bolu) 
(Bolu) 
(Bolu) 
(Burdur) 
(Burdur) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 

- Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
- Şevket Orhan 
- Mehmet Emin Tutan 
- İbrahim Köşdere 
- Hikmet Özdemir 
- Agâh Karkas 
- Ali Yüksel Kavuştu 
- Muzaffer Külcü 
- Murat Yıldırım 
- Osman Nuri Filiz 
- Aziz Akgül 
- M. İhsan Arslan 
- Osman Aslan 
- Mehmet Mehdi Eker 
- Ali İhsan Merdanoğlu 
• Cavit Torun 
- Ali Ayağ 
- M. Necati Çetinkaya 
- Zülfü Demirbağ 
- Şemsettin Murat 
- Abdulbaki Türkoğlu 
- Tevhit Karakaya 
- Fahri Keskin 
- Ömer Abuşoğlu 
- Nurettin Aktaş 
- Mahmut Durdu 
- Mehmet Sarı 
- Sabri Varan 
- Fehmi öztunç 

(Bursa) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(Çankırı) 
(Çorum) 
(Çorum) 
(Çorum) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Edirne) 
(Elazığ) 
(Elazığ) 
(Elazığ) 
(Elaz!ğ) 
(Erzincan) 
(Eskişehir) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep 
(Gaziantep) 
(Gümüşhane) 
(Hakkâri) 
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84.-
85.-
86.-
87.-
88.-
89.-
90.-
91 . -
92.-
93. -
94.-
95.-
96.-
97.-
98.-
99.-
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 

Mustafa Zeydan 
Mehmet Sait Armağan 
Erkan Mumcu 
Mehmet Mustafa Açıkalın 
Tayyar Altıkulaç 
Mustafa Ataş 
Azmi Ateş 
Egemen Bağış 
Mustafa Baş 
Yahya Baş 
Nusret Bayraktar 
Alaattin Büyükkaya 
Nazım Ekren 
Ekrem Erdem 
Gürsoy Erol 
Hüseyin Kansu 
- Cengiz Kaptanoğlu 
- Recep Koral 
- Burhan Kuzu 
- İnci Özdemir 
- Mehmet Sekmen 
- İdris Naim Şahin 
- Gülseren Topuz 
- Zeynep Karahan Uslu 
- Nevzat Yalçıntaş 
- Zekeriya Akçam 
- Tevfik Ensari 
- Nükhet Hotar Göksel 
- Fazıl Karaman 
- İsmail Katmerci 
- Mehmet S. Tekelioğlu 
- Fatih Arıkan 
- Mehmet Ali Bulut 
- Hanefi Mahçiçek 
- Mehmet Yılmazcan 
- Hasan Bilir 
- Mehmet Ceylan 
- Ali Öğüten 
- Yüksel Çavuşoğlu 

(Hakkâri) 
(İsparta) 
(İsparta) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Karabük) 
(Karabük) 
(Karabük) 
(Karaman) 
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123. • 
124.. 
125. • 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156-
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 

- Yusuf Selahattin Beyribey 
- Hakkı Köylü 
- Sinan Özkan 
- Musa Sıvacıoğlu 
- Mustafa Duru 
- Mustafa Elitaş 
- Niyazi Özcan 
- Taner Yıldız 
- Ramazan Can 
- Vahit Erdem 
- Murat Yılmazer 
- Mikail Arslan 
- Hacı Turan 
- Hasan Kara 
- Muzaffer Baştopçu 
- Nevzat Doğan 
- Nihat Ergün 
- Hasan Anğı 
- Mehmet Kılıç 
- Kerim Özkul 
- Abdullah Erdem Cantimur 
- Hasan Fehmi Kinay 
- Mehmet Çerçi 
- Hüseyin Tanrıverdi 
- Hakan Taşçı 
- Süleyman Turgut 
- Selahattin Dağ 
- Nihat Eri 
- Mehmet Beşir Hamidi 
- Saffet Benli 
- Ali Er 
- Mustafa Eyiceoğlu 
- Dengir Mir Mehmet Fırat 
. Ömer İnan 
- Hasan Özyer 
- Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu 
- Seracettin Karayağız 
- Mehmet Elkatmış 
- Rıtvan Köybaşı 

(Kars) 
(Kastamonu) 
(Kastamonu) 
(Kastamonu) 
(Kayseri) 
(Kayseri) 
(Kayseri) 
(Kayseri) 
(Kırıkkale) 
(Kırıkkale) 
(Kırıkkale) 
(Kırşehir) 
(Kırşehir) 
(Kilis) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Kütahya) 
(Kütahya) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Mardin) 
(Mardin) 
(Mardin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Muğla) 
(Muğla) 
(Muş) 
(Nevşehir) 
(Nevşehir) 
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162. • 
163. • 
164. • 
165. • 
166. • 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. • 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
18. 1 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 

• Osman Seyfı 
• Mahmut Uğur Çetin 
• Erdoğan Özegen 
- Cemal Uysal 
- Enver Yılmaz 
- Durdu Mehmet Kastal 
- Şükrü Ünal 
- İlyas Çakır 
- İmdat Sütlüoğlu 
- Erol Aslan Cebeci 
- Hasan Ali Çelik 
- Şaban Dişli 
- Ayhan Sefer Üstün 
- Musa Uzunkaya 
- Ahmet Yeni 
- Öner Ergenç 
- Öner Gülyeşil 
- Cahit Can 
- Ömer Kulaksız 
- Orhan Taş 
- Mehmet Faruk Bayrak 
- Sabahattin Cevheri 
- Zülfükar İzol 
- Mahmut Kaplan 
- Mehmet Atilla Maraş 
- Mehmet Özlek 
- A. Müfit Yetkin 
- İbrahim Hakkı Birlik 
- Abdullah Veli Şeyda 
- Tevfık Ziyaeddin Akbulut 
- Şükrü Ayalan 
- Asım Aykan 
- Cevdet Erdöl 
- Faruk Nafiz Özak 
- Alim Tunç 
- Maliki Ejder Arvas 
- Yekta Haydaroğlu 
- Cüneyit Karabıyık 
- Halil Kaya 

(Nevşehir) 
(Niğde) 
(Niğde) 
(Ordu) 
(Ordu) 
(Osmaniye) 
(Osmaniye) 
(Rize) 
(Rize) 
(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Samsun) 
(Samsun) 
(Siirt) 
(Siirt) 
(Sinop) 
(Sivas) 
(Sivas) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şırnak) 
(Şırnak) 
(Tekirdağ) 
(Tokat) 
(Trabzon) 
(Trabzon) 
(Trabzon) 
(Uşak) 
(Van) 
(Van) 
(Van) 
(Van) 
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201. - Şükrü Önder (Yalova) 
202. - İlyas Arslan (Yozgat) 
203. - Bekir Bozdağ (Yozgat) 
204. - Mehmet Çiçek (Yozgat) 
205. - Fazlı Erdoğan (Zonguldak) 
206. - Koksal Toptan (Zonguldak) 
207. - Polat Türkmen (Zonguldak) 
2. - TBMM Genel Kurulunun 14 Eylül 2004 Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağ

rıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/641) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir 

Türkiye Büyük Millet Meclisini; Türk Ceza Kanunu Tasarısı ile 16.7.2004 Tarihli ve 5229 
Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 
Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresinin görüşülmesi için yetersayıdaki üyenin istemi üzerine, 14 Eylül 2004 
Salı günü saat 15.00'te, Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci 
maddeleri gereğince olağanüstü toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danış

ma Kurulu önerisi 
No: 95 Tarihi: 14.9.2004 

Danışma Kurulu Önerisi 
Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan, 664 sıra sayılı Türk Ceza 

Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun, 48 saat geçmeden, olağanüstü toplantı gündeminin 
"Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1 inci sırasına alınması, 

Çalışma sürelerinin; 14.9.2004 Salı günkü (bugün) birleşimde, 15.00-22.00 saatleri arasında, 
15.9.2004 Çarşamba, 16.9.2004 Perşembe, 17.9.2004 Cuma, 18.9.2004 Cumartesi ve 19.9.2004 
Pazar günkü birleşimlerde ise 11.00-13.00 ve 14.00-22.00 saatleri arasında olması, 

664 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitirilememesi halinde, 20.9.2004 Pazartesi 
günü de Genel Kurulun saat 11.00'de toplanması ve bu işin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma 
süresinin uzatılmasının, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Eyüp Fatsa Ali Topuz 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
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BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, alman karar gereğince, Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı: 664) (x) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 664 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Niğde Milletvekili Orhan Eras-

lan, AK Parti Grubu adına Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü; şahısları adına Denizli Millet
vekili Ümmet Kandoğan, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi 
Güneş'in söz talepleri vardır. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'a aittir. 
Sayın Eraslan, buyurun. (Alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; gündemimizde görüşülmekte olan 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu 
Tasarısının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi ifade etmek üzere 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Ayrıca, yeni yasama yılında kürsüye ilk gelen milletvekili olarak, yeni yasama yılının, ül
kemize, ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1926 yılında bir aydınlanma projesinin bir unsuru olarak yürürlüğe giren 
765 sayılı Türk Ceza Kanunu, yetmişsekiz yıl uygulandıktan sonra, ilk defa, Türk Ceza Yasasının 
bütünüyle yeni baştan yapılması ve yazılması çalışmaları, yani, kodifikasyon çalışmaları Meclis 
aşamasına kadar gelmiştir. 

Yetmişsekiz yıl önce, 1889 tarihli İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlanan 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, klasik, liberal bir ideolojinin ürünüydü; ancak, 1930 tarihli İtalyan Rocco 
Kanununa göre yapılan değişiklikler de zaman içerisinde Ceza Kanunumuza alındığı için kanunun 
yapısı bozulmuştu. Zaman içerisinde 50'ye yakın değişiklikle kanunun bütünlüğü ve felsefesi de 
bozulmuştu. Bu nedenle, uzun zamandır, Türk Ceza Kanununun yeni baştan yapılması konusunda 
görüşler ve çalışmalar mevcuttu. 

Değerli arkadaşlarım, yetmişsekiz yıllık uygulama sonucu hem yargısal içtihatlar hem de Türk 
ceza doktrini gelişmiş; ülkemizde, uluslararası planda kabul görecek nitelikte, çok sayıda, hem 
teorik alanda hem pratik alanda hukukçu yetişmiş, önemli bir birikim sağlanmıştır. 

İki noktada, kanunca, hukuk çevrelerinde büyük ölçüde düşünce ve kanaat birliği oluşmuştur. Bun
lardan bir tanesi, yetmişsekiz yıllık uygulama ve 50'nin üzerinde değişiklik gören 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun köklü bir değişikliğe tabi tutulması ya da yeniden bir ceza kanunu hazırlanmasıdır. İkincisi 
ise. ülkemizdeki teorik ve pratik ceza hukuku birikiminin böyle bir çalışmayı yapmaya yeterli olduğudur. 

Bu çerçevede, 1985 yılından bu yana, Adalet Bakanlığı nezdinde çeşitli bilimsel komisyonlar 
oluşturulmuş, bu komisyonlar 1987,1989,1997,2001 ve 2003 yıllarında çeşitli TCK tasarıları hazır
lamışlardır. Bu taşanlardan 2003 tasarısı hükümet tasarısı olarak Yüce Meclise sevk edilmiştir. 

(x) 664 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yüce Meclise hükümet tasarısı olarak sevk edilen tasarının, Adalet Komisyonumuzda, 
28.7.2003 tarihinde, tümü üzerinde görüşme yapılmış ve altkomisyon kurularak, tasarı, altkomis-
yona hava edilmiştir. 

Altkomisyon, çalışmalarına 21.10.2003 tarihinde başlamış, altkomisyonda, benim de içinde 
yer aldığım 2'si Cumhuriyet Halk Partisine, 3'ü Adalet ve Kalkınma Partisine mensup 5 milletvekili 
yer almış, bunun dışında, ayrıca -hangi kıstasa göre, neye göre yer aldığını bilemediğimiz- 3 sayın 
ceza hukuku doçenti katılmış, 1 de sayın Yargıtay üyesi katılmıştır. Adalet Bakanlığının 2 sayın tet
kik hâkimi ve Bakanlığın 2 yüksek müşaviri de katılmışlardır. Bu çerçeve içerisinde altkomisyon
da 21.10.2003 tarihinde başlanan görüşme eşi görülmemiş bir süratle bitirilerek 12.5.2004'te tasarı 
komisyona teslim edilmiştir. 

Gerek altkomisyon tasarısına yazdığımız ayrışık oy gerekçesinde ve gerekse de Adalet Komisyonu 
raporuna yazdığımız ayrışık oy gerekçesinde, yapılan çalışmaların sakıncalarına ve yanlışlıklarına dik
kat çekilmiştir; ancak, tüm bu çabalara karşın çalışma metodunda bir iyileşme sağlanamamıştır. 

Elimizde bulunan ve şu anda görüşmekte olduğumuz tasarı hükümet tarafından Meclise sevk 
edilen tasarıyla ilgisiz bir tasarı olup, tamamen altkomisyonca hazırlanmıştır. 

Bu noktada, kısaca şu bilgiyi vermekte yarar bulunmaktadır: Hükümet tarafından Meclise sevk 
edilen Ceza Kanunu Tasarısı altkomisyon çalışmaları sırasında çok fazla otoriter bulunduğu için, 
altkomisyonca, üzerinde birtakım değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Öyle bir noktaya gelinmiş
tir ki, hükümet tasarısıyla yapılan değişiklikler yasanın bütünlüğünü bozmuş olduğundan, bu defa, 
altkomisyonca, tasarı yeniden yazılmaya çalışılmıştır. Burada, hem yöntem açısından hem de elde 
edilen metin açısından söylenecek ve eleştirilecek kuşkusuz çok şey vardır. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, bu noktada, ceza yasasının ne olduğunu ve bu temel kodun 
nasıl yapılması gerektiğini anlatma gereksinimi vardır. Burada saygı ve rahmetle andığım hocamız 
Faruk Erem, daha 1950'li yıllarda, ceza kanunlarının hazırlanış biçimi hakkında "ceza kanunları, 
uzun ve bilinçli bir teknik çalışmayla hazırlanmalıdır. Hiçbir kanun ceza kanunu kadar kişi özgür
lükleriyle yakından ilgili değildir. Sonuçları kişi özgürlüğüne etkili kanunların başında ceza kanun
ları gelir. Bu nedenle, ceza kanunlarının hazırlanmasında hukuk tekniğinin en üstün gereklerine 
bağlılık göstermek gerekmektedir" diyerek, hukuk tekniğinin, bir bakıma, kişi özgürlüklerinin 
teminatı olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde, bu büyük ceza hukukçusu şu açıklamayı da yap
maktadır: "Ceza kanunları çabuk değişmemelidir. Çabuk değişen kanunlar, kusurlu, iyi hazırlan
mamış kanunlardır. Kanunların sık değişmesi, hukuk kuralının vatandaş vicdanında yerleşmesine ve 
manevî otorite kurmasına engel olur. Genel kanunlar, hukuk düzeninin esasını ve sürekliliğini sağ
lar. Bu çeşit kanunlar, genellikle, uzun bir doktrin çalışmasının verimlerinden faydalanılarak hazır
lanır. Bu bakımdan, özel kanunlara göre teknik anlamda daha da mükemmeldirler." 

Türk ceza öğretisinin önemli doruklarından olan merhum Prof. Dr. Faruk Erem'in, daha 1950'li 
yıllarda belirttiği görüşleri, aşağı yukarı, öğretide önemli sayılan tüm akademisyenlerce kabul edil
diği gibi, tüm dünyada da benzer yaklaşımlar söz konusudur. 

Ceza yasasının ve ceza verme hakkının ne olduğu konusunda ünlü İtalyan cezacısı Beccaria da 
şöyle demektedir:" Yasalar, aslında, bağımsız ve tek yaşayan insanların hangi şartlarda birleşerek 
toplumu oluşturduklarını gösteren birer belgeden başka bir şey değildir. İnsanoğlu, özgürlüklerinin 
bir kısmını tam bir güven ve açıklıkla kullanmak için özgürlüğünün diğer kısmından vazgeçti. Bu 
bağışlanan özgürlükler ulusal egemenliği oluşturdu. Bu suretle, kişilerin kendi özgürlüklerinden 
vazgeçtikleri kısımların toplamı, toplumun ceza verme hakkını teşkil etti." Yani, ceza verme hakkı 
ve ceza hükmü koymak, çok rasgele bir hak değildir. 

Tüm bunların ışığı altında değerlendirdiğimizde, şu anda görüşmekte olduğumuz altkomisyon 
tasarısı, bu gereklere tam uyabilen, bu gerekleri karşılayabilen tasarı değildir. Kuşkusuzdur ki, biz, 
bu tasarıya olumlu katkılarda bulunduk, büyük bir iyi niyetle katkı vermeye çalıştık. Tasanda karşı 
olduğumuz sayısız nokta olmakla beraber, uzlaşma arayışı içerisinde olduk. 
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Değerli arkadaşlarım, akademik dünyada uzlaşma esas değildir, bilimde uzlaşma olmaz; ama, 
siyaset dünyasında uzlaşma önemlidir, uzlaşma arayışı da gerekmektedir. Ülkenin gündemine gel
miş bir Ceza Kanunu Tasarısında kodifikasyon yönteminin hatalı olduğunu bilmemize rağmen, bu 
çalışmanın, hiç değilse, ülkeye en az zarar verir şekilde olması için çaba sarf edilmesi gerekmiştir, 
bu şekilde de tarafımızdan çaba sarf edilmiştir. Altını çiziyorum, ülkeye en az zarar verir şekilde ol
ması için çaba sarf edilmiştir, bu şekilde de tarafımızdan çaba sarf edilmiştir. Uzlaşmanın temel fel
sefesi budur değerli arkadaşlarım. 

Tüm uzlaşma metinlerinde olduğu gibi bu uzlaşma metni de tarafları tümüyle memnun etme 
olanağına sahip değildir. Bizim de, tasanda karşı olduğumuz pek çok nokta vardır; ancak, tasarı bir 
uzlaşma anlayışıyla gündeme geldiği için, hatalı bulduğumuz noktalara değinmekle yetineceğiz, uz
laşmanın çerçevesini aşacak bir çalışma içerisinde bulunmayacağız. 

765 sayılı Türk Ceza Kanunundan yetmişsekiz yıl sonra yapılan yeni kodifikasyon çalış
masının ne yöntemi böyle olmalıydı ne de sonuçlan bu şekilde olmalıydı. 

Temenni ediyorum, sonuç bir kar helvasına dönüşmez, yapanı da yazanı da memnun et
meyecek bir noktaya gelmez. 

Bu noktada bazı belirlemelere ihtiyaç vardır. "Hükümet tasarısı düzeltilir bir noktada mıydı" 
sorusunun yanıtı olumlu değildir. Gerçekten de, hükümet tasarısı otoriter bir metindi ve düzel
tilebilir bir noktada değildi. Bu metni düzeltmeye çalışmak yerine yeniden yazmak, kanımızca, bel
ki, daha uygun bir seçenek olmuştur. Ancak, burada iki noktada sakınca ortaya çıkmaktadır. Bun
lardan birincisi, altkomisyonlar ceza kanunu yazabilme yeterliliğinde midir? Yukarıda anlatılanlar 
ışığında hiçbir komplekse kapılmadan değerlendirecek olursak, bu konuya olumlu yanıt verebilmek 
çok kolay değildir. Esas olan, kod niteliğinde belli bir sistematiği bulunan ve kendi içerisinde bütün
lüğü olan tasarıların milletvekillerinin kişisel hayat deneyimleri ve birikimleriyle yapılmaması 
gerektiğidir, bilimin ışığında yapılması gerektiğidir. 

İkincisi, Adalet Bakanlığı nezdinde yaklaşık olarak onbeş yıldır sürdürülen çalışma ile altkomis-
yon çalışması ayrı ayrı çalışmalar olduğu için, altkomisyon metnine, Bakanlık nezdinde kurulan 
bilimsel kurulun çalışmalannın devamıdır deme olanağı yoktur. Zaten, altkomisyona katılanlardan 
Sayın Keskin Kaylan dışında hiç kimse Bakanlıktaki bilimsel kurul çalışmalarına katılmamıştır. 
Dolayısıyla, iki çalışma arasında bir köprü mevcut değildir, biri diğerinin devamı değildir. 

Bu belirlemeleri yaptıktan sonra, 21.12.2003 tarihi ile 12.5.2004 tarihi arasında, yukarıda 
nitelikleri belirlenen altkomisyonun ceza kanunu gibi temel bir kodu yeniden yazmasının doğru 
olup olmadığını tartışmaya ihtiyaç vardır. 

Bunları yaşarken, kuşkusuz, biz de, var olan gücümüzle altkomisyon metnine olumlu katkı yap
maya çalıştık ve kanımızca, birçok noktada da eskiye oranla daha iyi şeyler yapılabilmiştir. Amacımız, 
kimseye, hele hele kendimize de, haksızlık etmek değildir. Altkomisyona katılan milletvekili arkadaş
larımız ve diğer teknik kadro, elinden geldiği kadar olumlu doğrultuda, belirteceğimiz birkaç nokta 
dışında çaba sarf etmiştir. Bu anlamda, kimseye haksızlık yapılması doğru değildir; ama, böyle bir 
çalışmanın Ceza Kanununu yeniden yapmak için yeterli olduğunu kabul edecek olursak ve en iyi met
nin altkomisyonca yazıldığını kabul edecek olursak, o zaman, en çok, altkomisyonda yer alanlara hak
sızlık etmiş oluruz, onlan, tarih önünde, kaldıramayacaklan ağır bir yükün altına sokmuş oluruz. 

Oysa, ülkemizde, yukanda da anlatıldığı gibi, çok ciddî, teorik ve pratik bir ceza hukuku birikimi 
oluşmuştur. Bu temel kodun yeniden yazılmasında daha geniş bir katılım sağlanarak, ülkenin teorik ve 
pratik ceza hukuku birikiminin, evrensel ceza hukuku prensipleriyle birlikte, hiçbir komplekse, hiçbir 
endişeye, hiçbir önyargıya kapılmaksızın, yeni Ceza Yasası Tasarısına aktarılması gerekmekteydi. 
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Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, 30'un üzerinde hukuk fakültesi var, 120'nin üzerinde ağır ceza 
mahkemesi var, 250'nin üzerinde Yargıtay üyesi var, 70'in üzerinde baromuz var, yüzlerce, binlerce 
hâkim, savcı ve avukatımız var. Bu kadar geniş hukuk çevresi olan ülkemizde, aceleyle, bir yıla bile 
varmadan, bir temel kodun hazırlanarak yasalaştırılmaya çalışılması, hele hele Ceza Kanunu 
Tasarısının yasalaştırılmaya çalışılması çok doğru değildir. Burada doğacak aksaklıklar nedeniyle, en 
başta, bu çalışmalara katılan arkadaşlara vicdanî açıdan haksızlık yapılmış olunmaktadır. 

Kaldı ki, dünyadaki uygulamalar bizdeki uygulamaların tersi doğrultusundadır. Ceza kanun
larını yeniden yapan ülkeler hiç acele etmemişlerdir; Almanlar ceza kanunlarını 20 yılda, Fransız
lar 18 yılda, İspanyollar 27 yılda yapabilmişlerdir. Bizde, bu süre, 1 yılı bile bulmamıştır. 

Kimi arkadaşlarımız, 1985'ten beri ceza kanunu çalışmalarının yapıldığını hatırlatarak, bu 
süreyi de dahil etmek istemektedirler; ancak, o çalışmaların sonucu olan hükümet tasarısının dik
kate alınmayarak, tasarının yeniden kaleme alındığını hatırlardan çıkarmamak gerekir. Dolayısıyla, 
bu süreyi dahil etme olanağı yoktur. 

Bu konuyla ilgili altkomisyon tasarısına yazdığımız ayrışık oy ve itirazlarımız sonucunda, alt-
komisyon raporunun tesliminden sonra -yani, haziran başından 28 Hazirana kadar- komisyona eleş
tirilerin yapılabileceği, bildirilebileceği belirtilmiştir. Bir ayı bile bulmayan bu süre, yeterli süre 
değildir; izlenen yöntem doğru olmamıştır; iki üniversitede yapılan panel benzeri toplantıyla, 
geleceğin yüzyılında uygulama alanı bulacağı iddia edilen ceza kanununu hazırlama olanağı yok
tur. Bizim ısrarlı taleplerimiz sonucu, bir yerde kamuoyunda da tartışıldığı görüntüsünü vermek 
amacıyla düzenlenen iki toplantı, tartışmanın yeterli olduğu anlamına gelmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tüm bu anlatılanlardan sonra, esas itibariyle, biz, Ceza Kanunu Tasarısına 
olumlu katkı yapmak için çaba sarf ettik; hâlâ da bu noktadayız. Ancak, herkes bulunduğu noktadan 
bakar ve bulunduğu noktadan görür. Yanlış yapacağımız bir düzenleme, ceza kanununun bütün
lüğünü bozar, suçlar skalasmı altüst eder, ceza kanununun iç dengelerini bozar, felsefesini ortadan 
kaldırır. Bunu düzeltme olanağı yoktur. Bu nedenledir ki, hayatın her alanını düzenleyen ceza 
kanunu, yavaş yavaş, tartışıla tartışıla yapılmak zorundadır. Hızlandınlmış ceza kanununun şu anda 
öngöremediğimiz birtakım olumsuzluklara davetiye çıkaracağını herkes bilmek durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, kuşkusuzdur ki, siyasî iktidarın başarıyı özlemesini, başarıya susamasını, 
birtakım şeyleri başarmak istemesini anlayışla karşılayabiliriz; bunda yadırgayacağımız bir şey 
yoktur. Bu konuda makul olan ivecenliği de anlayışla karşılamak durumundayız; ancak. Ceza 
Kanununun, kamuoyunda "her türlü derde deva, hastalıklara şifa" bir şey gibi takdim edilip, acele 
olarak çıkmasının çok faydalı olduğunu savunmak da doğru değildir. Aktüel birtakım olaylardan 
esinlenerek ya da aktüel birtakım olayları bu çerçeveye oturtarak "yeni Ceza Kanunu çıksa kapkaç 
olmayacaktı", "çocukların ve kadınların korunması için bu Ceza Kanununun derhal çıkması lazım", 
"Ceza Kanunu çıksın, töre cinayetleri son bulsun" ya da "bu Ceza Kanunuyla trafik vahşeti son bul
maz" tarzındaki yaklaşımlarla ceza kanunu yapılamaz. Bu yaklaşımların belki propaganda değeri 
olabilir; ama, bilimsel ve hukukî hiçbir değeri yoktur; tam tersine, aktüel birtakım gerekçelerle, 
Ceza Kanunu olgunlaştınlmadan, toplumun çeşitli kesimlerine tartıştırılmadan "ben yaptım, oldu" 
anlayışıyla acele yapmanın gerekçesi olmaktan öteye gidemez. Bu gerekçeye dayananlar bilmelidir
ler ki, Ceza Kanunu Tasarısı kanunlaşsa da, yoksulluk, yokluk, açlık ortadan kaldırılmadan, sadece, 
Ceza Kanunu yapıldı diye kapkaçı önleme olanağı yoktur, kapkaçla etkin mücadele olanağı da yok
tur. Aynı şekilde, devletin bütçesinden kadınlar ve çocuklar için yeterli pay ayırmadan, yeterli sos
yal fonlar kurulmadan, sadece ceza kanunu değişiklikleriyle kadınları ve çocukları koruma olanağı 
yoktur. Sosyal devletin görevini Ceza Kanununa yüklemek, Ceza Kanununa da haksızlıktır, sosyal 
devlete de haksızlıktır. Yeterli eğitim ve altyapı olmadan, sadece Ceza Kanunuyla, trafik kazalarıy
la etkin mücadele etme olanağı yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım, Ceza Kanunu "Godot" değildir. "Godot gelecek, dertler bitecek" diye bir 
şey yoktur; kimse Godot'u beklemesin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, konuşmanızın insicamını bozmamak için süre vereceğim size. 

Sürenizi belirlemiyorum. Biraz daha toparlarsanız, memnun olurum. 
Buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu gerekçelerle Ceza Kanununun aceleye getirilmesi de doğru değildir. 
Değerli arkadaşlarım, Ceza Kanununun Avrupa Birliği süreci için aceleye getirilmesi savun

ması da hem doğru değildir hem de kabul edilebilir bir özür değildir. Öncelikle, Ceza Kanunu, Av
rupa Birliği için değil, ülke için yapılmak durumundadır. İkincisi, Ceza Kanununun Avrupa Birliği 
Müktesebatına uygun hale getirilmesi süreci ise, ancak müzakere tarihinden sonraki on yıllık sürede 
düşünülecek bir durumdur. Henüz müzakere tarihi alınmamışken, Avrupa Birliğine "bak, biz Ceza 
Kanununu da yeniledik" demek ve bu sebeple makul olan tartışma sürecini atlayarak, acele ceza 
kanunu yapmak doğru değildir. 

Görüşülmekte olan tasarı, uzun bir öğreti çalışması sonucu ve hukuk tekniğinin en üstün gerek
lerine sadakat gösterilerek hazırlanamadığı için, zaman zaman siyasal amaçlarla değerlendirilmiş, 
zaman zaman siyasal bir amacın aracı haline getirilmek istenilmiştir. 

Anayasamızın 2 nci maddesinde ifade edilen cumhuriyetin temel nitelikleriyle çelişik düzen
lemeler yapılmaya çalışılmıştır. Böyle bir yola tevessül edilmesi, gruplar arasında karşılıklı güven
sizlik ortamının doğmasına neden olmuş; bu durum, kişi hak ve özgürlüklerinin daha da geliştiril
mesinin önüne engel olarak çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak ayrışık oy gerekçemizde de çok ay
rıntılı belirlemeler mevcuttur. Burada, tekrar olmaması için bunlara değinmek istemiyorum. 

Esas itibariyle, öğreti verilerinden yararlanılmadığı için kişi hak ve özgürlüklerini yeteri kadar 
koruyamayan ya da eksiklikleri olan bir tasarıyla kendi içerisinde de bütünlüğü olmayan bir metin
le karşı karşıyayız. Bu metnin oluşturulması sırasında ceza hukukunun temel meseleleri ve dün
yadaki gelişmeler yeteri kadar konuşulabilmiş, tartışılabilmiş ve kamuoyuyla paylaşılmış değildir. 

Tasarının hazırlanması boyunca iki konu gündeme damgasını vurmuştur; birisi, kadın haklarıy
la ilgili taleplerdir -bu konuda organize olan kadın örgütlerini yürekten kutlamak istiyorum. Bu, on
ların bir kusuru değil, fazlalığıdır, olması gerekendir; bir kusur anlamında söylemiyorum- diğeri ise, 
Anayasanın 2 nci maddesindeki devletin temel niteliklerinin nasıl aşılacağı konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri, TCK Tasarısında, hiçbir şekilde, 
gerek ulusal yargıda ve gerekse ulus ötesi yargıda verilen kararlarla Türkiye gündeminden çıkan 
türbanla ilgili hiçbir cezaî yaptırım düşünmemesine rağmen, yani, bu konuyu TCK'nın dışında tut
mak istemesine rağmen, ne yazık ki, hem aksi bir çalışma varmış gibi yansıtılmaya çalışılmış hem 
de sözde bu kişilerin hakkı korunuyormuş gibi yapılarak sorunun çözümünde olumsuzluk yaratıl
mış, kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesinde de engel olunacak argüman ortaya konulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, tüm bu eleştirilerden sonra "tasarı bütünüyle olumsuz mudur" sorusuna 
olumlu cevap verme olanağı yoktur. Bizim de yaptığımız olumlu katkılarla, tasarıda pek çok şey 
yeniden, daha sistematik ve doğru biçimde düzenlenmiştir; ancak, bu durum, yukarıda anlatılan 
sakıncaları ortadan kaldırmaya yetmemektedir. Elden geldiği kadar özgürlükçü ve hümanist ol
masına çaba sarf edilen tasarı, yer yer önemli ölçüde antidemokratik ve sınırlayıcı öğeler içermek
tedir. Bunlar, ancak tartışıldıkça ortaya çıkabilmektedir. 

Kısaca, görüşülmekte olan TCK Tasarısı, yetmişsekiz yıllık deneyin sonucu değildir, bir gülis
tan da değildir. Hâristan içinde yer yer gülistanlık bölgeler de vardır. Bunun bilinmesini özellikle 
rica ediyorum. 
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Konunun bu şekilde anlaşılması ve bu şekilde yorumlanması sanırım daha doğrudur. Ayrıca, 
farklı beklentiler içerisinde olan kişileri de yanıltmamak gerekir. 

Bu noktada, kuşkusuz, yeni tasarı için birtakım yeni müesseseler de getirilmiştir. Bunların için
de iyi olanlar da vardır kötü olanlar da vardır. Maddelerde yeri geldikçe gerekli açıklamalar 
yapılacağından, tasarıya getirilen yenilikleri ya da değişiklikleri burada ifade etmeyi gerekli gör
müyorum. Esas itibariyle de, zaten Sayın Hakkı Köylü bunları anlatacağı için, onun alanına da gir
memiş olalım; yani, o, rahat rahat anlatsın. 

Dileğimiz, tasarının, görüşülmeyerek bilim kurullarına devredilmesidir. Bu olmadığı takdirde, 
görüşmeler sırasında yapılacak müdahaleler ve önergeyle yapılacak değişiklikler tasarıyı bütünüy
le içerisinden çıkılmaz hale getireceğinden, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, eleştirdiğimiz 
noktalarda önerge vermeyeceğiz. Yukarıda da açıklandığı gibi, kodlar önergelerle düzeltilemezler. 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçeve içerisinde görüşmeye başladığımız bir tasarıyla karşı kar-
şıyayız. Kuşkusuz, yürürlükteki Ceza Kanunundan bir adım ileridir, kuşkusuz, hükümet tasarısından 
da bir adım ileridir; ama, yetmişsekiz yıllık bir aydınlanma devriminin sonucu, özeti değildir, bek
lentileri -bu doğrultuda, bizim beklentilerimizi- karşılamaktan uzaktır. Bu çerçeve içerisinde yer yer 
eleştireceğimiz, yer yer de destekleyeceğimiz kısımları vardır ve bunları yeri geldikçe açıklayacağız. 

Sözlerimi daha fazla da uzatmak istemiyorum; Sayın Başkanın hoşgörüsünü de suiistimal et
mek istemiyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
AK Parti Grubu adına, tasarının tümü üzerinde, Kastamonu Milletvekili Sayın Hakkı Köylü; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; sekiz aydan beri hazırlamakta olduğumuz Ceza Kanunu Tasarısı üzerinde Grubumuz 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılında yayımlanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi raporunda, 
suç siyaseti "suçlularla meşgul olarak ve suç mağdurlarının haklarını güvence altına alarak, toplumu 
suça karşı korumayı hedef alan cezaî veya diğer nitelikteki değişik tedbirler ve araçlardan oluşan 
politikayı ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır. 

1960'lardan sonra, çok sayıda ceza kanunu yapılmıştır; İtalya, Almanya, Avusturya, İspanya, 
Japonya, Rusya ve Fransa, ceza kanunlarını yenilemişlerdir. Bizde de yeni ceza kanunu hazırlıkları, 
1980'li yıllarda başlamış, daha sonra 1987 tasarısı gündeme gelmiş, ardından da 1996 tasarısı ve 
sonunda 2000 tasarısı hazırlanmıştır. Birbirinin devamı olan ve birbirini yenileyerek gelen bu 
tasanlar, son olarak, 2003 yılında 12 Mayıs günü Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. 

Görülmektedir ki, Türkiye'de Ceza Kanunu Tasarısı, yaklaşık onbeş yıldan beri hazırlanagel-
miştir. Bizim gerek altkomisyonda ve gerekse komisyonda görüşmüş olduğumuz tasarı da, bu uzun 
sürede hazırlanan tasarının üzerinden yürütülerek çıkarılan yeni bir tasarıdır. Komisyon, tasarıyı alt-
komisyona havale etmiş ve altkomisyonda da Bekir Bozdağ, Feridun Ayvazoğlu, Halil Özyolcu, 
Orhan Eraslan ve bana görev verilmiştir. Altkomisyon çalışmalarına Yargıtay Üyesi Keskin Kavlan, 
Adalet Bakanlığı tetkik hâkimleri Yusuf Solmaz Balo, Zekeriya Yılmaz ile akademisyenler Doç. Dr. 
İzzet Özgenç, Doç. Dr. Âdem Sözüer, Doç. Dr. Ahmet Gökşen devamlı olarak katılmışlardır. 

Sayın Eraslan "ne şekilde komisyona katıldıkları tam anlaşılamayan" şeklinde bir tabir kullan
dı, yanlış anlamadıysam. Biz, altkomisyonda Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
çalışmalarına katılmak üzere Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne, İstanbul Üniversitesi Rektör
lüğüne ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne birer yazı yazdık. Bu yazılarımız sonucunda o rek
törlükler, bahsetmiş olduğumuz arkadaşları altkomisyon çalışmalarında bulunmak üzere görevlen
dirmişlerdir. Olayın özü budur. 
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Altkomisyon çalışmalarımız sırasında barolar, yargı kuruluşları, üniversiteler ve adliyelerle 
devamlı surette irtibat içinde olduk. Buralardan gelen her türlü tavsiye, tenkit ve eleştiri, devamlı 
surette dikkate alınarak komisyon çalışmalarına yansıtılmıştır. Ayrıca, komisyon çalışmalarımıza, 
sivil toplum örgütleri -burada isimlerini sayamıyorum, çok sayıda sivil toplum örgütü- yazıyla 
müracaat etmiş, zaman zaman kendileri gelmişler, görüşlerini bildirmişlerdir. Keza, bazı sayın mil
letvekilleri altkomisyonumuzu teşrif etmişler, orada uzun süre görüşlerini bildirmişler, hatta bazı 
konularda altkomisyonu ikna da etmişlerdir ve görüşlerinin doğru olduğunu da kabul ettirmişlerdir. 

Şu anda görüşülmekte olan tasarı, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi 
Adalet Komisyonu üyelerinin ve milletvekillerinin mutabakatıyla Meclise gelmiştir. Her iki partiye 
mensup milletvekillerinin her isteği tam manasıyla tasarıya yansımamış olabilir, bundan daha tabiî 
olan bir şey de yoktur; zira, bu kanun, bir genel kanundur, toplumun her kesimini, en ücra kısım
larını dahi ilgilendirmektedir. Bu nedenle, her kesimin, her kısmın değişik istekleri, talepleri ve bek
lentileri vardır. Elbette ki, bunların hepsini bir araya getirmek mümkün değildir. Bu durumda, belir
li asgarî müştereklerde buluşmamız gerekiyordu ve biz de onu yaptık. 

Tasarı ele alınırken üzerinde önemle durduğumuz husus, insan haklarının ve özgürlüklerin 
olabildiğince korunması ve sağlanmasıydı ve bu yüzden de insanı tasarıda önplana aldık. Tasarının 
düzenlenmesinde, öncelikle, insanın, şahsına, vücuduna karşı suçları, bütünlüğüne karşı suçları, 
cinsel suçları ve haberleşme hürriyetine karşı suçları, sırasıyla aldık. 

Değerli arkadaşlar, tasarı hazırlanırken nelere dikkat edilmiştir; öncelikle, anlaşılır bir Türkçe 
kullanılmıştır. Suç siyaseti; kusur ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve hümanizm ilkesi olarak belirlenmiş
tir. Suç siyaseti ilkesinde, kıyas yasağı, geçmişe uygulanma yasağı getirilmiş; ayrıca, belirlilik il
kesi ve suçta ve cezada kanunilik ilkesi konulmuştur. İşlediği fiilde kusuru olmayan kişiye objektif 
sorumlulukla ceza verilmesinin önüne geçilmiştir. Keza, kusuruna oranla daha ağır bir ceza veril
mesi de gündeme getirilmemiştir. Hümanizm ilkesi ise suç siyasetinin üçüncü ilkesi olup, bununla, 
suç işleyen kişinin yeniden topluma kazandırılması ve toplum tarafından yeniden kabullenilmesinin 
sağlanması planlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla neler yapılmıştır; bu tasarıda, cürüm ve kabahat ayırımı kalk
mıştır; özel hukuk tüzelkişilerine güvenlik tedbiri uygulaması getirilmiştir; ceza sorumluluğunun 
şahsîliği kuralından hareketle, tüzelkişilere cezaî yaptırım konulamamıştır; bilinçli taksir ve olası 
kasıt kavramlarına yer verilmiştir; kusurun matematiksel oranlarla ifade edilmesinden vazgeçilmiş
tir; hafif ve ağır tahrik ayırımı kaldırılmıştır. 

Hafif ve ağır tahrik ayırımı, mahkemelerimizi çoğu zaman fazlasıyla meşgul eden bir ayırımdı. 
Bir suç işlendiği zaman, ya ağır tahrik ya da hafif tahrik uygulama mecburiyeti vardı. Ya ortada bir 
şey olursa ne olacaktı! İşte, bu takdirde, hâkim ikisinden birine sığınıyor, olursa da olmazsa da deyip, 
ya ağır tahriki ya hafif tahriki kullanıyordu. İşte, bu tereddütlerin önüne geçmek için hafif ve ağır tah
rik ayınmları kaldırılmış, sadece bir tahrik kabul edilmiştir. Artık, bu suçun şekline, oluşuna göre 
olayların değerlendirilmesi hâkim tarafından analizi yapılarak tahrik maddesi uygulanacaktır. Alt ve 
üst sınırlar arasındaki ceza indiriminde, yine, hâkim, kendisi, diğer verilere göre takdir edecektir. 

Yapılan önemli değişikliklerden birisi, meşru müdafaa sınırlarının genişletilmesidir. Daha ön
ceki Ceza Kanunumuzda, cana ve ırza yönelik bir tecavüzün defi için meşru müdafaada bulunulabilir 
iken, şimdi, meşru bir hakka yönelik olan bütün saldırıların defedilmesi ve bu suretle, insanın canını, 
malını ve haklarını koruması sağlanmış ve bunlar da meşru müdafaa kapsamına alınmıştır. 

Bu tasarıyla gönüllü vazgeçme kurumu düzenlenmiştir. Suç işleyen kişinin, suç işlemeye baş
ladıktan sonra veya suç işlemeyi bitirdikten sonra, ya suçun tamamlanmasından veyahut da sonucun 
meydana gelmesinden önce, bunu önleyecek, engelleyecek tedbirler alması, bunda mücadele gös
termesi halinde bundan istifade etmesi gerektiği düşünülerek, cezada bir indirim sağlanmıştır. 

- 3 5 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 1 

Tahrik ayırımında olduğu gibi, tam ve eksik teşebbüs ayırımı da kaldırılmıştır. Bu da, mah
kemelerimizi önemli ölçüde meşgul eden bir husustu. Artık, bundan sonra, hâkimler, teşebbüs 
halinde, bunun tam veya eksik teşebbüs olduğuna bakmadan, mevcut sınırlar içerisinde, olayın özel
liğine göre bir indirim uygulayacaklardır. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla, müsadere konusu da yenilenmiş ve bildiğimiz eşya 
müsaderesinin yanında, bir de kazanç müsaderesi getirilmiştir. Kazanç müsaderesinden maksat, suç 
işleyen kişinin suçtan elde ettiği menfaatların, ne şekilde olursa olsun, hangi şekle dönüştürülürse 
dönüştürülsün, nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, onun elinden alınmasını gerektirmektedir; 
böylece, suç işlemenin, insanlara ekonomik bir varlık sağlamasının, mal varlığında bir genişleme 
yapmasının Önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Bu kanun tasarısıyla, yine, infaza ilişkin düzenlemeler İnfaz Kanununda düzenlenmek üzere 
çıkarılmıştır ve orada düzenlenecektir. Ayrıca, cezaların içtimai prensibinden vazgeçilmiştir. Bun
dan sonra, cezalar toplanarak, belli bir sının aşamaması için kenarından köşesinden kırpılarak bir 
noktaya indirilmeyecek, smırlandırılmayacaktır; bir kişi, kaç suçtan ne kadar ceza aldıysa, bunların 
toplamı üzerinden infaz gerçekleştirilecektir. 

Bir önemli değişiklik de, para cezaları konusundadır. Para cezalarının, daha önce olduğu gibi, 
hesaplanması çok zor olmaktan çıkarılmış, hafif ve ağır para cezası kavramları kaldırılmış, bunun 
yerine adlî para cezası getirilmiş ve sistem olarak da, gün para cezası sistemi getirilmiştir. Bunun 
detaylarına girmek istemiyorum; bu konuyla ilgili maddeye geldiğimiz zaman tekrar görüşeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, bu tasanda, çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler de vardır. Özellikle, 
çocukların, Avrupa Çocuk Haklan Sözleşmesi uyarınca, fuhuştan ve pornodan korunması için çok 
özel düzenlemeler getirilmiştir. Maalesef, günümüzde, büyük şehirlerde fuhşun 15 yaşın altındaki 
çocuklara kadar indiği düşünülürse, bu konuda alınması gereken tedbirlerin gerçekten ciddî olması 
gerektiğinin altını çizmek gerekir ve bizde de bu düşünülerek, çocukları fuhşa sürükleyen, bu iş için 
tedarik eden, teklif eden her kim olursa olsun, yer gösteren ve bunda her ne suretle olursa olsun yar
dımcı olan herkese cezaî müeyyide getirilmiştir ve bu cezalar da, gerçekten caydırıcı niteliktedir. 

Keza, çocukların pornodan korunması için bir dizi tedbir alınmıştır. Umarım ki, bu tedbirler 
sonucunda, çocuklarımız pornodan korunacak ve ahlaklı, devletine, milletine faydalı birer evlat 
olarak yetişmeye başlayacaklardır. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla getirilen yeniliklerden birisi de uzlaşmadır; bu, daha önceki 
kanunlarımızda olmayan bir müessesedir. Takibi şikâyete bağlı suçlarda, suçun faili, mağdurun 
zararlarını eğer giderirse, cumhuriyet savcısı da bunu kabul ederse, bu takdirde, suçun mağdurunun 
şikâyetten vazgeçmesi üzerine dava açılmayabilecek veya dava açılmış ise bu takdirde karar veril
meyecektir. "Faili gayrimuayyen adam öldürme" dediğimiz, nereye gittiği belli olmayan ve hiçbir 
hukuk sisteminde bulunmayan, Türk Ceza Kanunundaki 463 üncü madde muadili, bu tasarıdan kal
dırılmış; keza, "kavga" gibi, hukuk tabirine pek uymayan, ne şekilde cezalandırılacağı belli ol
mayan bir husus da tasandan çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, suçlardan, adam öldürmenin cezası müebbet hapse çıkarılmış, işkence 
cezası artırılmış; ayrıca, cinsel saldırılar önemli birer suç olarak değerlendirilerek, bunlara verilen 
cezalar da artırılmıştır. 

Keza, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat kanştırma etkin bir şekilde düzenlenmiştir. 
Rüşvet suçlarındaki uygulama alanı genişletilmiş, daha önce sadece memurlar hakkında uy

gulanan rüşvet cezası, bundan böyle, kamu yararına çalışan dernekler, kooperatifler, vakıflar ve sair 
kamu kurumlarının görevlileri hakkında da uygulanacaktır. 

Özel belgede sahtecilik suçlarında suçun oluşması için gerekli olan zarar mefhumu ortadan kal
dırılmış, belgenin düzenlenmesiyle zarar beklenmeksizin suçun oluşacağı kabul edilmiştir. 
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Değerli arkadaşlar, önemli düzenlemelerden birisi de çevrenin kirliliği ve imar kirliliğidir. Çev
re kirliliği Çevre Kanununda düzenlenmiş olmakla beraber, maalesef bugüne kadar caydırıcı 
olamamıştır. İşte bu tasanda çevreyle ilgili hükümler, çevreyi kirleten ve çevrenin kirlenmesi 
suretiyle etrafa, insanlara ve hayvanlara önemli ölçüde zarar veren kişilerin hapis cezasıyla cezalan
dırılmasını öngörecek tarzda düzenlenmiştir. 

Şehirlerimizdeki gecekondulaşmayı ve başkalarının arazisine ruhsatsız yapı yapmayı önlemek 
maksadıyla imarla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler çerçevesinde, ruhsat al
maksızın inşaata başlayan kişilere iki yıl ile beş yıl arasında bir hapis cezası öngörülmüş, ayrıca 
oturma izni almadan, yani, yapı kullanma izni almadan bir inşaata elektrik, su, havagazı, doğalgaz, 
kanalizasyon gibi hizmetleri getirenlere veya bunların getirilmesine yardımcı olanlara da ayrıca 
hapis cezası öngörülmüştür. 

Keza, adil yargılanmayı engelleyecek davranışlar bu kanunla müeyyide altına alınmıştır. 
Suçta azmettirmede altsoy-üstsoy ilişkisi bulunduğu takdirde, azmettiren kişi, kendi altsoyunu 

suça azmettirdiği takdirde, suçun faili olarak alacağı normal cezanın yanında, cezada ayrıca bir de 
artırım meydana gelecektir. Keza, azmettirme olan suçlarda, suçun aslî faili, azmettiren kişiyi bil
dirdiği ve bunun tespitini sağladığı takdirde cezasından bir indirim yapılacak, bu da, azmettiren 
kişilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, diğerlerini kısaca geçmek istiyorum. Bu tasarıda, insan üzerinde deney 
yapılması, organ ve doku ticareti, aile yükümlülüğünü ihlal, çocuk düşürme, kürtaj, kapkaç, alkol
lü olarak trafiğe çıkma, alkollü ve sarhoş vaziyette trafiği tehlikeye düşürecek tarzda araç kullanma 
suçları yeniden düzenlenmiş, çocuklara uçucu madde satanlar, çocukları ve güçsüzleri dilendirenler 
cezaî müeyyideye tabi tutulmuş, bilişim suçları yeniden düzenlenmiş, özel hayatın gizliliğini ihial 
etmek de müeyyideye bağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, huzurunuza getirmiş olduğumuz tasarı, Sayın Eraslan'ın da belirttiği gibi, 
bir mutabakat tasarısıdır. Bu tasanda bizim özellikle üzerinde durduğumuz hususlar, özgürlüklerin, 
düşünce hürriyetinin, vicdan hürriyetinin, ifade hürriyetinin daha geniş olabilmesi, Avrupa ülkeleri 
seviyesine çıkarılabilmesidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Köylü. 
HAKKI KÖYLÜ (Devamla) - Bunu tam manasıyla sağladığımızı ben de düşünemiyorum; fakat, 

şunu da belirtmek isterim ki, mevcut Ceza Kanunumuzdan çok daha ileri bir noktaya varmışızdır. 
Biz, bu bahsettiğim özgürlüklerin çok sınırlı olduğu -etrafında demokratik ülke yok denecek kadar 
az bulunan- çok sayıda komşularının bulunduğu, her an için tehlikeye hazır olması gereken bir ül
kede yaşıyoruz. İşte bu nedenledir ki, alabildiğine özgürlük getirmek, belki de, bugün için biraz zor 
görünmektedir; ancak, şunu bilelim ki, bundan beş altı sene önce telaffuz edilemeyen şeyler bugün 
çok rahat telaffuz edilmektedir. Bundan dört beş sene sonra da, bugün, belki de, öyle zannediyorum, 
endişe ettiğimiz, üzerinde durmak istemediğimiz şeyler, hiç endişe etmediğimiz şeyler haline gelecek 
ve o zaman daha güzel şeyler yapabileceğiz ve daha fazla özgürlüklere kavuşabileceğiz. Her halükâr
da, bu tasarı, Türkiye'nin gerçekten kendisinin, kendi insanlannın, kendi hukukçularının düzenlediği 
güzel bir tasarıdır. Hatta "Türkiye'de ceza kanunu yapacak hukukçu yoktur" diyenlerin söylediklerine 
kesinlikle katılmıyorum. Yıllardan beri bu memlekette hukukçu yetişmektedir ve bu hukukçular da 
bu memleketin insanlan olarak, bu memlekete uygun bir ceza kanunu düzenleyecek kapasitededir
ler. Eksiği olabilir, yanlışı olabilir; ama, bu Ceza Kanunu Tasarısı, gerçekten bu Meclisten geçmesi 
gereken güzel bir taşandır; sizlerin desteğini bekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köylü. 
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Şahsı adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşlerimi belirtmeden önce, özel

likle son günlerde İrak'ta yaşanan elim olaylarla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. 
Özellikle Telafer'de son günlerde masum vatandaşların dahi hayatına kasteden olaylara karşı, 

İrak'ta yaşanan olaylara karşı, orada sivil vatandaşların katledilmesine karşı Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti Hükümetinden etkin bir şekilde gür bir ses beklerken, maalesef, bunu göremiyoruz. Daha 
dün gece bir Türk şoförünün hunharca başı kesilerek öldürülmesi karşısında hiçbir sesin çıkmaması. 
Türk Milletini derinden yaralamaktadır. 

Fransız Hükümeti, iki Fransız gazeteci için bakanlarını gönderip Ortadoğu ülkelerinde günler
ce kulis faaliyetlerinde bulunurken, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başbakanının, orada rehin 
alınanlarla ilgili olarak, özel şirketlerin kendi güvenliklerinin kendileri tarafından sağlanması gerek
tiğini söylemesini de, Türkiye Cumhuriyeti değerli vatandaşlarının vicdanına havale ediyorum. 
Savaşın başından beri, Amerika'nın Irak'ı işgalinden beri 30 000 sivilin öldüğü Irak'ta... Dün. Dışiş
leri Bakanının ifadesiyle "ilişkilerimizi gözden geçiririz" cümlesinin ne anlama geldiğinin de açık
ça ifade edilmesi lazım. 30 000 sivil vatandaş orada katlediliyor, öldürülüyor; siz, demek ki, bugüne 
kadar Amerika'yla ilişkiler içerisinde bulunduğunuzu, ancak bundan sonra böyle ilişkiler içerisine 
girmeyeceğinizi beyan ediyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, yetmişsekiz yıldan beri Türkiye'de gündemde olan, uygulanan Ceza 
Kanununun tümüyle değiştirilmesi Meclis gündemine geldi. Yetmişsekiz yıldan beri uygulanan, an
cak, birçok maddesinin günümüz şartlarına uymadığı çok açık bir şekilde görülen Ceza Kanununun 
mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Ceza Kanununun değiştirilmemesi yolunda Türkiye'de görüş ifade 
eden yok. Onlarca yıldan beri bu kanun tasarısı üzerinde çalışılıyor ve yirmi yıldan beri üzerinde 
çalışılan bir tasarı da hükümete gönderilip, hükümet tasarısı olarak Meclis gündemine geldi. Ancak, 
burada hemen şunu ifade etmek istiyorum: Ceza Kanunu Tasarısı çok aceleye getirilmiş ve tatilden 
yeni dönen milletvekillerimiz, Ceza Kanunu Tasarısını bugün masalarının üzerinde bulmuşlardır. 
Hiçbir milletvekilimizin, Ceza Kanunu Tasarısını baştan sona kadar okuma imkânı bulduğuna ve 
bunun üzerinde belli bir fikir sahibi olduğuna inanmıyorum; buna ben de dahilim; ama, bu kadar 
önemli bir kanun tasarısının, bu kadar aceleye getirilerek, Meclis gündemine alelacele taşınmasının 
da makul ve mantıklı bir izahını yapmak mümkün değil. Avrupa Birliğine uyum yasaları çerçevesi 
içerisinde olduğu ifade ediliyor; ancak, ben biliyorum ki. bugüne kadar. Avrupa Birliği normlarına 
uyum sağlamak için, Anayasamız da dahil olmak üzere, birçok kanunda değişiklik yapıldı. Bu Ceza 
Kanunu Tasarısı içerisinde, Avrupa Birliği normlarından dolayı aceleye getirilmesi gereken belki 
bir, belki iki madde var; ama, bütün bunları bir kenara bırakarak Ceza Kanununun tümünü değiştir
meye çalışırken, bunun dört beş ay gibi bir sürede gerçekleştirilmiş olması da. üzerinde ciddî 
manada düşünülmesi gereken bir husus. 

Yirmi yıl bu kanun tasarısı üzerinde çalışılıyor, hükümete gönderiliyor, hükümetin göndermiş 
olduğu tasarının yaklaşık 150 maddesi Adalet Komisyonunda değiştiriliyor veya azaltılıyor; yirmi 
yıl üzerinde tartışılan bu kanun tasarısının yeni şekli dört beş ay içerisinde olgunlaştınlıvor ve 
bugün, Meclisin gündemine getiriliyor. Bu, bu kadar basit, bu kadar ucuz olmaması gereken bir 
husus; çünkü, Ceza Kanunu, diğer kanunlar gibi, toplumun belli bir kesimini ilgilendiren bir kanun 
değil; Ceza Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yetmiş milyon insanını birden ilgilendiren, 
çok önemli bir kanun. O bakımdan, bugün basında, televizyonda, bilimadamlarmm, bugün 
görüşülecek kanun tasarısıyla ilgili çok ciddî eleştirileri, çok ciddî endişeleri var. Bakın, onlardan 
birini hemen okumak istiyorum. Bilge kişiliğiyle kendisine her zaman saygı duyduğum Sayın Nev
zat Yalçıntaş. bugün, her zaman yazdığı gazetedeki köşesinde bakın neleri yazmış, neleri söylüyor; 
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aynen okuyorum: "Bu kanun tasarısı mevcut durumu hürriyetler bakımından geriye götürüyor." 
Sayın Nevzat Yalçıntaş söylüyor bunu "geriye götürüyor hürriyetleri" diyor. "AK Parti İktidarında 
böyle bir şey olabilir mi; son dönemki haliyle -buranın altını çiziyorum; son dönemki haliyle-
ANAP'laşıyor veya MHP'lileşiyor muyuz" diye soruyor. "ANAP'laşıyor veya MHP'lileşiyor 
muyuz" diye soruyor Sayın Nevzat Yalçıntaş. "Bizlere inanmış seçmenimizin yüzüne nasıl 
bakacağız?" Sayın Nevzat Yalçıntaş'ın kendi ifadesi; hiç değiştirmeden aldım ve bugün, bakın, 
basında, televizyonda -görüyorum Sayın Hocamı- onlarca bilimadamı, sivil toplum kuruluşları fer
yat ediyor. Bakın, düşünce ve ifade özgürlüğünün nasıl sınırlandığını, nasıl müphem ifadelerin yer 
aldığını, nasıl muğlak ifadelerin yer aldığını, bu müphem ve muğlak ifadelerin yarın vatandaşları 
nasıl bir cendere içerisine sokacağını bilimadamları söylüyor, sivil toplum kuruluşları söylüyor; 
herkes feryat ediyor ve Sayın Bakan da diyor ki: "Bir ülkenin demokratik olup olmadığını ceza 
kanununa bakarak söyleyebiliriz." 

Ben, bu Ceza Kanunu Tasarısının -şimdi vaktinizi almak istemiyorum- onlarca maddesini yeri 
geldiğinde eleştireceğim. Hele bir maddesi var ki, tüylerim diken diken oluyor. Bir meslek 
grubunun temsilcisi, görevi dışında hükümet icraatını eleştirirse, hapis cezasıyla tecziye edilecek. 
Bu uygulama dünyanın hangi demokratik ülkesinde var sevgili milletvekilleri?! Bir hükümet ic
raatını eleştirmek -bir meslek grubunun bir temsilcisi, hem de görevi dışında- hapis cezasıyla tec
ziye ediliyor; maddesi burada, sizler de göreceksiniz. Bugüne kadar Türk Ceza Kanunundaki an
tidemokratik uygulamalardan dolayı mağdur olan ve bu kanunu, geçmiş kanunu eleştiren ve bu 
kanundan dolayı hüküm giymiş olan veya muhakeme edilen birçok siyasetçi var aramızda. AK Par
tili birçok milletvekilimiz, geçmişte, bu antidemokratik Ceza Kanunu hükümlerinden, uy
gulamalarından memnuniyetsizliklerini çok açık ve net bir şekilde ifade ettiler. Bugün ne oldu ki, 
aynı AK Partinin içerisinde bulunan sayın milletvekillerince, bu kadar antidemokratik hükümler 
içeren ve özgürlüklerin, düşünce hürriyetinin sınırlandırılmasına sebebiyet verecek olan bu mad
deler buraya geldiğinde niçin bir tepki konulmuyor?! Ben de merak ediyorum; bu kadar önemli bir 
kanun, maalesef, iki aydan beri, bir zina maddesi üzerinde kilitlendi kaldı ve bu da, kasıtlı olarak 
gündeme getirildi. Niçin kasıtlı olarak gündeme getirildi?! Bu kanun tasarısının altında, Adalet 
Komisyonuna sevk edilen tasarının altında Sayın Başbakanın imzası var, bütün sayın bakanların da 
imzası var. Siz, o gün, o tasarıyı imzalayarak Meclise, Adalet Komisyonuna gönderirken zinayla il
gili hiçbir görüş ifade etmeyeceksiniz, daha sonra da, bir gün sabahleyin kalkıp "biz, kadının namus 
ve şerefini koruyoruz" diye ortaya çıkıp, Türkiye'nin çok önemli gündem maddelerini değiştirmek 
isteyeceksiniz ve hakikaten -sizler de seçim bölgelerinizden geldiniz- çiftçi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - ...köylü, esnaf, memur, emekli, dul ve yetim çok ciddî 

şartlar altında yaşarken, meseleyi Türk Ceza Kanununda zina meselesine getirir ve gündemi bunun
la meşgul ederseniz, bu vatandaşların feryadına kulaklarınızı tıkamak veya bunları başka mecraya 
kaydırmak için bir gündem yaratabilirsiniz; ama, bugün, mikrofon tutulan sayın AK Parti millet
vekillerini izledim; bu konuyla ilgili hepsi büyük bir endişe içerisindeler; ne olacağı konusunda hiç
bir kimsenin bir görüşü yok. Öyleyse, sayın milletvekilleri, bu konunun, Ceza Kanununun, mutlaka, 
çok ciddî manada üzerinde çalışılarak, araştırılarak, incelenerek, aceleye getirilmeden ele alın
masında fayda var. 

Ben, CHPnin sayın sözcüsünü de burada üzülerek dinledim. Günlerce televizyonda, basında, genel 
başkan seviyesinde, Adalet ve Kalkınma Partisiyle uyum içerisinde, bu kanun tasarısının Meclise gelmesi 
noktasında fikir birliği içerisinde olduğunuzu ifade ettiniz; televizyonlarda izledik "ortak bir ürünümüz" 
dediniz; ama, bugün, Sayın Eraslan geldi, aynen şunu söylüyor: "Biz, bunu en az zararla buradan geçir
menin gayreti içerisindeyiz." Bu işin en az zararı, en fazla zararı olur mu sayın milletvekili?! 
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ALİ TOPUZ (İstanbul) - Olur, olur. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Eğer zararı varsa, Türk Ceza Kanunu gibi bir kanun eğer 

zararlı bir şekilde buradan çıkacaksa, siz de CHP olarak tavrınızı net bir şekilde ortaya koyun. 
HALUK İPEK (Ankara) - O zaman sen ne diyorsun zinaya? 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Ceza Kanununun çok değişik 

maddeleri üzerinde mutlaka görüşlerimizi ifade edeceğiz; ancak, tekrar ediyorum: Buradaki 
ifadelerin birçoğunun muğlak olduğunu, hâkimlerin takdir yetkisinde olduğunu, geçmişte olduğu 
gibi, olağanüstü dönemlerde farklı uygulamalar yapılabileceğini ve bundan dolayı da Türkiye Cum
huriyeti Devleti vatandaşlarının bir kısmının mağdur olabileceğini ve aceleye getirilmesinden 
dolayı da kavramların birbirine karıştığını, bir tarafta farklı ifade edilen aynı hususun, bir diğer 
tarafta farklı ifadelerle yer aldığını ve bütün vatandaşların potansiyel suçlu gibi değerlendirildiğini, 
üzülerek, maalesef müşahede etmiş oluyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Tekrar ediyorum; Ceza Kanunu, fikir ve hürriyetlerin, düşünce ve ifade özgürlüklerinin en üst 

seviyede olduğu bir kanun olmalıdır; ancak, mevcut kanunda bunu bu şekilde görmemiz mümkün değil. 
Ben, Sayın Genel Başkanımızın adlî yılın açılışında yaptığı konuşmanın bir cümlesiyle sözlerimi 

bitirmek istiyorum: "Güç, hukuku demokrasinin merceği ve özgürlüğün sözlüğüyle okumak zorundadır." 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Komisyon adına. Komisyon Başkanı Sayın Koksal Toptan konuşacaklar. 
Sayın Toptan, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekili arkadaşlarım; Parlamentomuz, cumhuriyet tarihinin en önemli işlerinden birini 
yapıyor; yasama organı olarak, bana göre de, bu dönemin en önemli yasasını tartışıyor. 

Tasarının toplumun bütün kesimleri tarafından tartışılması, çoğu hukukçuların kabul ettiği gibi, 
Ceza Yasası gibi Anayasadan daha da önemli olan bir yasanın herkes tarafından, toplumun çeşitli 
kesimleri tarafından tartışılması, görüşlerin ortaya konulması, yasanın daha sağlıklı çıkabilmesi 
açısından kayda değer önemli bir sağlık işaretidir; ancak, bazı konuşmalardan anlıyoruz ki, 
gazetelere intikal eden bazı görüşlerden anlıyoruz ki, tasan, toplumun bir kesimi tarafından yeni 
yeni fark edildi. Bu tasarı, aceleye getirilerek önünüze getirilen bir tasarı değildir. Tasarı, bazı ar
kadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, 1985, 1986 yıllarına kadar giden bir geçmiş çalışmaya sahip
tir; Komisyonumuzdaki çalışmaları da uzun soluklu bir çalışma olarak cereyan etmiş ve önünüze 
gelen tasarı, toplumun bütün kesimleri tarafından katkı sağlanarak gerçekleştirilmiştir. 

Tasarı, komisyonumuza 2003 yılı mayıs ayında gönderilmiştir. Tasarı bize geldikten hemen 
sonra bastırılarak 400 yere gönderilmiştir. Bu 400 yer içerisinde, bütün hukukçu milletvekili ar
kadaşlarımız vardır. Barolar Birliği vardır, Yargıtayın ceza daireleri vardır, Türkiye'deki bütün 
hukuk fakülteleri vardır, sivil toplum örgütleri vardır ve komisyonumuza başvurarak "ben bu 
tasandan istiyorum, görüşlerimi bildirmek ve incelemek istiyorum" diyen herkesin adresine gön
derilmesi keyfiyeti vardır. 400 yere gönderilmiş ve tasarıyla ilgili görüş istenilmiştir. Üzülerek ifade 
etmek istiyorum ki, bu 400 yerden sadece 34 tanesinden, biz, tasarıyla ilgili görüş alabildik. 

Şimdi bakıyorum, o zaman kendisinden görüş istediğimiz değerli pek çok hukukçumuz, hocamız, 
şimdi gazetelere beyanatlar vermeye başladılar; o zaman kendilerine gönderdiğimiz tasarıyı okuma ih
tiyacını hissetmediler, zaman ayıramadılar; ama, şimdi, gazetelere, televizyonlara konuşuyorlar. 

- 4 0 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 1 

Biz, gelen görüşleri de alarak, 2003 yılının temmuz ayında altkomisyon kurduk; bu görüşleri, 
tasarıyı bu altkomisyonumuza verdik; altkomisyon, yaz aylarında olabildiği kadarıyla, bireysel 
olarak, bunların üzerinde çalıştı ve Ekim 2003 tarihinden başlayarak çok yoğun bir çalışmaya gir
di. Bu çalışma sırasında -Sayın Eraslan da, Sayın Köylü de biraz evvel anlattılar- 4 büyük hukuk 
fakültemizden, Yargıtayımızdan, Barolar Birliğinden, Adalet Bakanlığından uzman arkadaşlar çağ
rıldı ve onların da katkısıyla yeni bir metin ortaya çıkmaya başladı. Görüldü ki, Türkiye artık yeni 
bir ceza kanunu yapabilme gücüne erişmiştir, bilgi ve birikimine erişmiştir; o nedenle, ellerindeki 
Ceza Kanunu gözardı edilmeden, ama, değişen dünya koşullarına göre, Avrupa Birliği-Türkiye iliş
kilerine göre ve dünyadaki ceza hukuku sistemindeki gelişmelere göre, yeni baştan, bir Türk ürünü, 
Türk insanının ürünü bir ceza yasası yapımı gerçekleştirilmeye başlandı. Bu nedenle, çalışmalar 
biraz daha yaygınlaştırıldı, sivil toplum örgütlerinden çalışmalara katkı sağlamak isteyenler komis
yona çağrıldı ve onların düşünceleri alındı. Başta kadın örgütlerimiz olmak üzere pek çok örgütün 
altkomisyona getirdiği öneri de büyük oranda dikkate alındı. 

Bu şekilde yapılan altkomisyon çalışmaları, altı ayın sonunda, 2004 yılının mayıs ayında rapor 
halinde komisyonumuza gönderildi. Bu sefer Komisyonumuz, benim imzamla, yaklaşık 1 000 yere 
bu tasarıyı gönderdi. 

Biraz evvel, burada "bu tasarı çok aceleye getirildi, kimsenin haberi olmadan yapıldı" diyen 
Tandoğan arkadaşım için söylüyorum; gazetelere... 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Göndermek ayrı, tartışmak ayrı!.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) - Göndereceğiz ki tartış

ma yapacağız. Gönderiyoruz, diyoruz ki, görüşünüz varsa bize bildirin. O görüş gelecek, onun 
üzerinde de tartışma yapacağız. Yani, görüş bildirmeden, bir tasarıyı göndermeden neyin üzerinde 
tartışma yapacağız! İşte, o yolu açmak istiyoruz. 

Gönderdiğimiz 1 000 kurum, kuruluş ve kişiye dedik ki: İşte bizim altkomisyonun hazırladığı 
rapor; bununla ilgili görüşlerinizi lütfen bize bildiriniz. Gönderilen 1 000 yerin sadece 50'sinden 
görüş geldi sevgili milletvekili arkadaşlarım. Bunlar içerisinde bir hukuk profesörünün göndermiş 
olduğu görüş ilginçtir "Türkiye, ceza kanunu yapamaz" diyor. 

Niçin yapamaz; seksen yıllık cumhuriyet, bunca deneyimden sonra, bunca eleman yetiştirdik
ten sonra bir ceza kanunu yapamıyorsa, biz, nasıl Avrupa Birliği üyesi olacağız, nasıl çağdaş dev
let olacağız?! Bu, en azından bizim hukukçularımıza, bizim insanımıza haksızlık değil midir?! (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Yaptı bizim arkadaşlarımız. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma, AK Partili arkadaşlarıma, 
akademisyen arkadaşlarımıza, Yargıtay üyelerine, hepsine, huzurunuzda teşekkürlerimi, minnet
lerimi sunuyorum. Gerçekten onların katkıları unutulmaz. 

Başka nasıl yapılabilir, bir tasarıya başka nasıl daha geniş bir katılım sağlanabilir?! Yine, alt
komisyon raporumuzu, bütün hukukçu milletvekillerimize gönderdik, bütün hukuk fakültelerine 
gönderdik, baroların hepsine gönderdik, ağır ceza mahkemelerinin hepsine gönderdik, Yargıtaydaki 
bütün ceza daireleri üyelerinin hepsine gönderdik, sivil toplum örgütlerinin hepsine gönderdik, 
gazetecilere gönderdik; isteyen herkese bunu gönderdik ve bize görüşlerinizi bildirin dedik. 50 tane 
görüş geldi. İşte, o görüşleri de alarak, Komisyonumuz, tam 50 saat süren bir çalışmanın sonunda, 
şimdi, huzurunuza getirilen metni hazırladı ve buraya getirdi. 

Elbette, karar, Genel Kurulundur. Elbette, Genel Kurulun vereceği karar, herkesin başının üs
tünde yer alması gereken bir karardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının mükemmel olduğunu söylemeye elbette imkân yok. Sayın 
Eraslan da söyledi, Sayın Köylü de söyledi; ama, takdir edersiniz ki, yepyeni bir kanun yaparken, 
en mükemmeli yakalamak öyle çok kolay da değildir; ama, burada herkesin emin olmasını is
tiyorum ki, bu kanunun, toplumun bütün kesimlerinin ürünü olması için, hem Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşların hem AK Partili arkadaşlarımın ortak çabası, ortak gayreti vardır ve burada da, bana 
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göre, önemli oranda sonuçlar alınmıştır. Elbette, burada, hem Cumhuriyet Halk Partisinin hem AK 
Partinin içine sinmeyen, kendi tabanlarına çok rahat anlatamadıkları düzenlemeler de vardır; ama, 
bu tasarı çıkarken, çıkarılmaya çalışılırken, bir mutabakat tasarısı olması konusunda da, hem Cum
huriyet Halk Partisinin hem AK Partinin ortak iradeleri ortaya konulmuştur. O nedenle, bu tasarının 
bu zamana kadar gelmesi ortak mutabakatın nasıl eseriyse, çıkması da, umuyorum ki, yine ortak bir 
eser olarak meydana gelecektir. 

Bazı arkadaşlarımızın tereddüt duydukları noktalar var. İşte, bugün, liderler yeniden bir araya 
geldiler, yeniden görüşme yaptılar. Şimdi, tasarıda, huzurunuza geldikten hemen sonra, her iki par
ti arasında yapılan görüşmelerde, zaman zaman ilerlemeler kaydolundu. İşte, şimdi elimde, önerge 
taslağı haline getirilen birtakım görüşler var; bunlardan size kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Mesela, hakaretlerle ilgili altı ay olarak öngörülen alt ceza üç aya indirilmiştir; eleştiriler gel
mişti bu konuyla ilgili. 216 ncı maddenin uygulamasında sorunlar çıkabilir endişesi vardı, hem 
Cumhuriyet Halk Partili hem AK Partili arkadaşlarda; orada da, açıklık getirilmesi bakımından 
"açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması" unsuru maddeye eklenmiştir. 218 inci maddede, Saym 
Tandoğan biraz evvel "şimdi, siz, belli bir meslek grubunu hapse atmak için ceza maddesi getiriyor
sunuz" dedi; öyle bir şey yok; bu, kanunda var zaten. Aslında, getirilen düzenleme, kastettiği o mes
lek grubunun daha lehine olan bir düzenlemeydi; ama, toplumun bir kesimi o kadar kötü ajite edil
di ki, biz de, arkadaşlarla, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla konuşarak, bu düzenlemeyi, mev
cut, şu anda yürürlükte olan şekliyle bırakmanın uygun olduğuna karar verdik. Belki, burada, kanun 
yapma tekniği bakımından bir yanlış yapıyoruz; çünkü, göreceksiniz, mevcut kanundaki, yani şu 
anda yürürlükte olan Türk Ceza Kanunundaki maddenin diliyle, şimdi görüştüğümüz tasarının dili 
arasında çok ciddî bir farklılık meydana gelecek; ama, birtakım istismarları önlemek bakımından, 
bunun, aynen bu şekilde, olduğu gibi getirilmesinin uygun olduğunu düşündük. 

222 nci maddede değişiklik yapılıyor; şapka ve Türk harfleriyle ilgili düzenleme, şu anda 
yürürlükte olan 526 ncı maddede olduğu gibi korunacak. Kisvelerle ilgili konu, yine, kendi 
kanununa göre -nasıl yürürlükte ise- öyle devam edecek. 

287 nci madde de -gcnital muayeneyle ilgili- kadın örgütlerimizin üzerinde çok durduğu bir 
husustu. Mevcut tasarıda, göreceksiniz "yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın" deniliyor. Şimdi, 
burada, genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan da suçlu hale gelecek iki partinin 
uzlaşmasıyla, böyle ortak bir önergeyle. 

Hükümlü ve tutukluların kaçmasıyla ilgili 292 ve 293 üncü maddelerde birtakım teknik tered
dütler vardı; o konuyla ilgili yeni bir önerge gelecek. 

Nihayet, 302 nci maddeyle de ilgili birtakım tereddütler ortaya çıktı. Orada, bir yıl olarak 
düzenlenen cezanın alt sınırı altı aya indirilmiş. Yani, çıkarmış olduğumuz uyum paketlerine uygun 
hale getirildi ve "eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları da suç oluşturmaz" diye dördüncü 
bir fıkra eklendi ve tahmin ediyorum, tereddütler de bu şekilde giderildi. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, siz oy verirseniz yasalaşacak. Şunu, inanarak huzurunuzda 
söylüyorum ki, bu tasarı, Türk insanının eseridir ve birey olarak Türk insanının mutluluğunu, 
refahını, özgürlüğünü çok öne alan, temel felsefe, temel ilke edinen bir tasarıdır. Bu tasarı, bazı ar
kadaşlarımızın dediği gibi, fikir özgürlüklerini daraltan, kısan değil, tam tersine, fikir özgürlüklerini 
alabildiğine genişleten; ama, öbür taraftan, toplumun birtakım temel ihtiyaçlarını gözardı etmeyen 
bir şekilde düzenlenen bir tasarıdır. Tasarı, oylarınızla kanunlaştığı takdirde, zannediyorum, Türk 
insanının mutluluğuna hizmet edecek, maddî ve manevî refahına hizmet edecek bir tasarı olarak, 
gelecek kuşaklar tarafından hep iyiliklerle anılacaktır. 

Ben, bu düşüncelerle tasarının görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyor; Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. (Alkışlar) 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Toptan'a teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ konuşacaktır. 
Sayın Bozdağ, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ceza Kanunu Tasarısı 

ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde, şahsım adına görüşlerimi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ceza hukuku, devletin, ceza tehdidiyle uygulamasını sağlamaya çalıştığı emir ve yasaklardan 
oluşmaktadır. Ceza Kanunu, esasıyla cezaî himayenin konusunu teşkil eden toplumsal ve kişisel 
hakların neler olduğunu da tespit etmektedir. Ceza kanunları, bir noktada, toplumun ve devletin 
kanunda yer alan konulara bakışını da yansıtmaktadır. 

Demokratik toplumlarda zaman içerisinde yaşanan gelişmeler, ceza kanunlarında ve diğer 
kanunlarda birtakım değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılar. Bu nedenle, zaman zaman, bugüne 
kadar, 1926 yılından beri yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanununda 63 adet değişiklik 
yapılmıştır. Toplumun ihtiyaçları, demokratik talepleri doğrultusunda bunlar kanunlaştırılmıştır; 
ama, bunlar yapılırken bir yandan ihtiyaçlar giderilmiş; fakat, diğer yandan da Ceza Kanununun in
sicamı bozulmuş; dil birliği bozulmuş, mantalite birliği bozulmuş. Zira, her bir değişiklik değişik 
bir siyasî iktidar zamanında yapıldığı için, o iktidarın mantalitesi, anlayışı, dile bakışı, suça ve 
cezaya bakışı kanunun içerisine yansıtılmış ve böylece, Türk Ceza Kanunu, kırk yamalı bohça diye 
nitelendirebileceğimiz bir yapıya bürünmüştür. 

Ceza Kanununun değiştirilmesiyle ilgili Türk toplumunun talepleri bugün gündeme gelmiş 
değildir. 1940 yılında, Adalet Bakanlığımız bu konuda çalışma yapmak üzere bir yönetmelik çıkar
mış ve bu yönetmelik çerçevesinde de, değişik komisyonlara, Ceza Kanunu tasarısı hazırlatmak 
üzere görevler tevdi edilmiştir. Bakın, 1940 yılında hazırlanan bir TCK tasarısı var; bu, 1930 İtal
yan Ceza Kanunundaki değişiklikler de nazara alınarak hazırlanmış; ancak, yasalaşma imkânı 
bulamamıştır. Daha sonra, 1958 yılında da bir Türk Ceza Kanunu tasarısı hazırlanmış; fakat, bu da 
yasalaşma imkânı bulamamıştır. 1985 yılında kurulan yeni bir komisyonla, 1987 yılında TCK tasarısı 
hazırlanmış; ancak, bu da kanunlaşma imkânı bulamamıştır. Daha sonra, bir başka komisyon tarafın
dan, 1989 yılında TCK tasarısı hazırlanmış, bu da kanunlaşamamıştır. 1997 yılında hazırlanan TCK 
tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmiş, komisyonlara 
inmiş ve altkomisyondayken, seçim nedeniyle, kanunlaşma imkânı bulamamıştır. En son, 2001 yılın
da bir TCK tasarısı hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu tarafından Meclisimize gönderilmiştir. 

Bunları şunun için anlattım: Bundan önce konuşan arkadaşlarımdan bazıları, bu tasarının çok 
kısa bir çalışmanın ürünü olduğunu söylediler. Ben derim ki, bu, bugünün ürünü değil, bundan önce 
yapılan altmışdört yıllık bir çalışmanın, bir birikimin, bir emeğin, bir terin karşılığıdır. Bu çalışmalara 
bugüne kadar katkı verenler AK Partiyi oluşturan milletvekilleri olmadığı gibi, Cumhuriyet Halk 
Partisini oluşturan milletvekilleri de değildir; tarihimizin değişik evrelerinde siyaset yapan ve burada 
bulunan siyasî partilerimizin temsilcilerinin anlayışları, katkıları vardır. Biz, bunu düzenlerken, 
bunun üzerinde çalışırken bu emeklerden istifade ettik. Elbette ki, bu konular üzerinde bizden önce 
çalışan, özellikle teknik komisyonlar -Yasama Meclisi üyeleri dışındaki komisyonlar- bu tasarıların 
tamamını dikkate almışlardır, incelemişlerdir ve ona göre bir neticeye varmışlardır. Bizim önümüze 
gelen hükümet tasarısı da, bütün bu taşanların süzmesi şeklinde idi. Türk Ceza Kanunu Tasarısı, alt-
komisyonda, yaklaşık bir yıldır, arkadaşlarımızın, akademisyenlerin, Yargıtayımızın temsilcilerinin 
ve değişik sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katkılarıyla âdeta yeniden şekillenmiştir. 

Burada başka bir hususun da altını çizmek istiyorum: Türk Milleti ve Devleti, kendi ceza 
kanununu yapabilme ehliyetine sahiptir. Birileri bu ehliyeti kendisinde görmese de, Türk Milleti bu 
ehliyetin varlığını pekala bilmektedir. Bu memlekette, daha düne kadar "Türkçeyle felsefe yapıl
maz" diyenler vardı; bugünlerde de "Türkçeyle hukuk ve ceza kanunu nasıl olur, Türkiye'nin bu 
hukuk birikimiyle, tecrübesiyle bu yapılır mı" diyenler var; ama, ben biliyorum ki, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin hukukçuları, Yargıtay ve diğer mahkemelerdeki uygulayıcıları, üniversitelerdeki 
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hocaları ve bu işe kafa yoran, emek veren, ter dökenleri, Batı'daki muadillerinden hiç de geri değildir, 
onlardan bir adım da öndedir. Şu anda huzurunuzda bulunan Türk Ceza Kanun Tasarısı -Adalet 
Komisyonu raporu- dünyada hazırlanmış en ileri ceza kanunu tasarısıdır. Neden; çünkü, pek çok Av
rupa ülkesi, ceza kanunlarını değişen yeni değerlere, korunması geren yeni hukukî menfaatlara göre 
şekillendirmişler ve değiştirmişlerdir. Hem Komisyonun, bizim dışımızda teknik komisyonun yaptığı 
çalışmalarda hem de alt komisyonun yaptığı çalışmalarda hem Fransız Ceza Kanununa hem İtalyan 
Ceza Kanununa hem Alman Ceza Kanununa hem İspanya Ceza Kanununa ve hatta, ta uzaklardan 
Japonya Ceza Kanununa da zaman zaman bakılıp bütün bunlardaki değişim ve gelişmeler de dikkate 
alınıp, bunları, huzurlarınıza getirilen metne nasıl yansıtırız diye emek verilmiştir ve bu tasarı bu 
emeklerin ürünüdür. Onun için de, bu metin, bugün yürürlükte bulunan ceza kanunlarına göre bir adım 
da öndedir; ama, tabiî ki, buna rağmen, hiçbir kusuru, hiçbir eksiği yoktur demenin imkânı da yoktur. 

Biliyorsunuz, ceza kanunları, uygulandıkları ülkelerde uygulanan yönetimin, rejimin karak
terini yansıtan kanunlardır. Siz, bir ülkenin karakterini anayasasına yazarsınız, o izafî kalır; ama, 
bunun, esas, gerçek ifadesini bulduğu yer ceza kanunudur. Onun için, ceza kanunları çok önemlidir. 

Totaliter ve otoriter rejimlerin egemen olduğu ülkelerde ceza kanunları, bireyin hak ve hür
riyetlerinin alabildiğine kısıtlandığı, devletin alabildiğine korunduğu, mevcut iktidarın bekasının 
alabildiğine temin edilmesi için gayret sarf edildiği kanunlar olduğunu görürsünüz; ama, demok
ratik toplumlarda kanunların, hürriyetin önünün alabildiğine açıldığı, devlet karşısında bireyin hak 
ve özgürlüklerinin alabildiğine korunduğu kanunlar olduğunu görürsünüz. Onun için, biz, demok
ratik bir ülkede yaşadığımıza göre ve Anayasamızın 2 nci maddesinde de devletimizin temel nitelik
lerinden bir tanesi demokratik hukuk devleti olduğuna göre, yapacağımız kanunun da bu demok
ratik ilkelere uygun olması gerekiyordu. 

Onun için, bakın, Ceza Kanunu metninin 1 inci maddesi Ceza Kanununun amacım düzen
lemektedir ve orada uygulayıcıya bir mesaj veriliyor; deniliyor ki: Bu kanunun hiçbir maddesi 
temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı şeklinde yorumlanamaz ve uygulanamaz. Böyle bir hüküm 
koyduk bütün bunları teminat altına almak için; ama, bakın, bütün bunlara rağmen, mevcut metnin 
içerisinde, demokratik, hukuk devletinin ilkeleriyle bağdaşmayan, panik mevzuat denilebilecek 
nitelikteki hukukî metinler de vardır. Panik mevzuat, değişik zamanlarda konjonktürün emir buyur
duğu veya konjonktürün gereğini ortaya koyan hukukî metinlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BEKİR BOZDAG (Devamla) - Bunun gibi birtakım maddeler de mevcut metnin içerisinde 

vardır. Gönül ister ki, Anayasamızla, uluslararası sözleşmelerle bağdaşmayan bu hükümleri de el
birliğiyle bu kanun metninin dışına taşıyabilseydik, daha iyi olurdu. Ben, o nedenle, fikir ve düşün
ce hürriyetinin, din ve vicdan hürriyetinin tam ifadesi noktasında birtakım eksikliklerimizin ol
duğunu da vurgulamak istiyorum. Birtakım düşüncelerle, endişelerle bunlar burada muhafaza edil
miştir; ancak, hukuk devletinde bunun önünü açmak da lazımdır, bunları takdirin alanının dışına 
çıkarmak da lazımdır. Biz hepimiz şunu söylüyoruz, diyoruz ki; yargı, siyasete, politikaya müdahale 
etmemelidir. Doğru; ama, politika da yargıya müdahale etmemelidir. Eğer, biz, Ceza Kanunu mad
deleri içerisine yargının yorum yapmasına elverecek hükümler koyarsak, yargı da, bunu uygulayan 
da, elbette ki, sonuçta bir yorum yapacak, otomatikman, karışmasını istemediğimiz alana müdahale 
etmiş olacaktır. Onun için, değerli milletvekilleri, mevcut yasamızın içerisinde, sayılı da olsa, yar
gının, yorum yoluyla hayata daha fazla müdahalesi sonucunu doğuracak maddeler vardır. Ben 
inanıyorum ki, bu Yüce Meclis, görüşmelerin seyri içerisinde bu maddeleri de değiştirecektir. 

Ben, bir iki hususa da cevap verip, sözlerime son vermek istiyorum. 
Bir tanesi, CHP adına konuşan değerli milletvekili arkadaşım -altını çizerek söylüyorum- "biz: 

bu kanun tasarısı altkomisyonda görüşülürken, ülkeye en az zarar verecek şekilde geçmesi için uğ
raştık" dedi. Şimdi, ülkeye zarar vermek isteyen bir kişinin bu Meclisin çatısı altında, burada bulun
duğuna ben inanmıyorum. Biz, hepimiz, elbirliğiyle, bu ülkenin faydası olsun, insanlarının faydası 
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olsun, onuru, şerefi, haysiyeti daha da yüksekte olsun diye çalıştık; ancak, kanun içerisindeki bir
takım maddeler üzerinde kanaat serdederken, bunları, hemen, birtakım önyargılarla, niyet 
okumalarla farklı manaya çekmenin de hiçbir manası yoktur. Türkiye'de her bir Türk vatandaşı, en 
az diğeri kadar vatanını, milletini, devletini, Meclisini, her şeyini seviyordur; hiç kimse, bu konuda, 
diğerine göre bir rüçhaniyete, bir önceliğe sahip değildir; bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 

Biz, bu kanun görüşmeleri sırasında, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen devletimizin 
temel niteliklerini aşma gibi hiçbir düşünceyi, hiçbir anda, hiçbir zeminde aklımızın ucundan dahi 
geçirmedik; ama, müsaade buyurun da, hukuka ve Anayasaya açık ve net aykırı olan maddeler hak
kında da kanaatlerimizi söyleyelim, kamuoyu bunu bilsin, kimin hukuktan yana, kimin birtakım 
ideolojik dayatmalardan yana olduğunu çok net görsün. Biz, kanaatlerimizi söyledik, bundan sonra 
da söylemeye devam edeceğiz. 

Ben, bu vesileyle, Türk Ceza Kanunu Tasarısının, tekrar, hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum ve 
inşallah, Meclisimizin katkılarıyla, eksikliklerin giderilerek daha mükemmel hale getirileceğine de 
inanıyorum. 

Bu vesileyle, hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bozdağ. 
Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. Yapmakta olduğumuz bu çalışmaların ülkemiz için, demokrasimiz için, in
sanlarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Şüphesiz, bugün, Parlamento çalışmaları içerisinde, bence, çok önemli, çok anlamlı ve gerçek
ten, herkesi ilgilendiren, gelecek kuşaklan da ilgilendiren bir temel yasayı konuşuyoruz. 

Şüphesiz, böyle bir tasarının huzurunuza gelmesi kolay olmamıştır. Sözlerimin başında, uzun 
bir maraton, çalışma yapacağız, ola ki unutabiliriz, şimdiden ifade etmeliyim ki, bu tasarının 
huzurunuza gelmesinde gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla çalışan Adalet Komis
yonunun Sayın Başkanına ve sayın üyelerine, özellikle altkomisyonda görev yapan arkadaşlanmıza, 
bu çalışmalar sırasında her türlü fikrî desteği veren Yargıtayın sayın üyelerine, Yargıtay Başkan
lığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan değerli savcı arkadaşlarımıza, üniver
sitelerden katılan bilimadamlarına ve sair kişi ve kuruluş temsilcilerine, Adalet Bakanlığında görev 
yapan değerli arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Konuştuğumuz tasarı bir temel taşandır, temel yasadır. Aslında, yasa çalışmalanyla uğraşan 
herkes bilir ki, temel yasalar netameli yasalardır; kimseyi memnun etmeniz mümkün değil. Herkes 
kendi bulunduğu noktadan bakar. Onun önceliği Türkiye'nin önceliğidir; onu düzenlerseniz, o yasa 
çok önemlidir, onu düzenlemediğiniz takdirde, başkaca maddelere bakmaksızın külliyen inkâr eder. 

Aslında, toplumumuzda böyle bir genelleme alışkanlığı da vardır; iyiyi kötüden ayırt etmeden, 
doğruyu yanlıştan ayırt etmeden, bir tasarının ya da bir hizmetin, bir eserin iyi ve kötü yanlarını, 
doğru ve yanlış yanlarını birlikte görme alışkanlığı, maalesef, yoktur. Toplumumuz, nedense, bir 
muhalefet anlayışı olarak da, eskiden beri, bardağın hep boş tarafından bakmıştır; o, çok kolaydır; 
ama, dolu tarafın nasıl dolduğuna bakmak gibi bir alışkanlığımız da yoktur. 

Talihsiz bir tartışmayla, maalesef, uzun bir emek mahsulü olan bu tasan, bu 346 kareden 
müteşekkil, 346 labirentten müteşekkil bir güzel eser; belki bazı noktalan gölgeye geldi, bazı nok-
talannda ufak tefek eksiklik varken, geri kalanlan, sanki hiçbir özelliği yokmuş, bu topluma hiçbir şey 
vermiyormuşçasına, küllî bir karalama içerisine götürüldü. Bu, haksızlıktır. Bu, tasan için çalışanlara 
haksızlıktır, en azından, bize haksızlıktır; çünkü, biz, hepimiz -bu çatının altında olan herkes- bir
birimizi beğensek de beğenmesek de, fikirlerimizi eksik, yanlış bulsak da, bu ülkenin iyiliği için 
çalışıyoruz, bu ülke iyiye gitsin diye uğraşıyoruz. Bir temel yasayı yaparken de en temel niyetimiz 
budur. Bunun aksini düşünen, bize bühtanda bulunmuş olur. Bunu burada belirtmek istiyorum. 
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İkincisi, bizim toplumumuzdaki bazı kesimlerin -katılır mısınız, bilmem- şöyle bir alışkanlığı 
daha var: Sizler de, bizler de, zaman zaman, panellere katılırız. Bu panellere umumiyetle 4-5 kişi 
çağrılır. O panellerde, o toplantılarda da çok sayıda değerli zevat vardır. Bizim konuşma üs
lubumuzda da bu sayınları saymak gibi de bir geleneğimiz var. Salonun yarısı sayınlarla dolu olun
ca, 20 dakikalık konuşmanın 5 dakikası sayınları saymakla geçer. Ondan sonra, ne iyi ettik de bu 
toplantıyı yaptık tarzında, kelamı rüşvet kabilinden de bir 5 dakikalık peşrev konuşması yapılır. 
Sonra, her yerde, her toplantıda söylenen bir iki söz ki, özü itibariyle de şikâyetten ibarettir o ve 
çözüme bir türlü yönelinemez; çünkü, çözüm, biraz gayret ister, gece biraz uykusuz kalmak ister, 
biraz kitap karıştırmak ister. Sonra, 1-2 dakika kalınca da, saatine ikidebir bakar "söylenecek çok 
söz vardı; ama, maalesef, zaman doldu.." Şimdi, bu tasarı yirmi yıldır Türkiye'nin gündeminde, 
halen, birkısım insanlar diyor ki: "Bu tasarıyı biraz geri çeksek." Sizi temin ederim, bahse girerim; 
bu tasarıyı biz bugün çeksek, bir yıl sonra Türkiye'nin gündemine getirsek, yine, aynı kişilerden, ay
nı adamlardan aynı mazeretleri dinleyeceğiz. 

Bu tasarı Meclisin gündemine geleli onyedi ay oldu, onyedi ay!.. Televizyonlarda ben defeat-
le söyledim, Komisyon Başkanımız, değerli arkadaşımız, demin, bu tasarı gündeme geldiği günden 
beri katkı için nasıl bir çabada bulunduğunu burada ifade etti. Bu tasarı metnini 1 000'e yakın yere 
göndermişsiniz, gelebilen teklif, tenkit sayısı 40 veya 50'yi geçmiyor. Onların da önemli bir kısmı 
tasarının bütünlüğüyle ilgili değil, haklı olarak, kendilerini ilgilendiren üç beş maddeyle alakalıdır; 
bunların tamamını toplasanız 15-20 maddeyi de geçmez. Şimdi, böylesine bir ortamda, halen, bir 
toplum, yirmi sene bir konuyu tartışıyor da, bir yere getirip bağlamıyorsa, yirmi sene bir konuyu 
tartışıyor da bundan bir eser orta yere çıkaramıyorsa, o zaman bir yerde bir yanlışlık var demektir. 

Belki, bir Adalet Bakanı olarak, kötü adam rolünü oynayıp, böylesine Ceza Kanunu Tasarısı 
gibi netameli bir tasarıyı toplumun gündemine getirmek yerine, böyle gelmiş böyle gider, eski 
Kanunla nereye kadar gidersek gidelim deyip, işi böylece bırakıp Bakanlığın tadını çıkarmak da 
vardı; ama, ben, siyasî hayatım boyunca hep zor olanı seçtim; bu da zor, gerçekten zor; çünkü, böy
lesine, uzlaşma kültürünün olmadığı, kavga kültürünün bir siyaset üslubu haline geldiği, bir felsefe 
haline geldiği, rant aracı haline geldiği bir toplumda uzlaşmaya dayalı bir temel yasayı toplumun 
önüne koyabilmek çok kolay değildir. Bu Parlamento bunu başardı; bu Komisyon bunu başardı, 
hepsine müteşekkirim; Cumhuriyet Halk Partilisine de, AK Partilisine de, gelip, orada konuşan her
kese müteşekkirim. Türkiye'nin aradığı tablo da budur, Türkiye'nin geleceği de burada yatıyor. Bel
ki, bu tasarıdan çok daha önemlisi, böyle bir uzlaşmanın ortaya konulabilmesiydi. Geçmişte kavga 
ettik de ne oldu; birisi bana söylesin, desin ki, kırk yıl kavga ettik, şöyle bir neticeyi elde ettik. 

Bu tasarı, bir uzlaşma tasarısı; elbette eksikliği var, elbette yanlışı var. Öyle olmasaydı, komis
yona gelmezdi, başka yere gelmezdi. Şimdi hepimiz iyi niyetle diyoruz ki, gözden kaçan hususlar 
varsa "daha iyi olurdu şöyle düzenleseydik" diyeceğimiz hususlar varsa, bunu, birlikte, vakit geç
meden, dün yaptık, geçen hafta yaptık, komisyonda yaptık, yarın da yaparız, bu müzakereler devam 
ettiği sürece de yaparız. Mühim olan, bu alışkanlığı, bu güzel geleneği burada kaybetmemiş ol
mamız lazım gelir. Belki, Parlamentonun bu anlamda en önemli eserlerinden bir tanesi budur. 
Demokrasi adına misal verirken, uzlaşma adına misal verirken, ülkenin yararı için yan yana gelmek 
için misal ararken, ben niye İngiltere'den misal vereyim, niye Fransa'dan misal vereyim! İşte, yeni 
dönemde bu da güzel bir misal; bunu toplumun önüne koymak, bunu paylaşmak, bunun gururunu 
taşımak, her halde, bu tasarı vesilesiyle bu Parlamentoya nasip olmuştur; bunun gözden kaçırıl
maması lazım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu tasarı, elbette nereden baktığımıza bağlı. Dedim ya, 346 
madde; eksiği varsa düzeltiriz, hiçbir inadımız yok, tartışacağız, konuşacağız, birlikte bunları 
yapacağız; ama, bir şeyi gözden kaçırmamamız lazım; artık, 765 sayılı Türk Ceza Kanunuyla Tür
kiye'nin bir yere varması mümkün değil; çünkü, ihtiyaç hâsıl oldukça her gün bir tuğlası sökülmüş; 
bir engel çıkmış, oradan bir parçası sökülmüş; sonra tamir etmeye çalışmışız, ucube bir bina haline 
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gelmiş; 60'tan fazla değişiklik... Felsefesi eskimiş; bu Ceza Kanunu, soğuk savaş döneminin yürür
lükteki ceza kanunu izlerini taşıyor, felsefesini taşıyor; çünkü, soğuk savaş döneminin önceliği 
güvenliktir, devletin güvenliğidir. Güvenliğin söz konusu olduğu yerde, yasaklar olur, yasaklamalar 
olur; ama, Türkiye artık o dönemi çoktan aştı; dünya o dönemi aştı. Onun için, dünyanın felsefesi 
değişti ister istemez. Eğer, ceza kanunlarınızı bu felsefeye uyduramazsanız, haksızlıklar olur, özel 
kanunlarla ceza düzenlemesine gidersiniz, o zaman da ceza hukuk sisteminin sistematiği bozulur, 
dengesi bozulur, haksızlıklar meydana gelir. Nitekim, yürürlükteki yasanın dengesi bozulmuştur, 
sistematiği bozulmuştur, felsefesi de eskimiştir. Bununla Türkiye nereye kadar gidebilir; bu, daha 
ne kadar götürebilir? Dedim ya, niye netameli işle uğraşıyoruz, böyle gelmiş, böyle gitsin diyerek 
bu dönemi de kapatıp gidebiliriz; ama, bu toplumun modern bir ceza kanununa ihtiyacı vardır; ön
celikleri dünya şartlarına uygun, dünyanın öncelikleriyle örtüşen, kendi içinde sistematiği olan, fel
sefesi olan yepyeni bir ceza kanununa ihtiyaç vardır. 

Şimdi, tutanaklara geçmesi açısından^ burada ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak, biz, 
bugüne kadar olmamış bir yolu denedik bu Ceza Kanunu Tasarısında. Herkesin bilmesi gereken bir 
hususu ifade etmek istiyorum. Bir konunun çözümü için, yasa, Parlamentonun gündemine, Genel 
Kurula iki türlü gelir; ya teklif olarak gelir ya da tasarı olarak gelir; ama, geriye dönüp baktığımız
da, bizim yasalaştırma tarihimiz açısından, teklif adedi fevkalade sınırlıdır, daha çok tasarı olarak 
gelir. Ama, gördük ki, yirmi yıldan beri, belli bir hükümet döneminde bir yere kadar gelmiş olan ceza 
kanunu tasarısı, her hükümet değişikliğinde veya her seçim öncesinde geriye çekilmiş; olmadı, baş
tan, yeni bir komisyon iki sene, üç sene, dört sene çalışmış, Meclis gündemine gelmiş... Ben, bun
ların birçoğunu bu çatı altında yaşadım. Birçok bakan arkadaşımız ceza kanunu tasarısını komisyona 
kadar getirdi; fakat, sonradan, seçimler veya hükümet değişiklikleri sebebiyle bu tasanlar geri çekil
di. Ceza kanunu tasarısında, yirmi yıldır, gel git, gel gitten başka yapılan çok fazla bir şey yok. 

Şimdi, düşündük, elbette, bizim Meclise sevk ettiğimiz tasarının birçok noktada demin söy
lediğim ilkelere uymayan yönü, eksikliği var, yanlış olan tarafları var, felsefesi itibariyle itiraz et
tiğimiz noktaları var, parti öncelikleri açısından kabul edemediğimiz noktaları var; ama, bir sürecin 
başlaması lazımdı. Bir süreç başlasın, bu ülkeye tekrar üç sene, dört sene kaybettirmek yerine -ben, 
bunu televizyonlarda hep söyledim- komisyonlarda süreyi olabildiğince uzun tutarız, herkesin 
katılımını da olabildiğince sağlarız ve böylece, bir temel yasayı birlikte yaparız mantığı içerisinde, 
takdir edilmesi gereken bir yolu tercih etmiş olmamıza rağmen, klasik anlayışla, hep eski usul yasa 
yapma alışkanlığı olanlar veya böyle bir beklenti içerisinde olanlar "efendim, hükümet o tasarıyı gön
derdi, bu tasarıyı gönderdi..." Gayet net söylüyorum, bu tasarıyı göndermemizin esas sebeplerinden 
bir tanesi zaman kazanmak, süreci işletmektir. Şu tasarı, yarım yüzyıllık çokpartili hayatımız içerisin
de, belki de ilk defa Parlamentonun kendisinin yaptığı bir tasarıdır; bunu, kimsenin gözardı etmemesi 
lazım. Elbette, Hükümetin gönderdiği tasarı bir mukayese unsuru olmuştur. Onun arkasında da çok 
değerli katkılar var, çok değerli çalışmalar var, pek çok insan o tasarı içerisinde... Kabul ederiz et
meyiz, tenkit ederiz, takdir ederiz, o, ayrı bir olay; ama, onun arkasında da bir çalışma var. Şüphesiz, 
böylesine bir temel yasa yaparken, toplumun hafızasında, bakanlığınızda, ilgili kurumlarınızda, dün
yada ne varsa bunların hepsini ortaya koyup, bir düzenleme yapmanız gerekiyor. 

İlk defadır ki, bu tasarı vesilesiyle, Türkiye, kendi inisiyatifiyle, Parlamentosunda bir ceza 
kanunu tasarısı gerçekleştiriyor. Demin arkadaşlarımız da söyledi, elbette, beğenmediğimiz nok
talar varsa, antidemokratik olduğunu kabul ettiğimiz hususlar varsa... Gözden kaçan olabilir. Hiç
birimizin niyeti, bu ülkeye antidemokratik bir dayatma yapmak değildir, Türkiye onları çok geride 
bıraktı. Artık, o dönemler bir daha gelmez. Bakınız, gelmemesi için de doğru siyaset yapmamız 
lazım. Elbette, Türkiye, zaman zaman, antidemokratik süreçlere geldiyse, bunda bizim de sorum
luluğumuz var, başkalarının da var. Biz, sorumluluğumuzun gereğini yapar, uzlaşarak, anlaşarak, 
antidemokratik tavırlara karşı birlikte bir cephe oluşturabilirsek, korku ve endişe dönemi geride 
kalır. Eğer, siz, böyle yapmaz da, Türkiye'de her şeyi bir yasa maddesiyle çözmeye kalkarsanız, bu 
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mümkün olmaz. Benim anayasa hukukunda rahmetli Kübalı Hocamdan öğrendiğim bir şey var 
"meşruiyetin kaynağı nedir, devlet organları birkısım yetkiler kullanıyor, bu yetkilerin kullanılması 
neden meşrudur, bunun kaynağı nedir" denildiğinde verdiği cevap şuydu: "Anayasadan alır." 
Nitekim, Anayasamızda da böyle bir hüküm var, 6 ncı maddede "Hiçbir kimse veya organ kaynağını 
Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz" deniliyor. Evet, bugünkü Anayasada da var. 

Şöyle bir sual daha var; o dönem de okuyanlar için bu temel sualdi: "Peki, bir gece darbe oldu, 
ortada anayasa da kalmadı; o yetkiyi kullanan meşruiyetini nereden alacak? Öbürleri Anayasadan 
alıyordu; Anayasa askıya alındığına göre nereden alacak?" Verdiği cevap, benim siyasî hayatım 
bakımından, birçok sorunun çözümü için anahtar cümledir: "Her kuvvet kendi hukukunu beraberin
de getirir." Eğer hukukun kuvvetini bu ülkede hâkim kılabilirsek, işte, o korkuların ve endişelerin 
hepsi zail olur; hepimizin gayret etmesi gereken nokta da burasıdır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Ama, siz, kuvvet hukukuna davet çıkarırsanız, kuvvetin egemen olmasını isterseniz, olmanız 
gereken yerde birlikte olamazsanız, demokraside hak ve özgürlükler çiğnenirken "adam, bana ne" 
derseniz, 1 000'e yakın kişi ve kuruluşa bu kanun tasarısı gönderildiği halde, bir magazin sayfasına 
gösterdiğiniz ilgi kadar ilgi göstermeyip de, ondan sonra "bu ülkede demokrasi kökleşsin" diyor
sanız, o zaman, bu demokrasiyi de yeteri kadar hak etmek lazım; çünkü, her şey hak edilerek daha 
anlamlı oluyor, daha önemli oluyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bunu hak etmediğiniz takdirde, 
bir tek Ceza Kanununa bu kadar vebali yüklemenin anlamı var mı?! 

Değerli arkadaşlarım, bir başka şeyi daha ifade etmek istiyorum. Bu kanun tasarısından bek
lentinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Geriye doğru, bu toplum çok sıkıntılar yaşadı; ekonomik 
sıkıntılar yaşadı, siyasî sıkıntılar yaşadı, antidemokratik süreçlerden geçti. İsteniliyor ki, bütün bun
lar bir tek kanunla halledilsin. Böyle bir marifeti gösterecek hiçbir komisyon, hiçbir parlamento, 
hiçbir bilim adamı heyeti olamaz. Yani, bu ülkede -arkadaşlarımız da söyledi- gelir dağılımında 
uçurum varsa, çarpık kentleşme varsa, siyasî, sosyal, idarî, adlî kontrol yeteri kadar tesis 
edilemediyse, ailevî sıkıntılar varsa, yozlaşma varsa, yabancılaşma varsa, en önemli programlar 
televole programlanysa ve toplum, her geçen gün, bir başka istikamete doğru sürüklenmek is
teniyorsa, siz, kapkaçı hangi ceza kanunu maddesiyle önleyebilirsiniz? İşsizlik sigortanız yoksa, 
toplumun halen üçte Tinin sosyal güvenlik sistemi getirilememişse... 

Bunu bir muhalefet milletvekili gibi konuşuyor demeyin; bunlar Türkiye'nin gerçekleridir. 
Bunlar varsa, siz, hırsızlığın cezasını yedi seneye değil yetmiş seneye de çıkarsanız... Canım, Ceza 
Kanununun ne günahı var; yani, yedi senelik ceza, yetmiş senelik ceza bu işleri çözüverseydi -tek 
başına ceza sistemi- o zaman, en ağır cezalan o ülkeye getirirdiniz, ortalık dümdüz olurdu. Ya da 
daha iddialı bir ifade söyleyeyim: Bir ülkenin sorunlarını sadece kanun çıkararak çözmüş olsaydık, 
o zaman, yeryüzünde sorunlu hiçbir toplum kalmazdı. Onun için, bu Ceza Kanununa olduğundan 
çok daha fazla bir anlam yükleyerek, bir aşırı beklenti içerisinde "eyvah, bu beklentiler karşılan
mıyor, demek ki yanlış yapıldı" tarzındaki bir yanlış kanaate de -maalesef- kendi kendimizi, burada 
saplamayalım, böyle bir noktaya da getirmeyelim. 

Bir başka hususu daha ifade etmek istiyorum. Şüphesiz, bir arkadaşımızın -Meclise de yeni gir
di ama- klasik muhalefet üslubunu çok iyi benimsediğini görüyorum; ama, bu yol, yol değil. Ken
disi de burada yok. 

Şimdi, bakınız, söylemek istediğim şey şu: Değerli arkadaşlarım, bugün burada konuşulan her 
söz tutanaklara geçiyor. İleride bu kanun maddelerini yorumlayanlar, bunları da hesaba katarak 
yorumlayacaklar, kanun koyucunun muradı nedir diye. Şimdi, siz, hep beraber, burada "antidemok
ratik bir yasa var, hürriyetler kısıtlandı, özgürlükler yok oluyor" derseniz, o zaman, hâkime, savcıya 
ne kabahat bulacaksınız uygulamalarından dolayı?! 

Gelin, tersinden bakalım; bu kanun özgürlük getiriyor, hakkı, hukuku yerli yerine oturtmaya 
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çalışıyor. Bugüne kadar çıkardığımız hiçbir yasanın 1 inci maddesinin birinci cümlesi "kişi hak ve 
özgürlükleri" ile başlamıyor. Bu maddede, bu kanunun, kişi hak ve özgürlüklerini teminat altına al
mak için çıkarıldığı söyleniliyor. 1 inci ve 2 nci maddeyi okumak bile, bu kanunun ne kadar yeter
li olduğunu anlamak için yeter, anlamak isteyenler varsa; ama, özel problemlerinin çözümünü bu 
kanun maddeleri içerisinde arayanlar varsa, onlara bir şey diyemem. Bilmiyorum, onların tamamını 
karşıladık mı karşılayamadık mı; ama, biz, ortalama bir yasa yapıyoruz. Özel beklentilere göre yasa 
yapacaksak, bu, temel yasa olmaz, özel yasa olur. 

Bakın, burada ne getirdik; hepimizin bildiği "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesine ilaveten 
"idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz..." Bu önemli bir maddedir. Bu ülkede, 
geriye dönük bakanlar kurulu kararlarıyla, yönetmeliklerle, tüzüklerle hatta genelgelerle hak ve öz
gürlüklerin nasıl kısıtlandığını hep beraber biliyoruz. Bu cümlenin, buraya girmiş olması bile, baş
lı başına, bu yasanın nasıl bir zihniyet değişiminin ürünü olduğunu, ne kadar özgürlükçü olduğunu 
çok açık olarak ortaya koyar. 

Yaşadığımız tecrübelerden sonra bir başka şey daha getirdik; diyoruz ki: "Kanunların suç ve 
ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa 
yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz." Herkesin bunu iyi anlaması lazım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bakınız, okuduğum bu üç fıkra dahi, ne kadar özgürlükçü, ne kadar hukukun üstünlüğüne 

önem veren bir anlayışla, böyle bir felsefeyle yasanın yapıldığını gösteriyor. Ayrıca, bu yasanın fel
sefesi farklı. Öbüründe, genel hükümlerden sonra, devlet aleyhine işlenen cürümler varken, bu 
tasarıda, bu defa, kişi aleyhine işlenen suçları, biz, birinci plana almışız, ondan sonra diğerleri 
geliyor. Bu bile, yasa koyucunun neleri önemsediğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Bütün bu maddeler ortadayken, hiçbir uygulayıcı -eğer kastı yoksa, keyfî davranmıyorsa- bu 
yasadaki hiçbir hükmü, özgürlükler aleyhine yorumlayamaz, yorumlamaması lazım. Keyfî uy
gulama yaparsa, hukuk devleti içerisinde onun kendi mekanizmaları vardır. Eğer, hukukî bir 
konudan, ihtilaftan bahsediyorsak, itirazı var, temyizi var, kanun yollan vardır. Öbür türlü bir şey 
varsa, onun da kendi içerisinde mekanizmaları vardır. Mühim olan, bizim burada, ne niyetle bu 
yasayı hazırladığımızdır, nelere öncelik verdiğimizdir ve beklentilerimizin neler olduğudur. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, bir başka şeyi de belirtmek istiyorum. Şüphesiz, bir tasarı 
değerlendirilirken, evvela genel hükümlerinin çok iyi algılanması lazım. İnsanlarımıza daha yüksek 
birkısım hesap düzenlerini okuturken bile, evvela, kerrat cetvelinin bilinmesi gerekiyor. Kerrat cet
veli bilinmeden cebire veya başka türlü işlemlere geçmek mümkün değil. Bu Ceza Kanunu 
Tasarısıyla ilgili birileri bir şey diyecekse, şu temel hükümleri çok iyi okuması lazım. O temel 
hükümler okunmadan, oradaki ilkeler, oradaki düzenlemeler iyice sindirilmeden özel maddelerdeki 
hususları anlamak mümkün değil. Anlayabildiğim kadarıyla, yazılanlara çizilenlere baktığımda, on
lar sadece bir kareden bakarak fotoğrafın tümünü görmeye gayret ediyorlar; bu da fevkalade yanlış 
bir husustur. Böyle olunca da, biz meseleyi takdimde zaman zaman zorlandık. 

Ümit ediyorum ki, bu çalışmalar sırasında fırsat olacak. Tasarının sair maddeleriyle, getirdik
leri konularla ilgili arkadaşlarımızın söylediklerine aynen katılıyorum. Buna ilaveten başka söy
lenecek hususlar varsa, bunları da tekrar burada dile getireceğiz. 

Antidemokratik olduğunu düşündüğümüz, düşündüğünüz, dile getirilen hususlar varsa, bunları 
mutabakat içerisinde, olabildiğince belli bir noktaya getirmeye gayret edeceğiz; ama, kendi ken
dimize haksızlık etmeyelim. Bu yasa tasarısı özgürlükçü bir yasa tasansıdır. Bu yasa tasarısı Avrupa 
Konseyinin bile takdirine... Yani, onların takdirine ihtiyacımız yok; ama, moda oldu diye orayı ör
nek gösteriyorum. Bizim kendi yaptığımız, kendi ürünümüz... Gayet açık söylüyorum. Bundan son
ra Avrupa'da, dünyanın başka yerinde ceza kanunu düzenlemesi yapanlar, emin olun, bu tasarıdan 
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da büyük ölçüde istifade edeceklerdir. Böylesine özellikleri olan... Ama, eksikliği varsa da, bunu 
bugün gideririz, bugün gideremiyorsak daha sonra gideririz. Yanlış anlaşılan hususlar varsa, mah
kemeler zaten bu işler içindir, Yargıtay bunlar içindir. Ama, birbirimize güvenmemiz lazım, bir
birimize inanmamız lazım. Hiçbirimizin niyeti, bu ülkede insanların mutsuz olması değildir, tu kaka 
yapılması değildir; ayırımcılığa, başka türlü eşitsizliklere, haksızlıklara maruz kalması değildir. 
Bunları artık geride bıraktık. Hepimiz artık yeni bir geleceğe doğru yürüyoruz. Yaşadığımız tec
rübeler, inanıyorum ki, hem bu kanunların yorumlanması açısından hem de atacağımız adımlar 
açısından bize yol gösterecektir. 

Hepinize teşekkür ediyorum. Bu tasarının milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Şahsı adına son konuşma, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'e aittir. 
Sayın Güneş, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten, bugün, 

22 nci Dönemin belki en önemli çalışmalarından birini yapıyoruz, sıraüstü bir çalışma yapıyoruz, 
sıradışı bir çalışma yapıyoruz. 

Ceza yasaları, gerçekten, sıradan yasalar değillerdir. Hele, bir ceza yasasını, yetmiş küsur yıl 
uygulandıktan sonra bir ceza yasasını baştan sona değiştirmek iddiasıyla ortaya çıkmak çok önem
li bir iddiadır, büyük bir iddiadır. 

Ceza yasaları topluma yön verir, kişiye yön verir ve bireyin bütün yaşamını, toplumun bütün 
yaşamını ve geleceğini düzenlemek iddiasındadır; onun için, çok önemlidir. 

Ceza yasaları, o toplumun çağdaşlık ve aydınlanma sürecindeki düzeyini de belirler. Bir top
lumun çağdaşlık düzeyi, aydınlanma sürecindeki katettiği yol, o toplumun ceza yasasıyla somut
lasın, ceza yasasıyla belirlenir. Demokrasi ve özgürlük tutkusu o toplumun, ceza yasasıyla somut-
laşır, yere iner, belirlenir. O nedenle, ceza yasaları herhangi bir yasa değildir. 

Ceza yasaları, hümanizmada hak ettiğimiz dereceyi de gösterir. Bu nedenle, belki bugünkü tar
tışmaların özü de bu. Bu nedenle çok özel bir süreçle hazırlanmalıdır; sıradan bir süreçle hazırlan-
mamalıdır, sıraüstü bir süreçle hazırlanmalıdır. Öyle de olmuştur pek çok yerde, dünyanın pek çok 
yerinde; ceza yasaları için, önce bilim kurullarında, bilim çevrelerinde, akademisyenler tarafından, 
siyasetadamlarının, hiç kuşkusuz, görevlendireceği heyetlerle büyük bir hazırlık yapılır; oraya, o 
toplumun bütün bilimsel birikimi, uygulamadan gelen birikimi yansır, o bir yasa haline gelir; son
ra. o birikimle Meclisin önüne gelir ve özenle toplumda tartışılır, program içerisinde tartışılır. 
Benim de söyleyeceğim, bu tartışmanın bu tasarı üzerinde yeterince yapılamamış olmasıdır. 

Bu tartışma şunun için gerekiyor değerli arkadaşlarım: Az evvel arz etmeye çalıştığım gibi, 
ceza yasası, toplumun çok önemli göstergelerinden biri. Orada çağdaş bir oybirliğine ulaşmak 
gerekir, çağdaş bir oybirliği, oydaşma sağlamak gerekir. "İki parti uzlaştı, öyleyse, tamam, bu 
konuda tartışılmamalı." Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İki parti bir yanlışta uzlaşmışsa, o 
yanlış doğru olmaz o uzlaşma nedeniyle. Ceza yasası sadece siyasetadamlarının uzlaşmasının ürünü 
olmamalı; söylemek istediğim o. O, aynı zamanda bu alandaki bütün birikimlerin de uzlaşması, on
ların da oydaşması, onların da beraber olmasının sonucu olmalı, öyle ortaya çıkmalı; söylediğim o. 
Bu metin, bu sürece uygun gelmedi. 

Aslında Sayın Bakan da. Sayın Komisyon Başkanı da, açıkladılar bu metin, sonradan ortaya 
çıkan bir metin, bir hükümet tasarısı değil. Hükümet takabbül etti bunu -eski deyimiyle- komis
yonun hazırladığı bir tasarı ve işte onbeş yıllık birikim, onbeş yıllık çalışma buna ne kadar yansıdı, 
bu tartışılır hiç kuşkusuz. Altkomisyondaki arkadaşlarımız, onu beğenmedikleri için, bu metni yaz
dı, o onbeş yıllık çalışmanın ürünü olan metni beğenmediler; "bununla olmaz" dediler ve bunu 
kaleme aldılar. Şunu içtenlikle söylemek istiyorum, komisyon çalışmalarına belki çok az katılma 
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imkânı buldum; çok içtenlikle, tam bir fedakârlıkla, tam bir dikkatle, özveriyle çalıştı komisyondaki 
arkadaşlarımız; onu tartışmıyoruz. Onu saygıyla da, övgüyle de söylemek istiyorum, söylüyorum; 
ama, bu yetmez. Söylemek istediğim, bu yetmiyor, bununla yetinilemez. Bu metin Parlamentoda 
görüşülecek düzeyde bir ceza yasası metni olgunluğuna ulaşmadı. Hep birlikte çalışıldı, komisyon 
emek verdi, alt komisyon müthiş bir çalışma yaptı; on ayda, bir büyük ülkenin, Avrupa'nın en büyük 
ülkelerinden birinin ceza yasasını baştan sona yazmak gerçekten önemli bir şeydir; ama, olgunlaş
tırmak da gerekir; olgunlaşmadı. 

Değerli arkadaşlar, akademisyenler, akademik -çevreler geç geldi erken geldi- bugünkü metne 
muhalefet ediyorlar, bugünkü metinden memnun değiller, buna karşılar. Barolar buna karşı. İstanbul 
Barosu, Ankara Barosu toplantılar yapmış, kitaplar yayınladılar, üç beş gün önce ikinci kitabı çıktı 
Barolar Birliğinin, İstanbul Barosu bir alternatif metin hazırladı, benzer hazırlıklar var. Bunun geliş
tirilmesi gerekiyor. Vaktiyle gönderilmiş 400 yere, harika; cevap gelmemiş, o yanlış; ama, yani, biz 
size göndermiştik o zaman cevap vermediniz, artık, cevabınızı istemiyoruz gibi bir küskünlükle ceza 
yasası tamamlanamaz. Evet, şimdi ilgilenme başladıysa, bence, eğer bir zaman sıkışıklığı yoksa, 
mümkünse bütün bu katkılar toplanmalıdır, bütün bu katkılar alınmalıdır ve tartışma tamamlanmalıdır. 

Yürürlük tarihi olarak, 346 ncı maddede, bir yıl sonrasını öngörüyoruz. Öyleyse çok fazla bir 
acelemiz yok, o süreyi böyle değerlendirebiliriz; hazırlıkları tamamlamak, tartışmayı tamamlamak, 
toplumsal oydaşmayı sağlamak konusunda tamamlayabiliriz, değerlendirebiliriz. Bu arada fizikî 
hazırlıklar da yapılabilir hiç kuşkusuz. 

Değerli arkadaşlar, bu yeni Ceza Yasamızın ayrı bir kimliği olmalı, ayrı bir kişiliği olmalı, ay
rı bir misyonu olmalı, ayrı bir mesajı olmalı; ona bakarak biz hepimiz övünmeliyiz, bunu biz yap
tık, bu bizim demeliyiz. Bunda çok yoğun bir bilimsel katkı gerekir. Bu, sadece siyasetadamımn işi 
değil; bizim işimiz farklı. Ben de -özür dilerim- politikadan önce yargıda görev yapmış arkadaş
larınızdan biriyim. Şimdi, o dönemdeki hatıralarımla, anılarımla buna katkı yapmaya kalkarsam 
yanlış yaparım. Bu, ondan daha büyük bir şey; onu aşacak bir şey. Yetmez sadece siyasetadamımn 
buradaki dikkati ve özverisi; onu tamamlamamız, onu, bakınca heyecan duyacak noktaya getir
memiz gerekir. Çok özür dilerim, ben, şu anda o heyecanı duymuyorum baktığımda, çok önemli 
noktalarda da -konuşmacıların hepsi söylüyor- henüz tamamlanması gereken noktalar görüyorum. 
Madem bunları tamamlayacağız, sadece siyasetadamlarından değil, bu konuda emek vermiş, bu 
konuda bilimsel kimliğini ortaya koymuş insanlardan da yararlanmalıyız diye düşünüyorum. 

Ceza hukuku alanındaki gelişmeler, aslında, heyecan vericidir. Artık, cezadan söz edilmemeye 
başlanıldı; "önlem" deniliyor. Artık, korkutulmuyor; cezayı, bir korkutma aracı olarak kullanmıyor
lar, iyileştirmeye çalışıyorlar. Artık, soyutlama, tecrit söz konusu değil, onu sosyalleştirme, uyum-
laştırma söz konusu; hapis ve zindandan bahsedilmiyor, topluma kazandırmaktan söz ediliyor. Bun
lar, çok heyecan verici, bunlar çok ileri hedefler. Böyle bir ceza yasası hazırlamalıyız; daha 
hümanist, daha çağdaş, daha insancıl, daha özgürlükçü olmalı; Türk toplumu bunu hak etti. Madem 
yola çıktık, hazırlıyoruz -hiç kuşku yok ki, takdirle karşılanacak çok önemli emekler veriyorsunuz-
onu bu hale getirmeliyiz diye düşünüyorum. 

Ayrıca, ceza yasaları, toplumun erişmesini istediğimiz noktaya ulaşması açısından da son 
derece önemli etkisi olan yasalardır. Şunu söylemek istiyorum: Toplumun ekonomik ve kalkınma 
düzeyi açısından, demokratik düzeyi açısından, çağdaşlık düzeyi açısından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) - ...nereye gelmesini hedeflemişsek. Ceza Yasamız onu 

hızlandıracak, o yolu açacak, o gidişi kolaylaştıracak unsurlar da getirebilir, böyle etkileri de olur. 
Bunu sağlamalıyız, bunu öneriyorum; bu noksanlarını gidermeliyiz, aceleye getiiTnemeliyiz. Çok 
önemli, çok sıradışı bir iş yapıyoruz. Bu yaptığımızla övünmemiz gerekir; bunu en çağdaş düzeye 
ulaştırma konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi, hiç kuşkusuz, elinden gelen katkıyı, birikimini or
taya koyacaktır; bunda bir kuşku olmaz; çünkü, biz, çağdaşlaşmanın ve devrimin siyasal örgütü 
olarak kendimizi tanıtıyoruz. 
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Hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Suriye Halk Meclisi Başkanı MahmoudAl Abrash'a Başkanlık

ça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Suriye Halk Meclisi Başkanı Mahmoud Al Abrash Genel 

Kurulumuzu onurlandırmışlardır; kendilerine, Yüce Heyetiniz adına hoşgeldiniz diyorum. (Alkışlar) 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı 664) (Devam) 
BAŞKAN - Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 

TÜRK CEZA KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Temel İlkeler ve Tanımlar 

Ceza Kanununun amacı 
MADDE 1. - (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güven

liğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini ön
lemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, 
ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın 
Feridun Ayvazoğlu; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşülmekte olan 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, şu anda yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, yetmişsekiz yıldır 
bu toplumun yaşamına yön veren bir ceza kanunudur. Elbette, bugüne kadar, bu Ceza Kanununda 
50'ye yakın değişiklik yapılmış ve bu temel kanun, tabiri yerindeyse, yamalı bohçaya çevrilmiştir. 
Bu ve buna benzer sıkıntıların yaşanmış olduğu Türk toplumunda ve ülkemizde, temel bir kanunun, 
toplumun yaşamına yön veren, şekil veren Türk Ceza Kanununun, çağa uygun bir şekilde, uygar bir 
biçimde değiştirilmesinin düşünülmesi için gereğinin yapılması da elbette zorunluydu. Bu noktada, 
kısmet, 22 nci Dönem Parlamentosuna aitmiş. 
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Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda, bundan tahminen birbuçuk yıl kadar önce Mec
lis gündemine getirilmiş bulunan bu tasarının özüne bakıldığında, amacına bakıldığında, yine bu 
tasarının 1 inci maddesine esaslı bir şekilde bakıldığında, özümsendiğinde şu görülmektedir: Her 
şeyden önce, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına alabilmeyi amaçlayan bu tasarıyla, yine, 
devletin, demokratik, sosyal bir anlayışla, otoritesini, hukuk devleti anlayışıyla birleştirmekte ol
duğunu da görmekteyiz. 

Tartışılan konulardan şu husus ortaya çıkmıştır: Bunu söylerken, elbette, ben, huzurunuzda, şu 
anda, bu tasarının hazırlanmasında altkomisyonda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görev 
yapan bir milletvekili olarak, yapmış olduğumuz çalışmalarda, altkomisyon üyesi olarak, gerek şah
sım gerekse Cumhuriyet Halk Partisinin diğer üyesi, değerli arkadaşım Eraslan da imzalarımıza 
sahip çıkıyoruz, bu hususta hiç kimsenin kuşkusu olmasın; ancak, tartışılan konu şurada düğüm
leniyor ve bunun açılması gerekir diye düşünüyoruz: Tabiî ki, arkadaşlarımızın, bu tasarının, bir iki 
günde, bir haftada, on günde kestirilip atılmasından yana olmadığı şeklindeki görüşlerini saygıyla 
karşılıyoruz; ancak, yine, bugüne kadar yapılan çalışmaların çok ciddî boyutlarda, gerçekten, 
akademisyen arkadaşların vermiş olduğu emek doğrultusunda, Yargıtaydan görevlendirilen hâkim 
üye arkadaşlarımızın görüşleri ve önerileri doğrultusunda hazırlanan, sivil toplum örgütlerinin, 
özellikle de, gerçekten, bizlere yön gösteren kadın toplum örgütlerinin vermiş oldukları öneriler 
doğrultusunda, uyanlar doğrultusunda, altkomisyonda bunların değerlendirilmiş olduğunu da, siz
lere, burada, ifade etmek istiyorum. Bizler istiyoruz ki, bu doğrultuda altkomisyondan ve Adalet 
Komisyonundan geçen bu tasarı, bir an önce, gerçekten, hiçbir değişikliğe uğramaksızm Yüce Mec
listen de bu şekilde geçsin. 

Tartışılması gerekir veya gerekmez, zaman açısından erken veya geç, o tartışmayı bir tarafa 
bırakıyorum; ancak, Adalet ve Kalkınma Partisinin, Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Toptan'ın 
burada belirtmek istediği, belirtmiş olduğu değişlikler hususundaki tereddütlerimi ifade etmek is
tiyorum: Bunların başında, gerek altkomisyonda gerekse 24 üyeli Adalet Komisyonunda, gündeme 
gelse dahi, hiçbir şekilde değişiklik önergesi verilmemiş olan ve aynen altkomisyonda ve Adalet 
Komisyonunda kabul edilen, şu andaki tasarı metninin 222 nci maddesindeki devrim kanunlarına 
karşı işlenen suçlarla ilgili olarak getirilebilecek olan değişikliği, burada, şahsım adına söylüyorum. 
imza atan bir milletvekili olarak söylüyorum, altkomisyon üyesi olarak söylüyorum, Adalet Komis
yonu üyesi olarak söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili olarak söylüyorum, içimize 
sindiremeyiz; bunu bu şekilde belirtmek istiyorum. 

Eğer samimî iseniz, altkomisyondan geçen hükmünün, 222 nci maddenin aynen geçirilmesi 
şartıyla; yine, bugüne kadar hiçbir şekilde gündeme getirilmeyen, hükümet tarafından gönderilen 
Türk Ceza Kanunu tasarısının altkomisyonda ve Adalet Komisyonunda değiştirilmiş bulunan hiç
bir maddesinde yer almayan zinayla ilgili hükmün, sırf gündem değiştirmek amacıyla buralara 
getirilebileceği izlenimlerini duymaktan da bizler endişeliyiz. Biz, zina eyleminin hukuka aykırı bir 
eylem olduğunu her yerde söylüyoruz, bunun altını çiziyoruz. Zina, hukuka aykırı bir eylemdir, 
haksız bir eylemdir; ancak, bunun karşılığında ceza verilip verilmemesinin, hiçbir şekilde, çağdaş 
hukuk anlayışıyla, uygarlıkla ilgisi ve alakası yoktur, olmaz, olamaz. Eğer bu olacak ise, İslamî 
hukukun çağdaş hukuka, Avrupa hukukuna, Avrupa Birliği normlarına, uygarlığa müdahale ol
duğunu buradan belirtmek istiyoruz değerli arkadaşlarım. Biz samimî isek, sizler samimî iseniz, bu 
şekildeki değişikliklerin, yeri geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisinden daha fazla cumhuriyetçiyiz 
diyebilen AKP'nin, yerine göre Cumhuriyet Halk Partisinden daha fazla devrimciyim diyen AK 
Partili kardeşlerimizin burada samimiyetini görmek istiyoruz. Eğer bizden daha fazla cumhuriyetçi 
iseniz, daha fazla demokratsanız, daha fazla laikseniz, buyurunuz, işte size milletin meydanı! Mil
letin meydanında samimiyetinizi gösteriniz! 

İki madde hususundaki tereddütlerimi belirtmek istedim. Yoksa, kesinlikle, altkomisyonda ve 
Adalet Komisyonunda verdiğimiz imzalardan ödün vermiş olarak konuşmuyorum. 
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1996 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen zina suçuyla ilgili madde, eğer 
1996'dan bugüne kadar gündeme getirilmediyse, bunun sorumluluğunun, son iki yıldır tek başına 
iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisinde de olduğunu, burada, kamuoyuna bir kez daha 
belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, elbette, bu kanun tasarısında, çok değişik ve arzu edilen hükümlerin hiç 
olmazsa çoğunluğunun bulunabildiğini görmekten dolayı, toplumun mutlu olacağına inanıyoruz. 
Bugüne kadar ilk kez "yargı görevini yapanlar" deyimine avukatların alınmasından tutunuz "haksız 
bir eylem" ibaresiyle, haksız tahrikin töre cinayetlerine uygulanmayacağına dair hükümler ile cin
sel suçlarda, evliliğin artık ceza davasını düşüremeyeceğine kadar, gerçekten, olabildiğince yeni 
düzenlemelerin yer almasından dolayı da, zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmenin hepimizin 
görevi olduğu düşüncesini taşımaktayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerimizi elbette bizler Meclis kür
süsünde söyleyeceğiz. Topluma şekil verecek olan Türk Ceza Kanununun görüşülmesini. Türk 
Ceza Kanununun değiştirilmesini, yasamanın görevleri içerisinde olması nedeniyle elbette Meclis 
yapacaktır. Yasama görevini üstlenmiş olan Yüce Meclisin bu görevi yapması kadar doğal bir şey 
olmaz, olamaz. O nedenle, biz, Yüce Meclisin milletvekilleri olarak, burada, bu yasayı 
kamuoyunun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyebilirsek, çağdaş uygarlık yolundaki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayvazoğlu. lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
...ülkemizin insanlarına ne derece olumlu katkılarda bulunabilirsek, bizler o derece mutlu 

olacağız. Bunu belirtmek istiyorum değerli arkadaşlarım. 
Son olarak şunları belirtmekte fayda var: Eğer, bir temel yasa yapılıyorsa, bu temel yasa 

cezalarla ilgili bir yasa ise. hiçbirimiz, özellikle toplumdan sorumlu olan insanlar olarak bizler, hiç 
suç işlenmesin isteriz; ama, insanın olduğu yerde, yanı başında suç vardır. Ünlü bir hukukçunun 
deyimiyle, suçluyu kazırsınız, altından insan çıkar. Bu gerçekleri bilmek noktasında Ceza Kanunu 
da temel kanunlardan olarak, olmazsa olmazlardandır. Diğer özel kanunlara göre. toplumun belirli 
kesimlerini ilgilendiren kanunlara göre. çok kapsamlı bir kanun olduğunu, herkese uygulanabilecek 
bir kanun olduğunu da yine burada hepimiz birbirimize anlatmak zorunda kalıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: günümüzde yaşanan olaylardan kendimizi so> uılamamız 
mümkün değildir. Şu anda yaşanmakta olan -özellikle de hükümet üyelerimizin burada bulunması 
nedeniyle- gördüğümüz, hissettiğimiz Irak olayları hususunda da hükümeti çok ciddî bir biçimde 
uyarı hepimizin görevidir. Düşününüz, bundan bir ay kadar önce, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
larından Çorumlu bir vatandaşımız beyninden kurşunlandı: bunu dünya televizyonlarında, internet
te hepimiz gördük. Yine, iki gün önce de Tarsuslu bir hemşerimiz boğazı kesilerek İrak'ta öldürül
dü; ama, böyle ciddî bir olayda bizlerin birbirimizi uyarması ve en önemlisi de hükümetin uyarıl-
masıdır, Sayın Başbakanın uyarılmasıdır; çünkü, bizlerin beklentisi, yetmiş milyonun beklentisi. 
bizleri yöneten insanların en sorumlusu oldukları için onlara bu uyarıyı yapmanın da başta biz mil
letvekillerine ve Cumhuriyet Halk Partili olarak bizlere düştüğünün inancıyla bunu söylüyoruz. 

Irak'taki olaylara daha ciddî boyutlarda... 
BAŞKAN- Sayın Ayvazoğlu... 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sevgili Başkanım. 
BAŞKAN - Bitiriyorsunuz da, konuyla ilgili değil. Lütfen o konuya girmeyin. Mikrofonunuzu 

kapatacağım yalnız; lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
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FERİDUN AYVAZOGLU (Devamla) - Sayın Başkanım, bu duyguları da yüreğimizden geldiği 
için söylemek zorunda olduğumu ifade ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayvazoğlu. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 119 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

664 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı 664) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi 
MADDE 2. - (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güven

lik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve 
güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. 
(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza 

içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Sayın 

Orhan Eraslan; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz Ceza Yasası Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi, şahsım ve Grubum 
adına saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, burayı bir polemik kürsüsü görmeyiz; hele hele, böyle temel bir 
yasada hiç görmeyiz. Dikkat ederseniz, konuşmalarımız siyasî ağırlıklı değil, hukukî ağırlıklı 
değerlendirmelere dayandı; ancak, bir yanlış anlamayı düzeltme ihtiyacı içerisindeyim, ondan son
ra maddeyle ilgili değerlendirmelerimi sunacağım. 

Sanırım -kendisi de çok sevdiğim, değerli bir arkadaşımdır- konuşmamın bir bölümünü kaçır
dığı için, orada, Mecliste ülkeye zarar verme niyetinde olanların var olduğu gibi bir sonuca varmış. 
Aynen not ettim: "Bu Mecliste kimse ülkeye zarar verme niyetini taşımaz" dedi. Elbette taşımaz. 
Öyle bir şey mi söyledim, affedersiniz; ben öyle bir şey söylemedim. 

Şimdi, konuşma metnimden baktım; ne söylediğimi ve arkasındaki felsefeyi açıklayayım; öy
le, uzaktan taşlama gibi bir niyetimin olmadığını da herkes anlasın. O bir felsefedir, orada koskoca 
bir ceza hukuku felsefesi yatar. Bunu anlayamayıp ya da kaçırıp bir noktayı, yani, sağa sola bulaş
tığımız -affedersiniz, amiyane tabirle- sonucu çıkarılmasın. "Ülkenin gündemine gelmiş bir Ceza 
Kanunu Tasarısında kodifıkasyon yönteminin hatalı olduğunu bilmemize rağmen, bu çalışmanın, 
hiç değilse ülkeye en az zarar verir şekilde olması için çaba sarf edilmesi gerekmiştir" demişim. 
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Arkadaşlar, kodifikasyon yönteminde hatalı gördüğümüz şey nedir; bunu açıkladım 
sanıyorum. Açıkladım, ama, konuşmamın tümünü dikkatle izlemek lazım. Ceza kanunları, millet
vekillerinin daha önce yaşadıklarına, hayat tecrübelerine bırakılamaz. Bırakılırsa ne olur?.. Bizler 
siyasetçiyiz değerli arkadaşlar. Bizlerin öncelikleri vardır. Seçmenin istekleri vardır. Biz bu öncelik
lere göre yönleniriz. Eşyanın tabiatının gereği de budur. Her siyasetçinin önceliği vardır. Her 
siyasetçi, dünya görüşüne göre, siyaset anlayışına göre o önceliğe yönlenir; ama, o önceliklere yön
lenirken, bu defa, başka bir yerde özgürlükleri sınırlamak gibi bir tehlike yaratırsınız, karşı karşıya 
kalırsınız. İşte, bunun güvencesi, ceza kanunlarının, bir okul etkisi altında, doktrinin müdahalesiy
le, bilimadamları kurullarınca hazırlanıp milletvekillerinin fazla müdahalesinin olmamasıdır. Onun 
için, rahmetli Faruk Hocadan da şurada okudum, tekrar okuma ihtiyacındayım: "Ceza kanunları 
uzun ve şuurlu bir teknik çalışmayla hazırlanmalıdır" diyor; anlatıyor: "Bu sebeple, ceza kanun
larının hazırlanmasında hukuk tekniğinin en üstün icaplarına sadakat göstermek lazımdır; hukuk 
tekniği, bir bakıma, kişi hürriyetlerinin teminatıdır" diyor. Benim anlatmak istediğim bu; yani, 
siyasetçiler olarak... Ben, hiçbir siyasetçi kötüdür demiyorum. Bu ülkenin her siyasetçisi değerlidir, 
her siyasetçisi kıymetlidir. Ben de bir siyasetçiyim ve dünyanın en zor işini yapıyor her siyasetçi, 
en zor işini yapıyor; bunun bilincindeyim; ama, bir ceza kanunu hazırlıyoruz. Öncelikler konusun
da bir mantalite sıralaması yaptığımızda, ihtimal ki, dengeyi gözden kaçırma ihtimalimiz vardır. 
Kastettiğim bu. Onun için yöntemde bir yanlışlık vardır dedim. Yoksa, elbette ki, Yüce Meclisin 
hiçbir üyesinin, böyle, ülkeye zarar verme niyetinde filan olduğunu düşünmüyorum. Bu, bunun 
yorumudur, bunun felsefî açılımıdır. Belki, herhalde, değerli kardeşim başlangıcını dinleyemediği 
için, onu kaçırmış olsa gerek. Öyle anlaşıldıysa, onu düzeltiyorum; birincisi bu. 

İkincisi; bir serzenişte bulundum değerli arkadaşlar, bunun içine kendimi de dahil ettim, yan
lış anlaşılmasın. Bizler, siyasetçiler olarak yasa yapmaya kalktık; ceza yasası. 112 nci maddeye 
kadar tıkır tıkır geldik. Hatta, özgürlükler konusunda -yani, Allah için söylesin herkes- Cumhuriyet 
Halk Partisi daha gayretli bir çaba içerisindeydi; ama, 112 nci maddede bir şey oldu, keşke ol
masaydı -dün, ben, hocalarla konuşurken de söyledim -Hürriyeti tahdit fiili, sırf. -yani, hiç anlamlı 
değildi- acaba bir yerine türban sokar mıyız diye beşe bölünerek anayasa maddeleri gibi döşenil-
meye başlandı. Ondan sonra, karşılıklı -ve aynen sözüm öyledir- güvensizlik ortamı doğdu. Belki, 
daha iyi metinler çıkarılabilirdi. O karşılıklı güvensizlik ortamını aşamadık. Bütün sorun bu. Bunu 
anlattım. Bu, bir talihsiz durumdur. İşte, siyasetçiler yapınca böyle durumlar oluyor. Doktrin çer
çevesi içerisinde yapılsaydı, bu durumlar olmayacaktı. Anlatmak istediğim, hukukun ve kodifikas-
yonun felsefî açıdan yorumuydu. Burada bir yanlış anlamayı düzeltiyorum. 

Şimdi, maddeyle ilgili olarak kısaca şunları söylemek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım "kanunsuz ceza olmaz, kanunsuz suç olmaz" ilkesi ceza kanununun 

özetidir. İşte, ceza kanununun özeti bu felsefede gizlidir. İlk defa Alman Filozof Ludvvig Feurbach 
tarafından formüle edilmiş; "nullum erimen sine lege" kanunsuz suç olmaz, "nulîa poena sine lege" 
kanunsuz ceza olamaz. İşte, koskoca ceza kanunu bu temelde yatar. 

Bunun esprisi nedir değerli arkadaşlarım; birkaç kelimeyle, değerli zamanınızı almadan ifade et
meye çalışayım. Buna, kanunun tekelciliği ilkesi de deniliyor, kanunilik ilkesi de deniliyor. Biz, bunu 
biraz da açtık. Hatta, ceza hukuku derslerinde, ceza genel derslerinde anlatılacak konuları da işte 
açarak -yanlış anlaşılmasın diye- idarenin düzenleyici işlemlerle suç oluşturamayacağını, kıyas 
yasağını da koyduk. Bundan dolayı eleştiriler de var; fakat, biz, bu eleştirilerin olacağını bile bile de 
koyduk. Neden; çünkü, kimi zaman, bizim hukukumuzda, bu kadar teme! bir şey bile yanlış yorum
lanabiliyor, kıyasa kaçılabiliniyor ya da düzenleyici işlemlerle ceza konulmaya kalkılabiliyor. İşte, 
bu olmasın diye koyduk. Kanunilik ilkesi, riayet edilmediği takdirde, kişinin kendi fiil ve hareket
lerine egemen olabilmek iktidarı tamamen yok edilmiş olur; yani, kanunilik ilkesine riayet etmez
seniz, kişinin nerede duracağını, nerede durmayacağını bilebilme olanağı yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım, bunun temel felsefelerinden, temel kaynaklarından biri de şudur: Ceza 
hukukunun esası, yalnız kanundur. Bu sebeple, kıyaslama, hukukun genel prensipleri, örf ve âdet, 
ceza hukukunda yer alamaz. Bunu, zaman zaman arkadaşlarımız, işte, ceza hukuku yapılırken, ör
fümüz, adetimizdir... Doğrudur; medenî hukukta, ticaret hukukunda örfün, âdetin yeri vardır; ama, 
ceza hukukunda örfün, âdetin yeri yoktur. Kanun varsa suç var, ceza var; karşılığı, yaptırımı var. 
Kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibi, esas itibariyle, yurttaşı, kişiyi, devletin ve yargıcın karşısın
da koruyan, onların haklarının teminatı olan bir ilkedir. Bunun iyi anlaşılması gerekir. İyi anlaşıl
maması halinde, koskoca bir ceza kodifıkasyonu çalışmamız boş yere gitmiş olur. Yani, ilerisi için 
de söylemek istiyorum; çeşitli düzenlemeler yapılacak; orada, arkadaşlarımız, işte, örfümüzde, 
âdetimizde böyle değil yahut sunumuzda bunumuzda böyle değil... Bu, ceza hukukunun konusu 
içerisinde değildir. Yasa koyucu olarak Yüce Meclis, yasaya neyi suç olarak koyarsa o suçtur; onun 
müeyyidesi olarak ne müeyyide koyarsa o da cezadır. Belki, bu da ceza hukukunun en özet 
ifadesidir, hulasasıdır demek çok haksızlık olmaz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi 
MADDE 3. - (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik 

tedbirine hükmolunur. 
(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, 

siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve 
diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Ziya Yergök; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; görüşmekte olduğumuz 664 sıra sayılı Türk Ceza Yasa Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporunda Adalet Komisyonunca kabul edilen metinde yer alan 3 üncü madde 
hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu önemli ve çok tartışılan yasa tasarısı görüşmelerinin başında olmamız "Temel İlkeler ve 
Tanımlar" bölümünde bulunmamız nedeniyle, 3 üncü maddeyle ilgili görüşlerimi söylemeden ön
ce, geneliyle ilgili, kısaca, düşüncelerimi belirtmek istiyorum. 

Öncelikle belirtmek isterim ki. yeni bir ceza yasası yapılmasının ihtiyaç olduğu konusunda 
bugün ülkemizde herkes hemfikirdir; ancak, hukuk çevrelerinden ve bilim çevrelerinden gelen eleş
tirilerde vurgulandığı gibi, tasarının kapsamı ve önemi de gözönüne alındığında, altkomisyondan 
hızlı, Adalet Komisyonundan çok hızlı geçmiş, Genel Kurulun haftalık çalışma programına bak
tığımızda, buradan da jet hızıyla geçeceği anlaşılıyor. Bu nedenle, toplum düzenini, toplumsal 
yaşamı, kişi temel hak ve özgürlüklerini bu kadar yakından, derinden ve doğrudan etkileyecek olan 
önemli bir tasarının, temel bir düzenlemenin aceleye getirildiğinde, bir ölçüde gerçek payı bulun
maktadır; bunu kabul etmek durumundayız. 

Sayın Adalet Bakanımız, Türk Ceza Yasası Tasarısının onyedi aydır Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündeminde bulunduğunu söylüyor; doğrudur. 
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Değerli milletvekilleri, ben, bu yıl şubat ayı içerisinde, Bilgi Üniversitesince Bilgi Edinme 
Yasasıyla ilgili düzenlenen uluslararası bir sempozyuma konuşmacı olarak katılmıştım. O toplan
tıda, Avrupa Konseyi uzmanları da bulunmaktaydı. Avrupa Konseyinin bilgi edinme hakkıyla ilgili 
tavsiye kararlarını beş yılda oluşturduğunu söyledi bu uzmanlar. Bu konuda bağlayıcı kararların 
oluşturulması için ise daha uzun yıllar gerektiğini söylediler. Bu hususu da takdirlerinize 
sunuyorum; ancak, konunun şu yönünün de gözardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum: Görüş
mekte olduğumuz Türk Ceza Kanunu Tasarısının ta 1985'te başlayan uzun bir hazırlık öyküsü var
dır. Değerli Hocamız Sulhi Dönmezer'in -kendisini geçen ay kaybettik, rahmetle anıyorum- başkan
lığında, o tarihte oluşturulan ilk hazırlık komisyonunda konuyla ilgili çalışmalar başlamış, sonradan 
yeni komisyon oluşumlarıyla bu çalışmalar sürdürülmüş ve bir metin ortaya çıkarılmıştır. Meclise 
sunulan hükümet tasarısının dayanağını da bu metinler oluşturmuştur. 

Komisyon çalışmalarında hükümet tasarısındaki metinden önemli ölçüde uzaklaşıldığı ve yep
yeni bir metin hazırlandığı doğrudur. Komisyon çalışmalarında, bizler, Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekili olmanın sorumluluğu ve bilinci içinde, ancak parti kimliğimizden çok hukukçu kim
liğimizi öne çıkararak, iyi bir metin oluşturulması için çaba gösterdik, bu doğrultuda katkı sunduk. 
Kuşkusuz eksiklikler vardır, bu metin mükemmel bir metin olmayabilir; ancak, büyük emek veril
miş olup, mevcut yasadan daha iyi bir metin olduğu düşüncesindeyim. İnanıyorum ki. Genel Kurul 
süresince yapılacak ortak katkılarla daha iyi hale gelecektir. 

Ancak, bu noktada altını çizmek istediğim husus şudur: Altkomisyonun çalışma aşamasında, 
Adalet Komisyonunun çalışmaları sırasında tüm hukuk kurumlarından, üniversitelerden, yargı birim
lerinden, sivil toplum kuruluşlarından katkı istenmesine, görüş istenmesine rağmen, bu isteklerin, 
zamanında, yeterli ilgiyi gördüğü söylenemez. Bu da, toplum olarak bizim önemli bir eksiğimiz ol
sa gerek. Eleştiri kültürümüz gelişmiş olmasına rağmen, ne yazık ki, yeteri kadar katılımcı değiliz. 
Daha birçok kurum ve kuruluştan, Ceza Yasası Tasarısıyla ilgili, pazartesi günü, çok sayıda, çok kalın 
metinler geldi. Yine de, bunları, Genel Kurulumuz, Meclisimiz iyiniyetle değerlendirecektir. 

Değerli üyeler, üzerinde konuşmakta olduğum Adalet Komisyonu metninde yer alan 3 üncü 
madde "Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi" başlığını taşımaktadır. Bu düzenleme, hem halihazır
daki mevcut yasamızda yoktur hem de hükümet tasarısında yer almayan bir düzenlemedir. Bu, iki 
fıkradan ibarettir. Birinci fıkrasında "suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza 
ve güvenlik tedbirine hükmolunur" denilmektedir. Genelde, yapılan sempozyumlarda, hukuk çev
relerinde bu fıkrayla ilgili eleştiri, fiilin ve kusurun ağırlığıyla orantılı olmasının daha doğru olacağı 
biçimindeydi; ancak, tasarının 22 nci maddesinin dördüncü bendinde "taksirle işlenen suçtan dolayı 
verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir" hükmü yer aldığı gibi "Cezanın belirlenmesi" 
başlıklı 61 inci maddenin (f) bendinde de, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığının temel 
cezanın tespitinde gözönüne alınacağı vurgulanmıştır. 

Yine, hukuk çevrelerinde eleştiri konusu olan, tasarıda yeni yer almış olan bu maddenin ikinci 
fıkrasında ise "ceza kanununun uygulamasında kişiler arasında, ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, 
cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefî inanç, millî veya sosyal köken, doğum, 
ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden, ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık 
tanınamaz" denilmektedir. 

Şimdi, bu fıkraya yönelik eleştirilerde, bunun. Anayasamızda ve uluslararası sözleşmelerde 
zaten var olduğu, Anayasanın 10 uncu maddesinde, tarafı ve imzacısı olduğumuz uluslararası söz
leşmelerde bunun mevcut olduğu, yine, Anayasanın 90 mcı maddesinde yapılan değişiklikle, ulus
lararası sözleşmelerin üstünlüğünün kabul edildiği söylenmekte ve bu fıkra olmamalıydı, gereği 
yoktu denilmektedir. Hatta, bazı hukukçularca da "adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi maddeleri, 
bence ceza hukukçularının anayasa hukukçuluğuna öykünmelerinin bir sonucudur; yani, ceza 
kanununda bu maddenin işi yok" denilmektedir; ama, yapılan Ceza Kanununun adaletçi ve eşitlik
çi karakterini ve niteliğini ortaya koyma açısından, bu hükmün Adalet Komisyonu metninde yer al
ması isabetli olmuştur düşüncesindeyim. 
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Bu duygularla, bu tasarının hazırlanmasında emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür 
ederek, yeni Ceza Yasasının ülkemize ve ulusumuza hayırlı olmasını, toplumsal düzenimiz açısın
dan olumlu katkılar getirmesini diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yergök. 
Madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maddeyle ilgili bir 

iki katkı sunmak ve mümkünse, önemli bulduğum noktalara dikkat çekmek istiyorum. 
Bir kere, madde başlığı "Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi" olarak konulmuş. Burada 

"adalet" sözcüğü fazla görünüyor. Zaten, kanun önünde eşitlik söz konusuysa, adalet sağlanır. 
"Adalet önünde eşitlik" diye bir kavram söz konusu değil; yani, bu, alışılmış bir kavram değil. 
"Kanun önünde eşitlik ilkesi" olarak bırakırsak madde başlığını, anlamı değişmeyecektir. 

Bir diğer nokta; birinci fıkrada, suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza 
ve güvenlik tedbiri öngörüleceği söylenmektedir. Failin kişiliği, tehlikeliliği ve kusurun derecesi -
Sayın Yergök de söyledi- öne alınmalıdır; öne alınması gereken unsurlar bunlardır; failin kişiliği ve 
kusurun derecesi. Nitekim -Sayın Yergök'ün de söylediği gibi- gerek 61 inci maddenin (f) fıkrası 
gerek 22 nci maddenin dördüncü fıkrası bu doğrultudadır; onlarla da o çelişki giderilmelidir. 

Bir diğer konu; ikinci fıkra, aslında bir Anayasa hükmü olmalıdır. Nitekim, ikinci fıkra. 
Anayasanın 10 uncu maddesiyle büyük ölçüde örtüşmektedir. O nedenle, burada yer alması çok 
gerekmeyebilir. O fıkra içerisinde "millî veya sosyal köken"den sonra gelen "doğum" sözcüğü çok 
net değildir; orada ne kastedildiği konusunda tereddüte düşülebilir. 

Biliyoruz ki, 20 nci Yüzyıldan sonra, cezadaki gelişmelerde, fiilden daha çok faile dönük bir 
düşünce akımı gelişmiştir; pozitivistlerin getirdiği bir durumdur. Bu nedenle, madde, o açıdan en 
azından bir redaksiyona tabidir. Bundan sonraki maddelerde de arz edeceğim bazı konuların dikkate 
alınması gerekebilir. Sayın Komisyon Başkanının ve Sayın Bakanın redaksiyonla ilgili konuda bir 
yetki almalarında yarar olduğunu düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kanunun bağlayıcılığı 
MADDE 4. - (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. 
(2) Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç iş

leyen kimse cezaen sorumlu olmaz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın 

Muharrem Kılıç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, yetmiş-
sekiz yıldır yürürlüktedir. O dönemde, İtalya Ceza Yasası bir bütün halinde alınarak, kabul edilmiş
tir. Zaman içinde, toplumun yaşantısındaki, anlayışındaki farklılıkları ve değişen dünya şartlarını 
karşılayabilmek için yeni bir ceza yasası yapma gereği ortaya çıkmıştır. 1940'tan beri, yeni bir Türk 
ceza kanunu yapmak üzere çalışmalar sürmektedir. Bu amaçla 1940, 1958, 1987, 1989, 1997 ve 
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2000 yıllarında çeşitli tasarılar hazırlanmış olup, mevcut hükümetin tasarı olarak Meclise sevk et
tiği metin, 1985 yılından 2003 yılına kadar süren onsekiz yıllık uzun ve yoğun bir çalışmanın 
ürünüdür. Bu çalışmaya rahmetli Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in başkanlığında üniversitelerden ceza 
profesörleri, Yargıtaydan ve Askerî Yargıtaydan üyeler, Barolar Birliği temsilcileri ve bakanlık 
bürokratları katılmışlardır. Bu çalışmalar sonucunda, kendi içinde bütünlüğü olan bir taslak ortaya 
çıkmıştır. Hükümet, 2000 yılında hazırlanan bu taslağı, değişiklikler yaparak, 2003 yılında 502 
maddelik bir Ceza Kanunu Tasarısı olarak Meclise sunmuştur. 

Tasarı, Adalet Komisyonuna geldiğinde, bununla ilgili olarak beş kişilik bir altkomisyon kurul
muştur. Altkomisyon Ekim 2003'ten Mayıs 2004'e kadar yedi aylık bir süre içinde çalışmalarını 
tamamlamış; ancak, bu çalışma sonucunda, tasarıdan pek çok konuda uzaklaşılarak, âdeta yeni bir 
Türk Ceza Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır. Hükümetin ve Adalet Komisyonu Başkanının talebiyle 
bu metin, Adalet Komisyonunda çok kısa bir süre içinde görüşülerek huzurunuza gelen metni oluş
turmuştur. İşte, şu anda görüştüğümüz metin, yedi aylık bir sürede, altkomisyonca hazırlanan, 
komisyonumuzca da düzeltmeler yapılmış bulunan bir metindir. Altkomisyon üyeleri, bu metin için 
yoğun bir mesai harcamışlardır. Yine, komisyon üyelerimiz de değerli katkılarda bulunmuşlardır. 
Hazırlanan metinde önemli yenilikler de getirilmiştir. Kanunun sistematiği daha anlaşılır bir hale 
gelmiştir. Dilde, mümkün olduğunca anlaşılır bir Türkçe kullanılmıştır. Soykırım ve insanlığa kar
şı suçlar ayrıca düzenlenerek, bunlara zamanaşımının uygulanmayacağı belirtilmiştir. İşkence ayrı 
bir bölüm halinde düzenlenmiştir. Hürriyeti bağlayıcı ceza tek tipe indirilmiş; ayrıca, güvenlik ted
birleriyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Cinsel suçlar, kişilere karşı işlenen suçlar bölümüne 
alınarak daha etkin biçimde düzenlenmiş, çocukların korunmasına yönelik önlemler getirilmiştir. 

Tüm bu düzenlemeleri önemsiyoruz; ancak, böylesine önemli bir kanunun, bu kadar kısa süre 
içinde, yangından mal kaçırır gibi çıkarılmaya çalışılmasını da anlamak mümkün değildir. Alt
komisyon metni hakkında üniversitelerin, Yargıtayın, Danıştayın ve baroların görüşleri yeterince 
alınmamış ve onlara, çalışmak, hazırlanmak için zaman da bırakılmamıştır. Altkomisyon çalış
malarının tamamlandığı günden tasarının asıl komisyonda görüşüleceği güne kadar olan yirmi otuz 
günlük süre içerisinde bu kadar kapsamlı bir konuda görüşlerini bildirmelerini istemek, katılım
larını sağlamaktan çok, göstermelik bir durum olmuştur. İşte bu nedenle, şimdiye kadar görüş bil
diren akademisyenler, üniversiteler, Barolar Birliği ve tüm ilgililer, altkomisyonca hazırlanan met
nin, onsekiz yıllık bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanan ve tasarı olarak Meclise sunulan metinle 
bir ilgisinin kalmadığını belirterek, bu metnin yeniden tartışılmaya açılmasını talep etmektedirler; 
bu taleplerinde de haksız sayılmazlar. Nitekim, bu metnin yeterli olduğuna dair, toplumun hiçbir 
kesiminden bir destek de bulunmamaktadır. 

Kanun metniyle ilgili çok mesafe alınmıştır. Bu metin, hiç olmazsa altı aylık bir dönem için, 
barolarda, Yargıtayda, üniversitelerde, sivil kitle örgütlerinde, vatandaşlar arasında tartışılmalı; bu 
tartışmalar değerlendirilerek, metin yeniden şekillendirilmelidir. Bu kadar önemli bir kanunda, top
lumun her kesiminin katkısını almadan, iki partinin milletvekillerinin kısa bir dönemde karar alması 
yeterli değildir. 

Altkomisyon ve komisyonda, metin üzerinde, yoğun çalışmalar neticesinde büyük ölçüde 
değişiklik yapılmıştır. Bu nedenle, görüşülmekte olan bu metnin, Meclise sunulan hükümet tasarısıy
la fazla bir ilgisi kalmamıştır. Hükümetçe Meclise sevk edilen tasan 502 madde olup, komisyonca 
kabul edilen metin ise 346 maddedir. Altkomisyonca hazırlanan metin, yaz döneminde yeterince tar-
tışılamamıştır. Bu nedenle, metnin geri çekilerek, yeterince tartışıldıktan sonra, genel gerekçesi, mad
de gerekçeleri yeniden yazılarak, yeniden Meclise sevk edilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, ceza kanunları ve medenî kanunlar, bir ülkenin anayasası kadar önem
lidir. Toplum hayatı için hayatî önem taşıyan, toplumu şekillendirmeye yönelik kanunun alelacele 
çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Eğer, Avrupa Birliğinden görüşme tarihi almak gerekçesiyle bir an 
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önce çıkarılmak isteniyorsa, bu da yanlış bir tutumdur. AB'ye girip giremeyeceğimiz, gireceksek de 
tam olarak ne zaman gireceğimiz henüz belli değildir; ancak, çıkarılacak olan bu yasanın uy
gulamasına bir yıl sonra geçilecektir. Türk Toplumu için hayatî önemi haiz böylesine temel bir 
kanunun yeterince tartışılmadan acele olarak çıkarılması, toplumda karmaşa yaratacaktır. 

Biz. bu yasayı. AB için değil, kendi toplumumuz için düzenlemekteyiz. Kaldı ki, Avrupa Bir
liği sürecinde Ceza Kanunumuz, daha demokratik, daha özgürlükçü bir yaklaşımla ele alınabilirdi, 
Bu nedenle taslak, AB Uyum Komisyonu tarafından da değerlendirilmeliydi; çünkü, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, uyum bakımından incelenmesi 
gerekirdi. Bu kadar önemli bir yasayı bir oldubittiyle yapıyor olmamızı. Avrupa Birliği hukuk
çularının da anlayışla karşılayacaklarını sanmıyorum. 

Sayın milletvekilleri, aceleyle çıkarılacak bu yasa, uygulamada pek çok soruna da neden olacak
tır. Cezalardaki alt ve üst hudutlar arasındaki açıklık nedeniyle, tüm davalar, lehe olan hükmün uy
gulanması için yeniden ele alınmak istenecektir. Prof. Dr Bahri Öztürk'ün deyimiyle, hızlandırılmış 
Türk Ceza Kanunu Tasarısı, hızlandırılmış trenin yarattığı faciadan çok daha büyüklerine neden 
olabilir. Bu yasayla, toplum, âdeta, af beklentisi içerisine girecektir. Tam olarak olgunlaşmadan 
çıkarılacak bu yasa, toplumda, giderilmesi mümkün olmayacak sorunlara neden olabilecektir. 

Tasarının geneli hakkında görüşlerimizi kısaca belirttikten sonra, şimdi de. tasarının 4 üncü 
maddesi hakkında görüşlerimizi bildireceğim. 

Tasarının 4 üncü maddesi "Kanunun bağlayıcılığı" başlığı altında düzenlenmiştir. Birinci fık
rasında "Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz" denilmektedir. Yürürlükteki 765 sayılı Ceza 
Kanununun 44 üncü maddesinde "Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz" denilmektedir. Tasarıyı eleş
tiren birkısım akademisyenler, bu düzenlemeye göre, Ceza Kanunu dışındaki diğer kanunların bilin-
memesinin mazeret sayılabileceği ve sorumluluğu kaldırabileceği gibi bir yanlış anlamaya neden 
olabileceğini belirtmektedirler. Bu nedenle, mevcut yasada olduğu gibi "Kanunu bilmemek mazeret 
sayılmaz" hükmünün korunmasında yarar olacağını düşünmekteyiz. Kaldı ki, maddenin gerekçesin
de, ceza kanunlarından değil, genel olarak hukuk düzeninden ve kanunlardan söz edilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Başkanım, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Size, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Yürürlükteki düzenlemeden farklı olarak, maddeye eklenen 

ikinci fıkrada da "ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir 
suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz" hükmü yer almaktadır. Benzer düzenlemeler, tüm modern 
hukuk sistemlerinde, Alman. Avusturya ve İsviçre Ceza Kanunlarında da. anlatım farklarıyla yer al
mıştır. Bu düzenlemedeki husus, şahsın kanunu bilmemesiyle ilgili olmayıp, haklı olduğu inancıy
la. hukuksal yanılma durumunda cezadan sorumlu olamayacağı şeklindedir. 

Metinde anlatım bozukluğu mevcuttur. Bu nedenle. Galatasaray Üniversitesinin görüşünde ol
duğu gibi. Fransız Ceza Yasasının 123 üncü maddesi metnindeki gibi "Kaçınamayacağı bir hukukî 
hata nedeniyle fiili işlemesinin meşru olduğu inancıyla hareket ettiğini haklı gösteren kimsenin ceza 
sorumluluğu yoktur" düzenlemesi yapılmalıdır diye düşünmekteyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Yasa tasarısının bu maddesini, yukarıda belirttiğimiz çekin

celerle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu buluyor ve olumlu oy kullanacağımızı belirterek. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş. 
Sayın Güneş, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güneş, süreniz 5 dakika efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Efendim, 5 dakikayı da kullanmayacağım sanıyorum. 
Benim de söylemek istediğim, bu maddenin ikinci fıkrasındaki ifade -bana göre- bozuk

luğudur. "Sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen 
kimse cezaen sorumlu olmaz" deniliyor. "Cezaen" kelimesine baktım, Türk Dil Kurumu sözlüğün
de böyle bir kelime yok, Türk hukuk lügatine baktım orada da yok "cezaen" diye. Yani, şimdiye 
kadar, benim bildiğim çerçeve içerisinde "cezaen" yasa diline uygun bir sözcük değil. Onun yerine 
"kimse cezalandırılamaz" demek, belki, yeterli olabilir. Bu, yasa açısından bu yasada farklı bir ton
lama yapıyor ve bunun yasa dili olmadığını düşünüyorum. Bunu dikkatinize sunmak istedim. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Özel kanunlarla ilişki 
MADDE 5. - (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlar

daki suçlar hakkında da uygulanır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş; buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - 5 inci maddede "bu kanunun genel hükümleri, özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır" deniliyor. 
Daha önce, 2 nci maddede de söz almak niyetindeydim, atladım; orada da benzer bir şey var 

"idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz" deniliyor, burada da, bu kanunun genel 
hükümleri, özel ceza yasalarında uygulanır deniliyor. Peki, özel ceza yasalarından birinde, yarın, 
öbür gün, daha öbür gün çıkaracağımız bir özel ceza yasasında, bu yasanın genel hükümlerine ay
kırı bir madde konulursa ve o da buradan geçerse, o, yürürlükte olmayacak mı, hüküm ifade et
meyecek mi; edecek; çünkü, o, bir özel... Diyelim ki, Orman Yasasını değiştirdik, orada koyarsak, 
o, bir özel yasa olacak ve sonraki yasa olacak, bu yasadan daha geçerli olacak o kural; çünkü, şim
di görüştüğümüz ceza yasası, bir çerçeve yasa, diğer yasaların üzerinde düzenleyici etkisi olan bir 
yasa değil. O nedenle, bu tür hükümlerin ceza yasasında çok kalıcı bir etkisi olmayacağını 
düşünüyorum. Mesela, 2 nci maddedeki -çok doğrudur, Sayın Bakan ona vurgu yaptı- "idarenin 
düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz" tamam; ama, yarın çıkaracağımız bir yasada 
idareye böyle bir yetki verirsek, onu engelleyecek bir şey yok; buna aykırıdır, öyleyse onu iptal 
edelim diye başvuracağımız bir makam da yok. Gerek 2 nci maddedeki o durum gerekse şimdi 
görüşmekte olduğumuz 5 inci maddedeki genel hükümler özel ceza kanunlarında da geçerlidir 
yahut uygulanır dememiz, bir çerçeve yasa niteliğinde olmadığı için, sonradan çıkarılacak özel 
yasaları bağlamaz; onu söylemek istiyorum. 

Dikkatinize sunmak istediğim bir diğer konu "özel ceza kanunları" ile "ceza içeren kanunlar" 
ikisi bana çok farklı gelmedi; yani, şimdiye kadar kullandığımız deyim, terim de "özel ceza kanun
ları" şeklindedir. Eğer, ceza içeren kanunlar, özel ceza kanunlarının ifade ettiği anlamdan çok fark
lı değilse, onun kullanılmasına gerek olmayabilir diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 6. - (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; 
a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi, 
b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi, 
c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla 

ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi, 
d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askeri mahkemeler üye 

ve hâkimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar, 
e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir 

saat evvele kadar devam eden zaman süresi, 
f) Silâh deyiminden; 
1. Ateşli silâhlar, 
2. Patlayıcı maddeler, 
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldın ve savunmada kullanılmaya 

elverişli diğer şeyler, 
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, rad

yoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler, 
g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim 

aracıyla yapılan yayınlar, 
h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı 

gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi, 
i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla 

sağlamaya alışmış kişi, 
j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya ör

güt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi, 
Anlaşılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Sayın 

Yüksel Çorbacıoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesiyle, bu yasa tasarısında yer alan, önemli sayılan yak

laşık 10 kavrama tanım getirilmiştir. Bir kanunun veya kanunun maddelerinin anlaşılabilir olması, çok 
önemli bir konudur. Sadece anlaşılabilir olmasının ötesinde, herkesçe aynı anlaşılabilmesi, belki daha 
önemli bir konudur; çünkü, kanunun çeşitli tarafları vardır; kanunu yapan var, yorumlayan var, uy
gulayan var, hakkında uygulanan var... Kanunun dört bir tarafında duran kişilerin o kanun maddesini. 
metnini, gerekçesini, lafzını incelediklerinde aynı sonuca ulaşmaları çok önemli bir konudur. 

Tabiî, kanunu uygulamak, başlıbaşına bir sorundur. Uygulamada, kanun metni bazen yeterli ol
mamakta; uygulayıcılar, kanun metninden sonuca ulaşamadığında kanunun gerekçesine bakmak
tadırlar; hatta, kanunun gerekçesinde de amacı tespit edilemezse, sonuçta, kanun yapıcının neyi kas
tettiğini incelemektedirler. O anlamda, biraz önce konuşan bir milletvekili arkadaşımızın ve Sayın 
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Bakanımızın dediği gibi, buradaki konuşmalardan bile sonuca ulaşmak mümkün olabilmekte veya 
buradan da bir sonuca ulaşılamadığında, artık, uygulayıcılar, kendilerini kanun koyucu yerine 
koyarak, bir sonuca, adaletli, hakkaniyetli bir sonuca ulaşmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, işte, kanunda adaleti, eşitliği, hakkaniyeti sağlamak için, bu kadar zor
lu süreci geçerken bazı tanımlara ihtiyaç vardır. Öncelikle, kanun metinlerinin anlaşılabilir olması, 
sade olması, tekrardan kaçınmış olması gerekmektedir. 

Bu noktada, tasarının 6 ncı maddesi, hem kanun tekniği açısından hem de bu tasarının sis
tematiği açısından, bence önemli bir ihtiyacı gidermiş ve şu anda yürürlükte olan 765 sayılı Yasada 
daha önce sistematik olarak oluşturulmayan, bazı maddelere dağılmış olan bu önemli kavramlara 
tanımlar getirerek, ortak anlayışın gerçekleşmesine önemli katkı sağlamıştır. 

Değerli arkadaşlar, ceza kanunu, o ülkenin, belki, bir sıralama yaparsak, ikinci derecede önem
li kanunudur; anayasadan sonra gelen, hukuk alanını düzenleyen kanunla eşit veya onun da önünde 
önemli bir kanundur. Ceza kanunlarının sonuç olarak toplumsal ihtiyacı gidermek için düzenlen
mesinin, amaçlanmasının yanında, bence, toplumun çok uzağında olmamakla beraber, bir adım 
önünde, amaçları da gerçekleştirmek için düzenlenmesi lazımdır. 

Ceza kanunlarında, basit tanımıyla, kişi hak ve özgürlüğü ile kamu haklan, kamu düzeni, kamu 
güvenliği arasındaki denge gözetilir; ceza kanununun temelinde bu vardır. Eğer, bu denge ne kadar 
kişi hak ve özgürlükleri aleyhine olursa, o düzen, o siyasî düzen totaliterdir, antidemokratik düzen
dir, ne kadar kişi hak ve özgürlüklerine geniş imkân tanınmışsa, o kadar da demokratiktir. O anlam
da, artık Türkiye'nin ihtiyacını karşılamayan ve 19 uncu Yüzyıldan kalan ve artık sistematiği de 
bozulmuş olan, üzerinde 60'ın üzerinde değişiklik yapılan bu mevcut yasayla, 765 sayılı Yasayla, 
ülkemizi bir yere götürme imkânımız yoktur. Tabiî, burada, en kötü karar kararsızlıktan iyidir 
demek istemiyorum; ama, bu Meclis, 22 nci Dönem, bence çok önemli bir görev yapmıştır. İyisiy-
le kötüsüyle, günahıyla sevabıyla bu yasayı çıkarmak zorundayız. Biz, muhalefet partisi olarak, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hiçbir zaman yarım gönülle bu işe girmedik; hem altkomisyon 
çalışmalarında hem komisyon çalışmalarında, bugüne kadar bu Mecliste yaptığımız gibi, ülkenin 
ihtiyacını gidermek için her türlü özveriyi gösterdik. Bu anlamda, takdir edileceksek, belki 
muhalefete de bu takdirden pay düşer; ama, eleştiri leceksek, biz, meydandan kaçmıyoruz, eleştiri 
varsa, bunu da muhalefet olarak göğüslemekten kaçınmayacağımızı da söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, belki yirmi yıllık bir çalışma süreci -Sayın Bakanımız ve Komisyon Baş
kanımız da anlattı- bunun sonucunda bu yasa Meclise geldi denildi; ancak, mevcut 1985 yılındaki 
tasanlar, komisyona gelen hükümet tasarıları ile altkomisyondan gelen ve komisyondan çıkan 
tasanlan karşılaştırdığımızda, çok çok önemli farkları da görürüz. 

Bir kere, şu sıra sayılı kitapçığı, tasarıyı incelediğimizde, en son sayfasına bakarsanız, en son 
sayfalannda, tasarı maddesiyle, yani hükümet tasarısıyla komisyonda kabul edilen metin karşılaş
tırması yapılmıştır. Değerli arkadaşlar, hükümet tasarısının 108 maddesi metinden çıkarılmıştır. 
Geri kalan maddeler içerisinde çok ciddî değişiklikler yapılmıştır; bazı maddeler birleştirilmiş, bazı 
maddeler ise, artırılmıştır. O anlamda, tabiî ki, bir siyasal süreç, bir hukuk sürecinin de, mutlaka 
geçmiş yirmi yıllık dönemin de, tasarıların da bu işe katkısı var, ama, sonuçta, çok ciddî değişiklik
ler yapılmış altkomisyonda. 

Bu noktada, ben, bir özeleştiri yapmak istiyorum. Aslında, Sayın Bakanımıza ve Komisyon 
Başkanımıza vicdanen sorsak, Avrupa Birliği süreciyle ilgili bir sınırlamamız olmasaydı, bu 7 
Ekimdeki görüşmeler gibi bir tarih olmasaydı, ben inanıyorum, Sayın Bakanımız ve Komisyon Baş
kanımız da, bu tasarının altkomisyondan geldikten sonra, komisyonda görüşülmeden önce, en azın
dan bu yasama yılına kadar, ekim ayına kadar herkes tarafından, ilgililer tarafından, barolar, sivil 
toplum örgütleri, üniversiteler, bilimadamları tarafından, diğer partiler tarafından incelenerek ol-
gunlaştınlıp komisyonda öyle tasan haline getirilmesinin daha uygun olacağını kabul edeceklerdir veya 
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etmişlerdir. Bilemiyorum, buradaki açıklamalarında bu sonucu pek alamadım; ama, böyle de düşün
dükleri kanaatindeyim; ama, işte, bu Avrupa Birliği herhalde bizi bir cendereye soktu, böyle bir 
aceleye getirdik. Ben, bir tek bu noktayı acele sayıyorum. O nedenle, bundan sonra, şu bir haftalık 
çalışma sırasında eğer bu eksiklikler giderilir, katkı sağlanırsa... Biz, herkese açığız... 

Tabiî, biraz da eleştiri yapacağım; yani, bu özeleştiriyi yaptım, bir de eleştiri yapacağım. Bugün 
bir hukukçu arkadaşım beni arıyor "efendim, biz, hafta sonu bir çalışma yaptık, kitap haline getir
dik, yasayı eleştiriyoruz, size bu konudaki kitapları vermek istiyoruz. Biliyorsunuz, Meclise is
tenilen zamanda kitap giremiyor, dağıtılamıyor." Yani, bu, bugün mü olmalıydı dedim? "Haklısın, 
teşbihte hata olmaz, biz, cenazeyi kaldırmaya geliyormuş gibi davranıyoruz" dedi. Evet bu, 
cenazeyi kaldırmak değil; bu, cenaze değil, burada bir hata yapmayalım; ama, katkı bugün sağlan
maz ki; ama, yine de varız. Yani, bir yıldır Meclisin gündeminde olan bir tasarı var ve buna katkı 
sağlamak için son günü bekliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, tasarının 1 inci maddesi ve gerekçesine baktığımızda, bu tasarının mevcut 
yasamızdan daha özgürlükçü, daha demokratik bir yasa olduğunu, ihtiyacı daha gideren bir yasa ol
duğunu görüyoruz. Demin dediğim gibi, ceza yasası bir ülkenin en önemli ikinci yasası sayılıp, o 
ülkenin aynasıdır, anayasasına yakın önemde bir yasadır. Bu anlamda, ceza yasasının, demin 
dediğim gibi, bizi bulunduğumuz noktadan bir adım daha öne götürmesi gereken bir yasa olmasını 
isterdim. Bazı noktalarda ilerici düzenlemeler var -teferruata girmiyorum- bazı noktalarda kişi hak 
ve özgürlükleri açısından daha olumsuz düzenlemeler var; ancak, bunu, anayasalarla ilgili örnekler
sek, biliyorsunuz, 1961 Anayasası için "efendim, Türk toplumuna bol geldi, biraz ileri bir düzen
leme" denildi, yine, 1982 Anayasası için de "Türk toplumunun gerisinde" denildi. Evet, doğrudur, 
bu tanımlamalara da katılıyorum. Bu Meclisin, belki de bu dönemin en önemli görevlerinden biri -
bunun mutlaka yapılması lazım- bu yasa çıktıktan sonra, Türk toplumunun ihtiyacını da kar
şılamayan, Türkiye'yi gerilere götüren ve bana göre, bize hiç yakışmayan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Tamamlamaya çalışayım Sayın Başkanım, fazla 

uzatmayacağım. 
... 1982 Anayasasını da yeniden düzenlemek ve çağdaş Türkiye'nin önünü açan, hatta, bulun

duğumuz insan hak ve özgürlükleri sınıfının daha önünde -çünkü, eksiklerimiz yine var- bir 
anayasayı düzenlemektir. 

Değerli arkadaşlar, son söz olarak, bu katkı noktasında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcülerin
den Sayın Orhan Eraslan'ın sözlerinin bir kısmı alınarak, bir sayın sözcümüz tarafından, Doğru Yol Par
tisi üyesi Sayın Ümmet Kandoğan tarafından eleştiri konusu yapıldı. Sayın Kandoğan "Sayın Eraslan. 
bugüne kadar Genel Başkan düzeyinde bile sahip çıkıyordunuz bu yasaya, ne oldu da, şimdi, en az 
zararla kurtarmaya çalışıyoruz gibi, bu yasanın kıyısından bile tutmuyorsunuz" gibi bir eleştiri yaptı. 
Ben, bu eleştiriyi yapan Sayın Milletvekilimize ve onun partisine de şunu söylemek istiyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, buyurun. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan, özür dilerim. 
Siz, 1950 yılından sonra onlarca yıldır Türkiye'yi yöneten Demokrat Partinin, Adalet Partisinin 

devamı olan bir Doğru Yol Partisi olarak, artık, Türkiye için ihtiyaç olan Türk Ceza Yasası 
Tasarısına ne katkı sağladınız, yazılı veya sözlü olarak ne katkı sağladınız da, gelip burada bir taraf
tan tutup, Anamuhalefet Partisi sözcüsünü ve Cumhuriyet Halk Partisini eleştiriyorsunuz?! Önce 
katkıyı sağlayın, önce emek verin, ondan sonra eleştiri hakkınızı kullanın; ama, yine de, şahsım ve 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, her türlü eleştiriye açığız, bu saatten sonra da en iyisinin yapıl
ması konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız diyorum. 
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Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çorbacıoğlu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kanunun Uygulama Alanı 

Zaman bakımından uygulama 
MADDE 7. - (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden 

dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren 
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik ted
biri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri 
kendiliğinden kalkar. 

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların 
hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. 

(3) Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan 
kanun uygulanır. 

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hak
kında uygulanmasına devam edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zaman bakımından 

yasanın uygulanması, kuşkusuz. Ceza Yasasında çok önemli bir yaklaşım, bir kavramdır. 
Bu maddede, maddenin uygulanması açısından bir zorluk görüyorum, onu sunmak istiyorum. 
Fiil, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılacak. İşlendiği an, hangi an; 

yani, fiil hangi anda işlenmiş sayılacak, bu belirsiz. İhmali ve icraî hareketler açısından belirsiz; 
yani, hareketin yapıldığı an mı, yoksa, sonucun ortaya çıktığı an mı? İhmali hareketler ve icraî 
hareketler açısından, bu, farklı sonuç verebilir. Bu nedenle, zaman bakımından uygulamayı düzen
leyen 7 nci maddede, o konuda bir açıklığa ihtiyaç var; bu konuya dikkat çekmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yer bakımından uygulama 
MADDE 8. - (1) Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen 

veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi hâlinde suç, Tür
kiye'de işlenmiş sayılır. 

(2) Suç; 
a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, 
b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu 

araçlarla, 
c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, 
d) Türkiye'nin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit plat

formlarda veya bunlara karşı, 
İşlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yabancı ülkede hüküm verilmesi 
MADDE 9. - (1) Türkiye'de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş 

olan kimse, Türkiye'de yeniden yargılanır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Görev suçları 
MADDE 10. - (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da 

bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet 
hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye'de yeniden yargılanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Vatandaş tarafından işlenen suç 
MADDE 11. - (1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına 

göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve 
kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması 
ve Türkiye'de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 

(2) Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar 
görenin veya yabancı hükümetin şikâyetine bağlıdır. Bu durumda şikâyet, vatandaşın Türkiye'ye 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır. 

BAŞKAN -11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Yabancı tarafından işlenen suç 
MADDE 12. - (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre 

aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin zararına iş
lediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama 
yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurul
muş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve failin Türkiye'de bulunması hâlinde, bu suçtan 
dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine 
fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 

(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı hâlinde fail, Adalet Bakanının istemi ile 
yargılanır: 

a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis cezasını gerektirmesi, 
b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlen

diği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul edilmemiş olması. 
(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece mahkûm edilen veya her

hangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan 
çıkan yabancı hakkında Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır. 
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BAŞKAN - 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Diğer suçlar 
MADDE 13. - (1) Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlen

mesi hâlinde, Türk kanunları uygulanır: 
a) İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar. 
b) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve 

Sekizinci Bölümlerde yer alan suçlar. 
c) İşkence (madde 94, 95). 
d) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181). 
e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), uyuşturucu veya uyarıcı mad

de kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190). 
f) Parada sahtecilik (madde 197), para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçların üretimi 

ve ticareti (madde 200), mühürde sahtecilik (madde 202). 
g) Fuhuş (madde 227). 
h) Rüşvet (madde 252). 
i) Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması (madde 

223, fıkra 2-3) ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme (madde 152) suçları. 
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkûmiyet 

veya beraat karan verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye'de yargılama yapılır. 
BAŞKAN- 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Seçimlik cezalarda soruşturma 
MADDE 14. - (1) 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen hâllerde, soruşturma konusu suçun yer al

dığı kanun maddesinde hapis cezası ile adlî para cezasından birinin uygulanması seçimlik sayılmış 
ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz. 

BAŞKAN- 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması 
MADDE 15. - (1) Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hâllerde ceza, soruşturma ev

resinde ileri sürülen kanunî ağırlaştıncı nedenlerin aşağı sınırı ve kanunî hafifletici nedenlerin 
yukan sınırı göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

BAŞKAN- 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum: 
Cezadan mahsup 
MADDE 16. - (1) Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, 

gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye'de verilecek 
cezadan mahsup edilir. 
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BAŞKAN- 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Hak yoksunlukları 
MADDE 17. - (1) Yukarıdaki maddelerde açıklanan hâllerde mahkeme, yabancı mahkemeler

den verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyen hükmün, Türk kanunlarına göre bir haktan 
yoksunluğu gerektirmesi hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk kanunlarındaki sonuç
larının geçerli olmasına karar verir. 

BAŞKAN- 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Geri verme 
MADDE 18. - (1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hak

kında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, 
kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir. Ancak, geri 
verme talebine esas teşkil eden fiil; 

a) Türk kanunlarına göre suç değilse, 
b) Düşünce suçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğinde ise, 
c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da 

Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse, 
d) Türkiye'nin yargılama yetkisine giren bir suç ise, 
e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise, 
Geri verme talebi kabul edilmez. 
(2) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, 

vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. 
(3) Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde ırkı. dini. vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba 

mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle kovuşturulacağma veya cezalandırılacağına ya da işken
ce ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez. 

(4) Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi hakkında bu madde ve Tür
kiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verir. Bu karara karşı tem
yiz yoluna başvurulabilir. 

(5) Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verirse, bu kararın yerine 
getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. 

(6) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye'nin taraf 
olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir. 

(7) Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, ayrıca Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer koruma ted
birlerine başvurulabilir. 

(8) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı 
yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Hasan Fehmi Güneş; buyurun. 
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CHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 18 inci madde geriye vermeyi düzenliyor. Madde başlığı "geri verme" diye konulmuş; belki 
"suçluları geri verme", "suçluların geri verilmesi" gibi olması daha açık olabilirdi; böyle de 
düşünülebilir; ama "geri verme" de ifade ediyor. 

Şimdi, burada, birkaç konuda itirazım var, dikkat çekmek istiyorum. 6 ncı madde, vatandaşı 
tanımlamış. 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, vatandaş deyimini "fiili işlediği sırada Türk 
vatandaşı olan kişi" diye tanımlamış. Peki, fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi, istenirse ve 
Uluslararası Ceza Divanı Antlaşması da gerektirmiyorsa, onu geri vermeyeceğiz. Peki, fiili işlediği 
sırada vatandaş olmayan; ama, fiilden sonra vatandaşlığa aldığımız birini isterse onu ne yapacağız? 
O bizim vatandaşımız, fiili işledikten sonra aldığımıza göre, bir de onu sahiplenmişiz, onu bir an
lamda onaylamış gibi de oluyoruz. Bu konu cevapsız, bu konuya bir cevap gelmemiş. Yani, fiili iş
ledikten sonra vatandaşlığa aldığımız kişiyi Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülük
ler dışında geriye verecek miyiz? Geriye verdiğimiz takdirde bir anlamda vatandaşı geriye vermiş 
olacağız ki, bir çelişkiyle karşılaşacağız. Dikkatinize sunmak istediğim birinci husus budur. 

İkincisi, 5 inci fıkrada, mahkeme, geri verme talebini kabul edilebilir görürse, mahkeme geri 
vermeye karar verirse, o anlamda, mahkemenin kararından sonra Bakanlar Kurulu da siyasî bir 
karar veriyor, verilip verilmeyeceği Bakanlar Kurulunun takdirine bağlı. Burada mahkemenin kararı 
ile Bakanlar Kurulu kararının birbirine ters olması ihtimali, çelişmesi ihtimali var; mahkeme geri 
vermeyi uygun görmüş, Bakanlar Kurulu siyasî nedenlerle uygun görmemişse, niye böyle bir çeliş
ki yaşayalım? Acaba, bu süreci tersten işletmek daha doğru olmaz mı? Yani, Bakanlar Kurulu ön
ceden geri verme konusunda bir sakınca görmüyorsa, talep, mahkemeye intikal etse daha doğru ol
maz mı diye düşünüyorum. İkinci dikkat çekmek istediğim konu budur. 

Bir diğer konu; terör suçlarıyla ilgili bir düzenleme yok burada. Terör suçlarında ve suçlularında 
dünyadaki yeni gelişmeler karşısında geri verme işleminde nasıl bir tavır alacağız? Terör suçlusunu 
geri verecek miyiz vermeyecek miyiz? Ayrıca, bu münasebetle, Sayın Bakanın da dikkatine sunmak 
istiyorum, sayın milletvekilleri sizin de dikkatinize sunmak istiyorum; terör suçları konusunda bizim 
özel bir durumumuz var. Bize daima haksızlık yapılmıştır. Bizdeki büyük terör suçlarının sanıkları 
Batı'ya kaçmıştır; Batı, onları, özgürlük kahramanları olarak karşılamıştır, bağrına basmıştır, iade et
memiştir; onlarla ilgili bütün taleplerimizi geriye çevirmiştir; sonra, terör, kendi başlarına geldiğinde, 
bir ucundan onlara da dokunduğunda yeri göğü inleten kararlar almak, bize dayatmak durumuna gel
mişlerdir. Bu madde düzenlenirken terör suçlarıyla ilgili -ki, bizim önemli sorunlarımızdan biridir, hep 
yaşamışızdır- konuyu da düzenlememiz gerekir. Terör suçunu belki bir özel suç kategorisi içinde 
değerlendirmek gerekir. Yani, adi suçtan, adlî suçtan, siyasî suçtan farklı bir suç olarak değerlendir
mek gerekir, gerekebilir -kendi görüşümü arz ediyorum- onu da düzenlemek gerekir. 

Bu maddeyle ilgili dikkatinize sunmak istediğim bir diğer konu şudur: Birinci fıkranın (b) ben
dine göre, düşünce suçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğindeyse de geri vermeyeceğiz. Düşünce 
suçunu tanımlar içinde bulamadım. Hangisi düşünce suçu? Düşünce suçu tanımını ben görmemiş 
olabilirim diğer maddelerde; ama; ben bu metinde göremedim. O nedenle burada, düşünce suçu 
sanığını ya da suçlusunu, suç atılanını geri vermeyeceğimize göre, o tanımı tam anlaşılabilir netlik
te bu maddeye ya da bir tanımlar maddesine koymak doğru olurdu diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
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Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması 
MADDE 19. - (1) Türkiye'nin egemenlik alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye'de 

yargılama yapılırken, Türk kanununa göre verilecek olan ceza, suçun işlendiği ülke kanununda ön
görülen cezanın üst sınırından fazla olamaz. 

(2) Ancak suçun; 
a) Türkiye'nin güvenliğine karşı veya zararına olarak, 
b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi 

zararına olarak, 
İşlenmesi durumunda, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 
BAŞKAN - 19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
Ceza Sorumluluğunun Esasları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği, Kast ve Taksir 

Ceza sorumluluğunun şahsîliği 
MADDE 20. - (1) Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 

tutulamaz. 
(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda ön

görülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. 
BAŞKAN - 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Kast 
MADDE 21. - (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki un

surların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. 
(2) Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, 

fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaşmış müebbet hapis cezasını gerektiren suç
larda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir. 

BAŞKAN - 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Taksir 
MADDE 22. - (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır. 
(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî 

tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. 
(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde 

bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 
(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. 
(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. 

Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 
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(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu 
bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol aç
mışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. 

BAŞKAN - 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç 
MADDE 23. - (1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna 

sebebiyet vermesi hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından 
en azından taksirle hareket etmesi gerekir. 

BAŞKAN - 23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 
Kanunun hükmü ve amirin emri 
MADDE 24. - (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. 
(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan 

sorumlu olmaz. 
(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren 

ile emri veren sorumlu olur. 
(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hâllerde, 

yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur. 
BAŞKAN - 24 üncü madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Fehmi 

Güneş; buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Bu kadar sık huzurunuzu işgal etmenin beni sevimsiz-

leştirdiğinin farkındayım; halbuki, ben, sevimli görünmek niyetindeyim; onun için, istismar et
meyeceğim; bu maddede de durumu arz edeyim. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, aslında, arz etmek istediğim husus 24 üncü maddeden 
çok ikinci bölümle ilgilidir. İkinci Bölüm "Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler" 
başlığı altındadır. Halbuki, burada, bu başlığa uygun düzenleme yok; çünkü, kanun hükmünü yerine 
getirme, amirin emrini yerine getirme, meşru savunma, zorunluluk hali, hakkın kullanılması, il
gilinin ya da mağdurun rızası, ceza sorumluluğunu kaldıran değil, fiilin hukuka aykırılığını ortadan 
kaldıran, bertaraf eden nedenlerdir. Bunlara, genel olarak, hukuka uygunluk nedenleri denilebilir; o 
nedenle, bu başlık altında düzenlenmesi çok doğru olmamıştır. 

Aynı başlık altında yer alan şiddet, tehdit, hata gibi müesseseler, kusurluluğa etki eden, onu or
tadan kaldıran veya azaltan nedenlerdir. Bu şekilde yaklaşmak doğru olur. 

Yine, aynı başlık altında düzenlenen yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik, sarhoşluk, uyuş
turucu madde etkisinde olma gibi müesseseler ise, isnat yeteneğini kaldıran ya da azaltan nedenlerdir. 

Söylemek istediğim, bu bölüm başlığı, bölümün içeriğini yansıtmamaktadır, bölümün içeriğine 
uygun değildir. 

Bunu arz etmek istedim; çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
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24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
Meşru savunma ve zorunluluk hâli 
MADDE 25. - (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, ger

çekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile 
orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve baş
ka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya baş
kasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 
bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 

BAŞKAN - 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası 
MADDE 26. - (1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. 
(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açık

ladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez. 
BAŞKAN - 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
Sınırın aşılması 
MADDE 27. - (1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması 

hâlinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın al
tıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur. 

(2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan 
ileri gelmiş ise faile ceza verilmez. 

BAŞKAN - 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit 
MADDE 28. - (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak 

ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde cebir 
ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır. 

BAŞKAN - 28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Haksız tahrik 
MADDE 29. - (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında 

suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve 
müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde 
verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. 

K. KEMAL ANADOL (îzmir) - Sayın Başkan, Grup adına, Sayın Gaye Erbatur konuşacaklar. 
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BAŞKAN - 29 uncu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Millet
vekili Sayın Gaye Erbatur; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA N. GAYE ERBATUR (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 
sözlerime başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Ceza Kanunu, gerçekten, ülkemiz için son derece önemli. Çok önemli bir kanunu, hep 
birlikte, burada, çıkarıyoruz. Bu tasarı, uzun yıllardır, değiştirilmek üzere, çeşitli gruplar tarafından 
üzerinde çalışılan bir kanun taslağıydı. Bu tasarı, Parlamentomuza gönderildiğinde kurulan alt-
komisyonda her iki partinin birlikte çalışmasıyla bugünkü haline geldi. Üzerinde çok önemli 
değişiklikler yapılması gerekiyor; ancak, ben, buradan, bu kanun tasarısının bu hale gelmesinde 
emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. 

29 uncu madde özellikle kadınlar için son derece önemli. Çünkü, geçtiğimiz on yıllar boyun
ca, kadınlara karşı işlenen namus suçları ve cinayetlerinde etkin bir biçimde bu madde kullanıldı. 
Bu madde kullanılarak, Türk Ceza Kanunu eliyle, kadınların elinden, eğitim hakkı, çalışma hakkı 
gibi birçok temel insan haklan alındı ve böylece, kadınlar, bu haklarını, namus nedeniyle kul
lanamaz hale geldiler ve ülkemizde namus adına işlenen birçok öldürme suçu, bu maddenin ar
kasına saklanılarak yapıldı. Son yıllarda ardı ardına işlenen namus cinayetlerinin özendirilmesinde, 
sanıklara ikibuçuk yıla kadar verilen teşvik edici cezalar önemli olumsuz rol oynamıştır. 

Maddenin yeni Türk Ceza Kanununda tartışılması sırasında yaşanan kafa karışıklığının, uy
gulamada Türk yargısında yaşanmayacağına inanmak istiyorum. Birleşmiş Milletler bütün karar
larında vurguladığı gibi, namus suçu kavramından dünya insanlarının anladığı şeyin, kadınlara ve 
kız çocuklarına karşı namus gerekçesiyle işlenen suçlar olduğudur. Bu haksız tahrik maddesi tar
tışılırken, milletvekilleri, bu maddenin indiriminin sadece suç mağduruna yönelik olaylarda uy
gulanacağı yorumunu yapmışlardır; ancak, bu yorum dehşet verici bir yorumdur. Suç mağduru ol
mayan, kendi evlenmek istediği biriyle evlendiği ya da birlikte olduğu için ya da boşanmak istediği 
için öldürülen birçok kadın var. Öldürülen bu kadınlara karşı haksız tahrik uygulanmaktaydı. İşte 
yeni gelen tasarıdaki 29 uncu maddeyle, artık, bu indirim uygulanmayacak. Dolayısıyla, bu kanun, 
kanun yapıcılar tarafından, bu indirimlerin önlenmesi için yapıldı ve son derece yerinde bir uy
gulamayla yapıldı. Dolayısıyla, bundan sonra, namus adına işlenen cinayetlerde, artık Türk Ceza 
Kanununa dayandırılarak bu tür indirimler yapılamayacak. 

O nedenle, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu maddeyi destekliyoruz ve beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ediyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Erbatur, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri: Türk Ceza Kanunu Tasarısının "Haksız tahrik" başlıklı 29 uncu maddesi üzerinde, AK Parti 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maddede önemli değişiklik yapılmıştır. Daha önce, mevcut Ceza 
Kanunumuzun ilgili maddesinde, tahrik, kademelere ayrılıyor; ağır tahrik veyahut da hafif tahrik 
şeklinde bir ceza indirimine tabi tutuluyordu. Bu da uygulamada sıkıntıya neden oluyordu; nasıl; 
şöyle: Hâkim, ceza tayininde, belki olayda ağır tahrik hükümleri uygulansa ceza çok ağır olacak 
veyahut da hafif tahrik hükümleri uygulansa ceza çok hafif olacak. Böylesi bir ikilemde, olayın 
somut şartları gereği bunlardan birini tercihle vicdanının kabul etmediği bir cezayı vermek zorun
da kalıyordu. Bu ayırım kaldırılmak suretiyle, hâkimlere, somut olayın özelliklerine göre, 61 inci 
maddedeki esaslar da dikkate alınmak üzere, cezanın alt sınırı ile üst sınırı arasında belirleyeceği 
bir cezayı hakkaniyete uygun bir şekilde verebilme imkânı getirilmiştir. Böylelikle, hâkim, vic-
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danının kabul etmediği bir cezayı vermekten kurtarılmıştır; zira, önceki düzenlemede, şartlara göre, 
bunlardan birisini veyahut da diğerini tercih etme gibi bir mecburiyetle karşı karşıyaydı. 

Burada önemli olan değişikliklerden bir tanesi de -biraz önce Sayın Milletvekilim bahsettiler-
halk arasında "töre ve namus cinayetleri" diye adlandırılan cinayetlerle bu haksız tahrik maddesinin 
ilişkilendirilmesidir. Değerli milletvekilleri, Ceza Kanunu Tasarısı komisyonda görüşülürken, kadın 
örgütlerimiz ve Meclisimizdeki kadın milletvekillerimiz bu konuya büyük ehemmiyet vermişlerdir. 
Kadınlara karşı ayırımcılığı ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması için yoğun mesai sarf et
mişlerdir. Bu manada, ben, bütün bu meseleyi takip edenlere teşekkür ediyorum; onların talepleri 
doğrultusunda önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. 

82 nci madde, nitelikli adam öldürmeyle ilgili konuyu düzenliyor ve nitelikli adam öldürmenin 
hükümleri arasında, adam öldürmenin, altsoy, üstsoydan birisine ya da eşe veya kardeşe karşı işlen
mesi veyahut da töre saikiyle işlenmesi, halinde, ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak öngörül
müştür. Biliyorsunuz, halk arasında, töre cinayeti, namus cinayeti diye adlandınlan cinayetler, daha 
ziyade, yakın akrabalar arasında işlenen türdendir. Bunların cezası artırılmak suretiyle nitelikli öl
dürülme kapsamına alınmıştır; fakat, olayın somut özellikleri dikkate alındığında, eğer, tahrikin uy
gulanmasını gerektirecek bir durum varsa, mahkeme burada tahriki uygulayacaktır. Töre saikiyle iş
lenen cinayetten tahriki istisna tutan bir hüküm bu maddede yoktur; eğer, unsurlan varsa, bunu hâkim 
takdir edecektir; çünkü, bu, genel bir hükümdür, şartlan varsa, özel bölümde yer alan hükümlerin 
tamamına bunun tatbiki söz konusudur. Örneğin, bir kişi, eşiyle birisini cinsel ilişki halinde yakaladığı 
zaman, böylesi bir olayda, kendini kaybederek, irade ve şuurunu kaybederek, o anda da üzerinde silahı 
varsa, böylesi bir durumda cinayet işlediği takdirde, burada haksız tahrik varsa, hâkim, öyle değerlen-
diriyorsa bunu uygulayacaktır, böyle değerlendirmiyorsa bunu uygulamayacaktır. Zaten, haksız tahrik 
uygulaması, şimdiye kadar Yargıtayımızın uygulamalarıyla da belli bir noktaya getirilmiş bir uy
gulamadır. Olayı farklı bir şekilde değerlendirip, takdim etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Şart
lan varsa tatbik edilecektir, şartlan yoksa haksız tahrik indirimi uygulanmayacaktır. 

Tekrar, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bozdağ. 
29 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Hata 
MADDE 30. - (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen 

bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır. 
(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği 

hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 
(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususun

da kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 
BAŞKAN - 30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
Yaş küçüklüğü 
MADDE 31. - (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorum

luluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik 
tedbirleri uygulanabilir. 

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların iş
lediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkın
da çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak 
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davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla; müebbet hapis cezasını gerek
tirdiği takdirde yedi yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte ikisi 
indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası altı yıldan fazla olamaz. 

(3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler 
hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ondört yıldan yirmi yıla; 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Diğer cezaların yansı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası sekiz yıldan fazla olamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 
Gaye Erbatur; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA N. GAYE ERBATUR (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk Ceza Kanunu Tasarısının "Yaş küçüklüğü" başlığını taşıyan 31 inci maddesi üzerinde söz al
mış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

"Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler" bölümünde yer alan bu madde, özetle 
ifade edilecek olursa, 12 yaşını doldurmamış çocuklara cezaî sorumluluk yüklememekte, 12-15 yaş 
arası çocuklar için belirli indirimler öngörürken, 15-18 yaş arasındakilere daha az indirim getirmek
tedir. Halen yürürlükte olan yasayla karşılaştırdığımızda, ceza sorumluluğu yaşının ll'den 12'ye 
yükseltildiğini görmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Söz
leşme ile bu sözleşmeye Ek İhtiyarî Protokole taraf bir ülkedir. Dolayısıyla, burada hep birlikte son 
şeklini vereceğimiz yeni ceza yasamızın çocuklarla ilgili maddelerinin bu uluslararası düzen
lemelerle uyumlu olması gerekir. Temel anlayış, cezalandırmak değil, çocuklarımızı suçtan 
korumak olmalıdır. Olabildiğince çocuğun adalet sistemi dışında tutulması ve sisteme girmesinin 
zorunlu olduğu hallerde ise koruyucu ve telafi edici bir adaletin işlemesi gerekir. Ceza sorumluluğu 
olmayan çocuklar medenî hukuk kapsamında ele alınmalı ve güvenlik tedbirleri değil, koruyucu 
tedbirler öngörülmelidir. 

Çocuğun yaşadığı çevrede onu suçtan koruyucu en etkili, tedbirli, uygulama olanağı sağlayan 
bir sisteme gereksinim vardır. Çocuk, koruyucu ve eğitici önlemlerle tehlikelerden uzaklaştırıl
malıdır. Olması gereken, çocuğun yasalarla çelişik bir duruma girmesi halinde bu durumun çocuğa 
özgü bir yasa içinde ele alınmasıdır. Bunun ötesinde, çocuğa özgü düzenlemeler, önleyici tedbirler, 
yargılama süreci ve karann uygulamaya konulması aşamalarını da kapsamak durumundadır. Bu 
nedenle, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 40 inci maddesi, çocuğa özel yasa, usul ve makamlann 
oluşturulmasını taraf devletler için bir yükümlülük olarak belirlemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buna göre, ideal olan, bu maddenin "yaş küçüklüğünün 
ceza sorumluluğuna etkisi ve kanunla ihtilaf halindeki çocuklara uygulanacak esaslar ve süreler 
çocuklara özel kanunla düzenlenir" şeklinde değiştirilmesi ve konunun Türk Ceza Kanununun dışına 
çıkanlmasıdır; ancak, bu, maalesef, mümkün olmamıştır; ama, hiç değilse, durumu biraz daha iyileş
tirmek için bazı değişiklikler yapılabilir. Bunların neler olabileceğini dile getirmek isterim. 

Bu maddede kullanılan "ceza kovuşturması" kavramı yanlış anlamalara neden olmaktadır. Bu 
kavram, son soruşturma yapılamayacağı biçiminde yorumlanarak hazırlık soruşturması işlemi 
yapılmaktadır. Oysa, bir kimseye suç isnat edilerek hakkında hazırlık soruşturması yürütülmesi; an
cak, ona aklanma, bağımsız, tarafsız bir yargılama makamına başvuru hakkı tanınmaması, adil yar
gılanma hakkına aykırı düşmektedir. Bu nedenle "ceza kovuşturması" ifadesinin değiştirilmesi; 
bunun yerine "ceza soruşturması" kavramı getirilmesi uygun olurdu. 

Türk Ceza Yasası Tasarısında ceza sorumluluğu yaşı ll'den 12'ye yükseltilmiştir; ancak, bu, 
yetersizdir. Ceza sorumluluğu yaşı, medenî hukuktaki sorumluluk yaşıyla uyumlu hale getirilmeli 
ve ceza sorumluluğu taşıyan çocuklar arasında ikinci bir yaş ayınmı yapılmamalıdır. 
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Tasarıda -çocuk hakkında verilecek karara esas teşkil etmek üzere- öngörülen, işlediği fiilin 
hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterin
ce gelişmemiş olması hali nesnel bir ölçüt oluşturmaz. Böyle öznel bir ölçüt yerine, çocuğun fizik
sel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminin araştırılması ve araştırma sonucunda ortaya çıkan 
durum çerçevesinde en uygun kararın verilmesi esası benimsenmelidir. 

Ceza sorumluluğu olan çocuklar için karar öncesinde sosyal inceleme yapma olanağı tanın
malı, öncelikle koruyucu tedbirlere, sonuç alınamazsa güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi, cezaya 
en son çare olarak ve çocuğun yararı gerektiriyorsa başvurma esası benimsenmelidir. 

Ceza hükmedilecek haller, çocuğun ve eylemin özelliklerine göre ağır sayılacak fiiller ve teker
rür halleriyle sınırlı tutulmalıdır. 

Çocuklarla ilgili maddelerde tekrar söz alarak zamanınızı almamak için birkaç noktaya daha 
çok kısaca değinmek istiyorum. Velayet hakkı, vasi tayini ve nafaka yükümlülüğü gibi konularla il
gili olarak da kaygı verici hususlar var. Kamu vasisi, çocuğun yerleştirildiği kurum olmamalı ve bu 
konu Türk Ceza Kanununun dışında düzenlenmelidir. Çeşitli suçların çocuklara karşı işlenmeleri 
halinde, bunun, suçu ağırlaştırıcı neden sayılması ve azmettirmenin ağır biçimde cezalandırılması 
da çocukları korumak açısından önemlidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm bunlara karşın hukuk sistemimizde cezaî düzen
lemelerde Avrupa Birliğiyle daha uyumlu bir biçimde iyileştirilecek pek çok madde içeren Türk 
Ceza Kanunu Tasarısını Cumhuriyet Halk Partisi olarak desteklediğimiz malumlarınızdır. Ben de 
bu görüşü içtenlikle paylaşıyorum; ancak, bu haliyle bu madde için olumlu oy kullanmak, içime sin
direbileceğim bir davranış olmayacaktır. Burada, bugün yaptığımız görüşmenin ve ortaya konulan 
gerçeklerin maddenin biraz daha geliştirilmesine vesile olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbatur. 
Sayın milletvekilleri, 31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
Akıl hastalığı 
MADDE 32. - (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını al

gılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azal
mış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. 

(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, 
müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek ceza, altıda bir
den fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza. süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen 
veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir. 

BAŞKAN - 32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Sağır ve dilsizlik 
MADDE 33. - (1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşım doldurmamış olan çocuklara 

ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaşını doldur
muş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş olup da 
onsekiz yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da on
sekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını doldurmuş olup da virmibir 
yaşım doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da uygulanır. 
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BAŞKAN - 33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma 
MADDE 34. - (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde et

kisiyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak dav
ranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. 

(2) İradî olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında birin
ci fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN - 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Suça Teşebbüs 
Suça teşebbüs 
MADDE 35. - (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya ic

raya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. 
(2) Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırıl

mış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz 
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birin
den dörtte üçüne kadarı indirilir. 

BAŞKAN - 35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Gönüllü vazgeçme 
MADDE 36. - (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla 

suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; 
fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. 

BAŞKAN - 36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

37 ne i maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Suça İştirak 
Faillik 
MADDE 37. - (1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her 

biri, fail olarak sorumlu olur. 
(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. 

Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden 
yarısına kadar artırılır. 

BAŞKAN - 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 
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Azmettirme 
MADDE 38. - (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. 
(2) Ostsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde, 

azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi hâlinde, bu 
fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz. 

(3) Azmettirenin belli olmaması hâlinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya 
diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla 
kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. 
Diğer hâllerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir. 

BAŞKAN - 38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yardım etme 
MADDE 39. - (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müeb

bet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektir
mesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yansı indirilir. 
Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez. 

(2) Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur: 
a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesin

den sonra yardımda bulunacağını vaat etmek. 
b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları 

sağlamak. 
c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak. 
BAŞKAN - 39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
Bağlılık kuralı 
MADDE 40. - (1) Suça iştirak için, kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. 

Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandınlmasını önleyen kişisel nedenler göz 
önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır. 

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçlann işlenişine 
iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur. 

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına 
varmış olması gerekir. 

BAŞKAN - 40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum: 
İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme 
MADDE 41. - (1) İştirak hâlinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönül

lü vazgeçme hükümlerinden yararlanır. 
(2) Suçun; 
a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması, 
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b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması, 
Hâllerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır. 
BAŞKAN - 41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Suçların İçtimai 

Bileşik suç 
MADDE 42. - (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla 

tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz. 
BAŞKAN - 42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 
Zincirleme suç 
MADDE 43. - (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye 

karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte 
birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerek
tiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. 

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hük
mü uygulanır. 

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldın, çocukların cinsel istismarı ve yağ
ma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN - 43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Fikrî içtima 
MADDE 44. - (1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, 

bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır. 
BAŞKAN - 44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yaptırımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

Cezalar 
MADDE 45. - (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adli para 

cezalandır. 
BAŞKAN - 45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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46 ncı maddeyi okutuyorum: 
Hapis cezaları 
MADDE 46. - (1) Hapis cezaları şunlardır: 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. 
b) Müebbet hapis cezası. 
c) Süreli hapis cezası. 
BAŞKAN - 46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum: 
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
MADDE 47. - (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam 

eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. 
BAŞKAN - 47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum: 
Müebbet hapis cezası 
MADDE 48. - (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Süreli hapis cezası 
MADDE 49. - (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi 

yıldan fazla olamaz. 
(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır. 
BAŞKAN - 49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum: 
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 
MADDE 50.- (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, 

yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun istenmesindeki özelliklere göre; 
a) Adli para cezasına, 
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade. suçtan önceki hâle getirme veya taz

min suretiyle, tamamen giderilmesine, 
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barın

ma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye, 
d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya 

belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya, 
e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın 
yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir 
meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, 

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla 
kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya, 

Çevrilebilir. 
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(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, 
hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez. 

(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün 
ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş 
yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada 
yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir. 

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşul
ların varlığı hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adli para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu 
hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz. 

(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya 
tedbirdir. 

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün 
içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam 
edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen in
fazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine 
getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir. 

BAŞKAN - 50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum. 
Hapis cezasının ertelenmesi 
MADDE 51. - (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm 

edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldur
mamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının 
verilebilmesi için kişinin; 

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması, 
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç iş

lemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, 
Gerekir. 
(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki 

hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, 
koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine 
getirilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl salıverilir. 

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir 
denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. 

(4) Denetim süresi içinde; 
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam 

etmesine, 
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı mes

lek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, 
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak 

amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, 
Mahkemece karar verilebilir. 
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(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlen
direbilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini 
temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalış
tığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorum
luluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir. 

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim 
süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine 
de karar verebilir. 

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yüküm
lülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen 
veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâili olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz 
edilmiş sayılır. 

BAŞKAN - 51 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

52 ne i maddeyi okutuyorum: 
Adlî para cezası 
MADDE 52. - (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâl

lerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak 
takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet 
Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, 
kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. 

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alman tam gün sayısı ile bir gün karşılığı 
olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir. 

(4) Hâkim, ekonomik ve şahsî hâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını 
ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil 
verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki 
yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında öden
memesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hap
se çevrileceği belirtilir. 

BAŞKAN - 52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Güvenlik Tedbirleri 
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 
MADDE 53. - (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin 

kanuni sonucu olarak; 
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi 
altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hiz
metlerde istihdam edilmekten, 

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, 
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c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya 

denetçisi olmaktan, 
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir 

meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, 
Yoksun bırakılır. 
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanın

caya kadar bu haklan kullanamaz. 
(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu 

üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulan
maz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz 
konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir. 

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış 
olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar 
dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hük-
molunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar 
verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece 
adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar 
bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya 
konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar. 

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yüküm
lülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan 
fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri 
alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve 
süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar. 

BAŞKAN - 53 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum: 
Eşya müsaderesi 
MADDE 54. - (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlen

mesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın 
müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, 
kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi 
veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde; bu eşyanın değeri kadar para 
tutarının müsaderesine karar verilir. 

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar 
doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedil-
meyebilir. 

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, 
müsadere edilir. 

(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu 
kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir. 
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(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin 
payının müsaderesine hükmolunur. 

BAŞKAN - 54 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum: 
Kazanç müsaderesi 
MADDE 55. - (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun 

işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi 
sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre 
müsadere kararı verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir. 

(2) Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine tes
lim edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir. 

BAŞKAN - 55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
MADDE 56. - (1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uy

gulanacakları ilgili kanunda gösterilir. 
BAŞKAN - 56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.58 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mevlüt AKGÜN (Karaman) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 119 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

664 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/. - Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
57 nci maddeyi okutuyorum: 
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri 
MADDE 57. - (1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaç

lı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yük
sek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. 

(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık 
kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli öl
çüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest bırakılabilir. 

(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre, güvenlik 
bakımından kişinin tıbbî kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre ve 
aralıkları belirtilir. 

(4) Tıbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca bu 
kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır. 

(5) Tıbbî kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından tehlikeliliğinin art
tığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güven
lik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır. 

(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış 
olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yerleştirildiği yüksek güvenlikli sağlık 
kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine, mahkûm olduğu hapis cezası, süresi aynı kalmak 
koşuluyla, kısmen veya tamamen, mahkeme kararıyla akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak 
da uygulanabilir. 

(7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri 
olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi al
tına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağım
lılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu 
yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest bırakılabilir. 

BAŞKAN - 57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum: 
Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular 

MADDE 58. - (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun 
işlenmesi hâlinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. 
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(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; 
a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarih

ten itibaren beş yıl, 
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın 

infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, 
Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. 
(3) Tekerrür hâlinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile ad

lî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur. 
(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hüküm

leri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandmcıhk, uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçlan hariç olmak üzere; 
yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. 

(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla 
tekerrür hükümleri uygulanmaz. 

(6) Tekerrür hâlinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, 
mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. 

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın in
fazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir. 

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulan
ması, kanunda gösterilen şekilde yapılır. 

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik ted
birinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulan
masına hükmedilir. 

BAŞKAN - 58 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum: 
Sınır dışı edilme 
MADDE 59. - (1) İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

edilen yabancının, cezasının infazından sonra derhâl sınır dışı edilmesine de hükmolunur. 
BAŞKAN - 59 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum: 
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri 
MADDE 60. - (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel 

hukuk tüzelkişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kul
lanılması suretiyle tüzelkişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet hâlinde, iznin iptaline 
karar verilir. 

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uy
gulanır. 

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar 
ortaya çıkarabileceği durumlarda, hâkim bu tedbirlere hükmetmeyebilir. 

(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hâllerde uygulanır. 
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BAŞKAN - 60 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
Cezanın belirlenmesi 
MADDE 61. - (1) Hâkim, somut olayda; 
a) Suçun işleniş biçimini, 
b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları, 
c) Suçun işlendiği zaman ve yeri, 
d) Suçun konusunun önem ve değerini, 
e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, 
f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını, 
g) Failin güttüğü amaç ve saiki, 
Göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanunî tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı 

arasında temel cezayı belirler. 
(2) Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim veya artırım, birinci 

fıkra hükmüne göre belirlenen ceza üzerinden yapılır. 
(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hâllerde, bunlar temel 

cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz. 
(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla 

nitelikli hâllerin gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce artırma sonra indirme yapılır. 
(5) Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme 

suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî 
sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir. 

(6) Hapis cezasının süresi gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, 
otuz gündür. Yıl, resmî takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün, adlî para cezası için 
bir Türk Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez. 

(7) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de değiş
tirilebilir. 

BAŞKAN - 61 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum: 
Takdiri indirim nedenleri 
MADDE 62. - (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaş

tırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis 
cezası verilir. Diğer cezaların beşte birine kadarı indirilir. 

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama 
sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde 
bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir. 

BAŞKAN - 62 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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63 üncü maddeyi okutuyorum: 
Mahsup 
MADDE 63. - (1) Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsî hürriyeti sınırlama 

sonucunu doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. 
Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan 
indirim yapılır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Dava ve Cezanın Düşürülmesi 

Sanığın veya hükümlünün ölümü 
MADDE 64. - (1) Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, 

niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddî menfaatler hakkında davaya devam olunarak bun
ların müsaderesine hükmolunabilir. 

(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır. 
Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan 
hüküm, infaz olunur. 

BAŞKAN - 64 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum: 
Af 
MADDE 65. - (1) Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri 

ile birlikte ortadan kalkar. 
(2) Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz 

kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir. 
(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini 

devam ettirir. 
BAŞKAN - 65 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
66 ncı maddeyi okutuyorum: 
Dava zamanaşımı 
MADDE 66. - (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası; 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl, 
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl, 
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl, 
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl, 
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, 
Geçmesiyle düşer. 
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hak

kında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer. 

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun 
daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de göz önünde bulundurulur. 
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(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının 
yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımın
dan hapis cezası esas alınır. 

(5) Aynı fiilden dolayı her ne suretle olursa olsun tekrar yargılanması gereken hükümlünün, 
sonradan yargılanan suça ait üçüncü fıkrada yazılı esasa göre belirecek zamanaşımı göz önünde 
bulundurulur. 

(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs hâlinde kalan suçlar
da son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda 
son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kim
seler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar. 

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya 
müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde 
dava zamanaşımı uygulanmaz. 

BAŞKAN - Buyurun Başkanım. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, 

maddenin beşinci fıkrasının ikinci satırındaki "belirecek" kelimesinin "belirlenecek" olması lazım. 
Böyle bir baskı hatası var; onu düzeltiyoruz efendim. 

BAŞKAN - Tamam Sayın Başkanım, ifade ettiğiniz şekilde düzeltilmiştir. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. 
66 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
67 ne i maddeyi okutuyorum: 
Dava zamanaşımının durması 
MADDE 67.- (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer 

bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde; izin veya kararın 
alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda 
karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup işleme alacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu Tasarısının "Dava zamanaşımının durması" başlıklı 67 

nci maddesi başlığının "Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi" olarak değiştirilmesi 
ve aşağıdaki hükümlerin birinci fıkradan sonra gelmek üzere madde metnine eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

(2) Bir suçla ilgili olarak; 
a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi, 
b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, 
c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, 
d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, dava 

zamanaşımı kesilir. 
(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava 

zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme 
nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar 
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(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak kanunda belirlenen sürenin en 
fazla yarısından başlar. 

K. Kemal Anadol Sadullah Ergin Durdu Mehmet Kastal 
İzmir Hatay Osmaniye 

Mustafa Ataş İlyas Arslan 
İstanbul Yozgat 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, uy

gun görüşle, Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 
Yalnız, 4 üncü fıkranın son cümlesinde bir okuma hatası oldu zannediyorum; "yansına kadar 

uzar" olacak. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Önerge de öyle zaten. 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Her ne kadar tasarı metninde dava zamanaşımı süreleri uzun tutulmuş ise de; tasarının kanun

laşması halinde, bunun yürürlüğe gireceği tarihten önce işlenmiş ve henüz kesin hükümle sonuçlan
mamış olan davaların büyük bir çoğunluğunun zamanaşımına uğraması sonucuyla karşılaşılacaktır. 
Bu durum, bazı suçlular açısından bir nevi af sonucunu doğuracaktır. Bu sonuç, özellikle, dava 
zamanaşımı sürelerinin dolma eşiğine yaklaşılmış olan halen derdest bütün davaların sanıkları 
açısından doğacaktır. Belirtilen nedenlerle, tasan metninde dava zamanaşımının kesilmesine ilişkin 
düzenleme yapılmasına büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önergeyle değiştirilen metni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi okutuyorum: 
Ceza zamanaşımı 
MADDE 68. - (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez: 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. 
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. 
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl. 
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl. 
e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl. 
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hak

kında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez. 

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar 
dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet veya on yıldan fazla hapis 
cezalarında zamanaşımı uygulanmaz. 
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(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiy
le infaz edilmez. 

(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı 
günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır. 

BAŞKAN - Sayın Başkanım, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, 

maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde bir kelime düşmesi olmuş. "Müebbet hapis veya 
müebbet veya" deniliyor; "ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis"olacak; yani, bir 
"hapis" kelimesi eklenmesi lazım. 

BAŞKAN - Tamam Sayın Başkan, ifade ettiğiniz şekilde düzeltilmiştir. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 68 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
69 uncu maddeyi okutuyorum : 
Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları 
MADDE 69. - (1) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza 

zamanaşımı doluncaya kadar devam eder. 
BAŞKAN - 69 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
70 inci maddeyi okutuyorum: 
Müsaderede zamanaşımı 
MADDE 70. - (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten son

ra infaz edilmez. 
BAŞKAN - 70 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
71 inci maddeyi okutuyorum : 
Ceza zamanaşımının kesilmesi 
MADDE 71. - (1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye 

kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser. 
(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sının iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 

kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir. 

BAŞKAN - 71 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum : 
Zamanaşımının hesabı ve uygulanması 
MADDE 72. - (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, 

yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmî takvime göre hesap edilir. 
(2) Dava ve ceza zamanaşımı re'sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vaz

geçemezler. 
BAŞKAN - 72 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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73 üncü maddeyi okutuyorum : 
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, uzlaşma 
MADDE 73. - (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili 

kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. 
(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin 

kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar. 
(3) Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin 

hakları düşmez. 
(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan 

zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme 
cezanın infazına engel olmaz. 

(5) İştirak hâlinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini de 
kapsar. 

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. 
(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri 

gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsî haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mah
kemesinde de dava açamaz. 

(8) Suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup, soruşturulması ve kovuş
turulması şikâyete bağlı bulunan suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü 
veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail özgür iradeleri ile uzlaş
tıklarında ve bu husus Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından saptandığında kamu davası açıl
maz veya davanın düşürülmesine karar verilir. 

BAŞKAN - 73 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum: 
Dava veya cezanın düşmesinin etkisi 
MADDE 74. - (1) Genel af, özel af, şikâyetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya 

ödenen adlî para cezasının geri alınmasını gerektirmez. 
(2) Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan 

şahsî hak davasını etkilemez. 
(3) Cezanın düşmesi şahsî haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri et

kilemez. Ancak, genel af hâlinde yargılama giderleri de istenemez. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Başkan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Birinci fıkrada 

"genel af, özel af denildikten sonra "ve" sözcüğünün eklenmesi, daha iyi anlaşılması bakımından 
bize gerekli gibi geliyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Metin o şekilde düzeltilmiştir. 
74 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
75 inci maddeyi okutuyorum: 
Önödeme 
MADDE 75. - (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerek

tiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçların faili; 
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a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını, 
b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası üzerinden 

bulunacak miktarı, 
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) 

bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını, 
Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün için

de ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. 
(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi hâlinde de fail, 

hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki 
parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer. 

(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapıl
madan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren 
bir suça dönüşmesi hâlinde de yukarıdaki fıkra uygulanır. 

(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı üç ayı aşmayan hapis cezası veya adlî para 
cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hâllerde ödenmesi gereken miktar, yukarıdaki fıkralara 
göre adlî para cezası esas alınarak belirlenir. 

(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, kişisel hakkın 
istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez. 

BAŞKAN - 75 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, grupların mutabakatı üzerine (yarın) 15 Eylül 2004 Çarşamba günü, saat 
11.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.45 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, yurtdışına giden heyetlere ilişkin sorusu ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/2310) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

I|dır Milletvekili 

I- Başkanlık döneminizde TBMM yi temsiten yurt dtştna giden heyet sayı» ve heyeti oluşturan 
milletvekili sayısı kaçtır ? 

2* Bu heyetlere katttan milletvekillerinin Partilere göre dağılımı nedir? En çok yurt dışı heyetlere 
katılan milletvekilleri kimlerdir? 

3- Yurt dışına giden milletvekillerine ödenen yolluk ve harcırah toplamı nedir ? 
T,C 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kananlar ve Kamrlar Daimî Başkanlığı 

KAN.KAR.MD, 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10,00.02-7/2310-4657/16230 
Konu: 

3l ^m 

Sayrn Yücd ARTANTAS 
İğdır Milletvekili 

İLGİ: 16.2.2004 tarihlî yazılı soru önergeniz. 

Yurt dışına giden heyetlere ilişkin ilgi önergenizde yer 
ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

alan sorularımzm cevaplan 

^ * Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
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T.C 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

- 1 -

CEVAPLAR; 

Cevstn 1»~ 
TBMMBAŞKANTNİN RESMİ ZİYARETLERİ 
14 heyetten oluşmakta olup 59 milletvekili katılmıştır. 

TBMM ÎNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN RESMİ 
ZİYARETLERİ 
7 heyetten oluşmakta olup 15 milletvekili katılmıştır. 

TBMM MİLLİ S AVUNMA KOMİSYONUNUN RESMİ ZİYARETLERİ 
2 heyetten oluşmakta olup 11 milletvekili katılmıştır. 

TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN 
RESMÎ ZİYARETLERİ 
1 heyetten oluşmakta olup 2 milletvekili katılmıştır 

TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
RESMİ ZİYARETLERİ 
1 heyetten oluşmakta olup 2 milletvekili katılmıştır. 

TBMM SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE 
TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN RESMİ ZİYARETLERİ 
3 heyetten oluşmakta olup 5 milletvekili katılmıştır. 

TBMM TARÎM, ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYONUNUN RESMİ 
ZİYARETLERİ 
1 heyetten oluşmakta olup 4 milletvekili katılmıştır. 

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN RESMİ ZİYARETLERİ 
32 heyetten oluşmakta olup 23 milletvekili katılmıştır. 

TBMM ÇEVRE KOMİSYONUNUN RESMİ ZİYARETLERİ 
Komisyon Başkanı 5 defa resmi olarak yurtdışı ziyaretinde bulunmuştur. 

TBMM AB UYUM KOMİSYONUNUN RESMİ ZİYARETLERİ 
9 heyetle 32 milletvekili resmi olarak yurtdışı ziyaretinde bulunmuştur, Aynca 
Komisyon 12 toplantıda tek fiye ile temsil edilmiştir. 

YURT DİŞİNDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN SORUNIJURTM 
ARAŞTIRAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN RESMİ 
ZİYARETLERİ 
3 hevetien oluşmakta olun 7 milletvekili katılmıştır 
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DOSTLUK GRUPLARININ RESMİ ZİYARETLERİ 
10 heyetten oluşmakta olup 67 milletvekili katılmıştır, 

ULUSLARARASI GRUPLARIN RESMÎ ZİYARETLERİ 
9 uluslararası gruptan 173 heyet ile resmi ziyarette bulunulmuştur. Aynca anılan 

uluslararası gruplar 64 toplantıda tek milletvekili iîe temsil edilmiştir. 

Cevap 2.~ Heyetlere katılan rnilletvekiliennîn partilere göre dağılımı, 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi gereğince parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde 
oranlarına göre tespit edilmektedir. Yurt dışı heyetlere katılan milletvekiUerinin sayısı ve 
seyahetlerde yer alacak miüetveküleri,. 3620 saydı Kanun hükümleri uyarınca tespit 
edilmektedir. Ayrıca, bir milletvekili birden fazla uluslararası grup veya dostluk grubu üyesi 
olabildiğinden farkh heyetlerle pek çok ziyarete katılabilmektedir. 

Cevap 3.- 22.11.2002-30.06.2004 tarihleri arasında yurt dışma giden 
rniUetvekilkrirmz için ödenen yolluk ve yevmiyelere ait bilgiler ilişikte yer almaktadır. 

YURTDİŞİ GEÇİCİ GÖREVLSNDERİLEN MİLLETVEKİLLERİNE ÖDENEN HARCIRAH MİKTARI 

22/11-31/12/2002 

01«Jt-3l/12Û003 

01/01-3WO$&004 

37,71 $.930.000 

1136.208.586.000 

922M6M0.O00 

18.196.190.000 

433.426.250.000 

260.71 S.400.000 

55.915.120.000 

1.569.634.836.000 

1.183.582,300.000 

GENEL TOPLAM 2.096.7&4.416.000 712.337.840.000 2J09-132.2S6.000 

T 3 Î . I M 
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2.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, bir yabancı parlamenterin Türkiye'de cezaevi 
ziyaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2778) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyîp ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU * 
Adana Milletvekili 

İ. Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Sayın Cİaudia ROTH'un herhangi 
bir izin almaksızın Ulucanlar Cezaevinde bulunan eski Dep Milletvekili Leyla 
Zana'yı ziyaret etmek istemesine, Bağımsız bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin cevabı ne olmuştur? 

2. Aynı koşullar altında bir Türk Milletvekili Almanya'da cezaevindeki 
siyasi bir mahkumu elini kolunu sallayarak ziyaret etmesi mümkün müdür? 

3. Sayın Roth'un Cezaevini ziyaret ederken Türkiye'nin bir Hukuk 
Devleti olduğunu bilmiyor muydu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 
kendisine herhangi bir izin almadan ziyareti gerçekleştirebileceğini düşündüren 
sebepler nelerdir? 

4. Böyle saygısızca davranışlar sergileyen birinin Türk DcvletPnîn 
Dışişleri Bakanı ve Meclis Başkanı tarafından makamlarında kabul edilmesi tam 
da Saym Roth'un amaçlarına hizmet etmiyor mu? 
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ADALET BAKANLIĞI 
Bakan 
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ANKARA ~* * 
/JL&3/2084 

TÜRKİYE BÖYOK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı iradeli, 9/6/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.O.10.00.02-7/2778-5965/19857sayih yazmız, 

b)Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 17/6/2004 
tarihli ve B.02.0JCKG.Ö. 12/106-364-11/2863 sayılı yan. 

c) 24/6/2004 tarihli ve 667 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazmız ekinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlığın ügi (b) yazısı ile 
Bakanlığımıza intikal ettirilen Adana Milletvekili Atilla Başoğlu tarafından Saym 
Başbakan'a yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan 7/2778 Esas 
No.îu yazdı som önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi 
için ilgi (c) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
beşinci fıkrası uyarmca bîr aylık ek süre verilme» istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

ÇİÇEK 
Bakan 
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Sayın Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

TBMM. 

Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Bakanlığımız koordirıaîörfüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/2778 Esas No.lu sora önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur, 

Soru önergesinde adı geçen yabancı milletvekilinin, yine soru önergesinde adi geçen 
eski bir milletvekilini, Ankara Kapalı Cezaevinde bulunduğu sırada ziyaret etmek için 
Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 2004 yılı içinde herhangi bir 
talepte bulunmadığı; 

Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair 
Tüzüğün 152. maddesi hükmüne göre; hükümlü ve tutukluları, aile ferileri, akrabaları, vasi», 
kayyımı, vekili ve avukatı ile Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesinin 36. 
madde» hükmü gereği tâbi bulundukları ülkelerin konsolosluk memurlarının ziyaret 
edebilecekleri; ayrıca Bakanlığımızın 24/5/2002 tarihli ve 14-71 sayılı Genelgesinin V, 
maddesi hükmüne göre; taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereği yetkileri tanınmış 
Avrupa işkenceyi Önleme Komitesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim 
Komisyonu ve Birleşmiş Mîlletler İşkence Özel Raportörü gibi kişi ve kuruluşların 
cezaevlerimizde İnceleme ve denetleme yetkisine sahip oldukları; aynı Genelgenin U/d 
maddesi hükmü gereğince; aralarında hukuksal bir bağ olmadıkça yabancı ülke 
vatandaşlarının Türk uyruklu tutuklu ve hükümlüleri ziyaretlerine izin verilmediği; belirtilen 
hükümler karşısında ziyaret etmek istediği lökündü ite herhangi bir akrabalık ve hukuksal 
bağı bulunmayan ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan bir yetkisi de olmayan yabancı 
milletvekiline mcvzuatnritz gereği görüşme izni verilemeyeceği; 

Almanya'deki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin ziyaret edilmesinin, 
ilgili eyaletin cezaevlerinden sorumlu makamiarmdan izin almak suretiyle mümkün 
olabileceği; 

Soru önergesinde adı geçen yabancı miîletvckilinin, Almanya Federal Cumhuriyeti 
Parlamcatosu'oda kurulu Alman - Türk Parlamentolararas! Dostluk Gurubu başkanlığım 
yürüttüğü, bu sıfatla 9-16 Mayıs 2004 tarihleri arasında Türkiye'de çalışma ziyaretinde 
bulunduğu, bu ziyaret çerçevesinde Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği aracılığıyla iletilen 
randevu talepleri doğrultusunda hazırlanan program bağlamında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı ile Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından kabul edildiği; 

Dışişleri Bakanlığmm bilâ tarihli ve 276719 sayılı yazısı ite Bakanlığımız kayıtlarının 
incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. y# T S i ! 

^ây ) 
Cfenil ÇIÇEK / 

Bakan / 
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3.- Antalya Milletvekili Osman OZCAN'ın, 1999 yılında yapılan ve 2004 yılında yapılacak 
KPSS sınavlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali SAHİN'in cevabı (7/2783) 

* Ek cevap 

TÜRKİYE BOYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Saym Tayyîp ERDOĞAN 
«rafından yazıtı ojarak cevaplandırılmasını arz ederim. Q1.06.2004 

Osman ÖZÇAN 
Antalya Milletvekili 

1- Devlet memuru olmak için yeniden Kamu Personel Seçme Sınavı 
açılmaktadır. 1999 yılında yapılan sınavda b'aaanit olanlar ve 
"Kazandınız* belgesi gönderilenlerin sayısı ne kadardır? 
Bunlardan kaç kişi devlet memuru olarak alınmıştır? 

2- 1999 yılında yapılan sınavda başarılı olanlar 4şeş alınmadan 
yeniden sınav açılması, kazananların haklarının gasp edilmesi 
değil midîr? 

3- Önceki sınavları kazananların, yeni sınavlara tekrar girmek 
zorunda bırakılması .Jve- harç ödemeleri hat&Lİ*tdeğii midir? 

4- 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı'na kaç kişi girmiş ve ne 
kadar para toplanmıştır? 

5- 2004 yılında yapılacak imtihanlara kaç kişi başvurmuş ve kaç lira 
toplanmıştır? 

(*) (7/2783) nolu yazılı sorunun cevabı, 13.7.2004 tarihli 114 üncü Birleşim Tutanak Dergisine 
girmiştir. 

102-
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DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

vSayı :B.Ö2,Ö.ÖÖ2/333f 
Konu: 

0 : 3 

EK CEVAP 

SÜRELİDİR 
ANKARA 

2kı£nım 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ ta) TBMM Başkam, 69.06.2004 tarih ve KAN.KAR.MDA.0I.0.GNS.0.10.00J2-
7/2783-6002/19971 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 17.06.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-364-Î 6/2854 
saydı yazısı. 

c) ÖSYM Başkanlığının, B.30.1.ÖSM.Ö.0Ö.GÖ.00/4OO-1380 saydı yazısı. 
d) Devlet Personel Başkanbğrara, 23.07.2004 tarih ve B.02.1.DP8.Ö.I7/03-0400/ 

15663 sayıb yazısı. 

Antalya Milletvekili Saym Osman ÖZCAN'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Savın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/2783 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanlvc 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C, 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 

Sayı: BJO.Î.ÖSM.O.OO.00.00/400-1380 05.07.2004 

TC. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi: 23.06.2004 tarih ve B.02.0.002/3592 sayılı yazmız. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan'm Sayın Başbakanımı/a. tevcih ettiği 7/2783 esas 
nolu yazdı soru önergesindeki sorulardan Merkezimizi ilgilendiren l, 4 ve 5. sorular ite ilgili 
bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

1. Devlet Memurları Sınavı (DMS) 17 Ekim 1999 ve 12 Aralık 1999 tarihlerinde 
yapılmıştır. Bu sınavlarda 70 ve daha fazla puan alarak kazanan aday sayısı 
391 695' tir. Bugüne kadar DMS ve KPSS sonuçlarına göre yerleştirilen aday sayısı 
89 022'dir. Bu sayıya kamu kurum ve kuruluşlumun KPSS'den sonra A Grubu 
Kadrolar için kendilerinin yaptıkları giriş sınavı sonuçlarına göre atadıkları adaylar ile 
Millî Eğitim Bakanlığının atadığı öğretmenler dahil değildir. 

2, 
3 „ 
4. 1999 yılında yapılan Devlet Memurluğu Sınavlarına giren aday sayısı toplam 

î 329 434*tür. Adaylardan alınan ücretin %19,5'i, o zamanki mevzuata göre zorunlu 
olarak hazineye ve çeşitli Sosyal Fonlara ödenmiştir. Sınav ücreti olarak toplanan 
para» sözü edilen zorunlu ödemeler dışında yaklaşık 10 trilyon TL'dir. 

5. 2004 yılında yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavına 1 731 737 kişi 
başvurmuştur. Adaylardan alınan ücretlerin %15'î hazine payı olarak, %18'i de KDV 
olarak devlete ödenmektedir. Sınav ücreti toplamı KDV ve hazine payı hariç 
46 trilyon H/dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla, 

Prof. Dr. M. Savaş Küçükyavuz 
Başkan 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI :B.021.DPB.0.17/03-0400 / $ " & & j f ANKARA 
KONU: 7 ^ / ^ / 2 0 0 4 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN} 

İLGİ: a) Makamlarınızın 23/06/2004 tarih ve B.02.0.00273592 sayılı, 
b) ÖSYM BaşkanJığfmn 06/07/2004 tarih ve B.3Û.1.ÖSM,0.00.00.00/411-1415 sayılı 

yazıları. 

Antalya Milletvekili Sn. Osman ÖZCAN'ın, Sn. Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sn. 
Başbakanımızın da, kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği 7/2783 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı ÖSYM Başkanlığının ilgi (b) yazısı 
çerçevesinde hazırlanmış olup ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SN. OSMAN ÖZCAN*1N» SN. BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ VE SN. BAŞBAKANIMIZIN DA, KENDİLERİ ADİNA 

BAKANLIĞINIZ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI 
İSTEDİĞİ 7/2783 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİNE, ÖSYM 

BAŞKANLIĞIMDAN ALINAN BİLGİLER ÇEKÇEVESİNDE HAZIRLANAN 
CEVABIMIZDA*. 

SORU 1- Devlet memuru olmak için yeniden Kamu Personel Seçme Sınavı 
açtîrnaktadır. 1999 yılında yapılan sınavda başarılı olanlar ve "Kazandınız" belgesi 
gönderilenlerin sayış» ne kadardır? Bunlardan kaç kişi devlet memuru olarak alınmıştır. 

CEVAP 1 - ÖSYM Başkanlığından atman biîgiye göre, Devlet Memurları Sınavı {DMS) 
17 Ekim 1999 ve 12 Aralık 1999 tarihlerinde yapılmıştır. Bu sınavlarda 70 ve daha fazla puan 
alarak kazanan ad3y sayısı 391 695"tir. Bugüne kadar DMS ve KPSS sonuçlarına göre 
yerleştirilen söay sayısı 89 022'dir, Bu sayıya kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS'den sonra 
A Grubu kadrolar için kendilerinin yaptıkları giriş sınavı sonuçlarına göre atadıkları adaylar ile 
Milli Eğitim Bakanlığının atadığı öğretmenler dahil değildir. 

SORU 2- 1999 yılında yapılan sınavda başarılı olanlar işe alınmadan yeniden sınav 
açılması, kazananların haklarının gasp edilmesi değil midir? 

SORU 3- Önceki sınavları kazananların, yeni sınavlara tekrar girmek zorunda 
bırakılması ve harç ödemeleri haksızlık değil mıâir? 

CEVAP 2 13- 1999 yılında gerçekleştirilen DMS'nin geçerliliği 03.05.2004 tarihinde, 6-
7 Temmuz 2002 tarihinde gerçekleştirilen 2002-KPSS'nin geçerliliği ise 06.07.2004 tarihinde 
sona ermiştir. Söz konusu sınavlar, Devlet memurluğuna girmede tek başına bir hak teşkil 
etmeyip, memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bîr yerleştirme 
yapılabilmesi amacıyla açılan yarışma sınavları oiup, bu sınavlara giren adayların istihdamı 
kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ihtiyaçları, bütçe imkanları ve ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik durum dikkate alınarak ilan edilmiş kadro ve pozisyonlarla sınırlı bulunmaktadır. 

DMS. KPSS ve KPSS-SB'ye girmiş adaylann, müteakip sınavlara gümnelerinde 
herhangi bir mevzuat sınırlaması bulunmadığından, adayların yeni açılan sınavlara da 
girmeleri mümkün bulunmaktadır. 

Bir sınavın sonuçlarını uzun süre geçerli kılmak ölçme ve değerlendirme teknikleri 
açısından uygun bir yol değildir. Ayrıca 1999 yılından bu yana mezun olan adaylar arasında 
da çok yetenekli adaylann bulunduğu ve bu adayların haklarının da korunmasının gerekil 
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yeni bir Kamu 
Personel Sınavı yapılmıştır. 

SORU 4- 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavj'na kaç kişi girmiş ve ne kadar para 
toplanmıştır? 

CEVAP 4- ÖSYM Başkanlığından alınan bilgiye göre. 1999 yılında yapılan Devlet 
Memurluğu Sınavlarına giren aday sayısı toplam 1 329 434'tür. Adaylardan alman ücretin % 
19,5*ip o zamanki mevzuata göre zorunlu olarak Hazineye ve çeşitti sosyal fonlara ödenmiştir. 
Smav ücreti olarak toplanan para, sözü edilen zorunlu ödemeler dışında yaklaşık 10 trilyon 
TL'dir. 

SORU 5- 20Û4 yılında yapılacak İmtihanlara kaç kişi başvurmuş ve kaç Sıra 
toplanmıştır? 

CEVAP 5- ÖSYM Başkanlığından alınan bilgiye göre. 2004 yılında yapılan Kamu 
Personel Seçme Sınavı'na 1 731 737 kişi başvurmuştur. Adaylardan alınan ücretlerin %15'i 
Hazine payı olarak, %18" i de KDV oîarak Devlete ödenmektedir. Sınav ücreti toplamı KDV 
ve Hazîne payı hariç 46 trilyon TL'dîr. 
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4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, idare mahkemesince iptal edilen Kocaeli-Körfez 
Belediye Meclisinin bir kararına ve dosyanın sonuçlandırılamamasma ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2785) 

TÜRKİYE BtİYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.05.2003 

f rain ŞÎRÎN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Kocaeli ili Körfez Ecesinin Mimar Sinan Mahallesi ile ilgili olarak» Körfez Belediye 
Meclisi tarafindan verilen 18.06.Î999 tarihli karar ve izin doğrultusunda bu mahallede 
bulunan yollara Müangaz Ticaret ve Sanayi A.S. tarafından LPG nakil boruları döşenmiş, bu 
işleme izin veren karann iptali için Sakarya 2. İdare Mahkemesinde mahalle sakinlerinin 
açtığı 1999/1960 esas nolu dava, 30.10.200 İ tarihinde, "Dava konusu Meclis kararım» 
iptaline" karar vererek, lehlerine sonuçlanmış ve temyiz ve karar düzeltme talepleri nedeniyle 
dosya henüz yerel mahkemeye dönmemiştir. 

Yerel mahkemenin takriben 2.5 sene evvel almış olduğu kararda ve bilirkişi raporunda 
belirtilen mahalle sakinlerine hayati tehlike yaratan bütün sebepler halen ortadadır ve 
Danıştay kararırım gecikmesi bu hayati tehlikelerin devamına sebep olmaktadır. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1 - Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nin, "Dava konusu Meclis kararının iptaline" dair verdiği 
karann icra edilmesinden hangi mercii sorumludur? Hayati tehlikeler gözönüne 
alınarak bu kararın derhal icra edilmesi gerekmez miydi? 

2- Bu kadar önemli ve acil bir konuda Danıştay'a intikal eden dosyanın, Danıştay'da 2.5 
şenedir görüşülmemiş olması makul mudur? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
956 

B: 119 14 . 9 . 2004 0 :3 

AJSKARA 
13/09/2004 

TORKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İIXJÎ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 9/6/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.O.10.00.02-5993 sayıh yazmız. 

b) 16/6/2004 tarihli ve 634 sayılı yazımız. 

Üg* (a) yazınız ekinde alman, İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2785 Esas 
No.lu som önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Böyûk Millet Meclîsi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fîkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu sora önergesine verilen cevap Örneği iki nüsha halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇİÇEi 
Bakan 
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T.C. ANKARA t 
ADALET BAKANLIĞI ..İ„.J2004 

Bakan 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

T B M M . 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2785 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen şirkete bir mahallenin imar yollarından LPG boru hattı 
geçirmesi konusunda izin verilmesine ilişkin Körfez Belediye Meclisinin 18/6/1999 tarihli ve 
61 sayılı kararının iptali istemiyle Sakarya 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davamn 
yargılaması sonucunda, 30/10/2001 tarih ve E: 1999/1960, K: 2001/2487 sayılı Kararla; 
anılan Belediye Meclis kararının iptal edildiği; 

Söz konusu Mahkeme Kararının, soru önergesinde adı geçen şirket ve Belediye 
Başkanlığı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 6. Dairesinin 13/6/2002 tarihli ve E: 
2002/622 ve K: 2002/3455 sayılı Kararıyla temyiz edenlerin lehine bozulduğu; daha sonra 
davacılar tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuş ise de, Danıştay 6. Dairesinin 
22/10/2003 tarihli ve E: 2003/432, K: 2003/5084 saydı Karanyla talebin reddedildiği ve 
dosyanın Sakarya 2. İdare Mahkemesine gönderildiği; ancak bu aşamada Kocaeli İdare 
Mahkemesinin kurutup faaliyete geçmesi nedeniyle Sakarya 2. İdare Mahkemesince 
30/1/2004 tarihli E: 2004/62, K: 2004/53 sayılı yetki ret karan verilerek dava dosyasının 
Kocaeli İdare Mahkemesine gönderildiği; davamn Kocaeli İdare Mahkemesinde hâlen derdest 
olduğu, 

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının 30/6/2004 tarihli ve 2004/843 Muh. 
sayılı yazasınm incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Öte yandan, İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin birinci fıkrasında, 
"Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye 
veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden 
başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyatî haciz uygulamalan ile ilgili 
davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis 
edilir.", üçüncü fıkrasında da "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri 
kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunmayan hallerde idare aleyhine 
Danıştay ve ilgili idarî mahkemede maddî ve manevî tazminat davası açılabilir." hükümleri 
yer aldığından, idarî yargı mercileri tarafından verilmiş olan kararlara göre işlem yapılmaması 
ilgili idarenin sorumluluğunu gerektirmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK 
>ajcari 
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5.- istanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, bir bölge idere mahkemesi başkanının yurtdışı 
gezilerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2859) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakam Sayıu Cemi! ÇİÇEK larafmdan yazıl: olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.06.2004 

Emin ŞİRİN 
istanbul MİI IJETVEKİLÎ 

1- Geçtiğimi/, günlerde gerçekleştirdiğiniz Suriye ziyaretinde, Bölge İdare 
Mahkemesi Başkam Hakini RıSa Ergün. de heyetim?, içerisinde yer almış 
mıdır? 

2- Hakimlerimizin yurtdışı gezilerinde herhangi bir izin alma veya haber 
verme mükellefiyetleri buluşmakta mıdır? 

3- Bölge İdare Mahkemesi Uaşfcsro Hakim Rıfkı Ergüa'öa geçti jpıniz 3 ay 
içinde İsrail'e seyahati olmuş umdur? Olmuş ise bu seyahat özel bir seyahat 
midir, yoksa resmi bir seyahat midir'? 

T.C ANKARA 
ADALET BAKANLİĞİ -'3U&/M04 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/6/2004 tarihli ve A.0L0. 
GNS,0,10.00.02-6063 sayılı yaasraz. 

İlgi yazamz ekinde afın*H, İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafindan 
Bakanhğm&za yöoelttlen ve yazılı olarak cevaplandınlınası istenilen 7/2859 Esas 
No.hi soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
Türkiye Böyuk Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyan&ca bîr 
aylık ek sure verilmesine müsaadeleri arz ofımur. 

&6 

-ı>7 
CemÜ ÇİÇEK / 

Bakan 
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T.C ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI Âİjgg/2004 

Bakan 
SU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 17/6/2004 tarihti ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-6063 sayılı yazınız. 

b) 29/6/2004 tarihlî ve 686 saydı yazanız. 

ligi (a) yazmtz ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2859 Esas 
No.lu soru önergesiyle ügitt cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Bûynk Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fıkrası oyaıtnca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu som önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK } ÇİÇEK 
Bakan / 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI .../.../2004 

Bakan 
Sayın Emin ŞÎRÎN 

İstanbul Milletvekili 
T.B.M.M 

Bakanlığımıza yöneföHp yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2859 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Som önergesinde adı geçen kişinin, 12/5/2004 \\î, 16/5/2004 tarihleri arasında 
Suriye'yi ziyaret eden resmî heyette yer aldığı; hâkimlerin yurt dışı gezilerinde 
Bakanlığımızı bilgilendirmeleri haricinde ayrıca izin alma mükellefiyetlerinin 
olmadığı; 

Öte yandan, adi geçenin son üç aylık sûre içinde İsrail'e seyahat ettiğine daîr 
herhangi bir bildirimin bulunmadığı; 

Bakanlığımı?, kayıtiannm incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Oanil ÇİÇEK) ÇİÇEÎ 
Bakan / 
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6.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Meclis içinde ziyaretçilerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/2896) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanı 
Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını taiep 
ederim. 

Saygılarımla; 

ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Bir süreden beri Meclis Halkla İlişkiler Binası ile Meclis 
koridorları ve kulislerinde, Kılık Kıyafet Kanununa aykırı olarak ve 
bazı AKP Mîlietvekilierinin refakatinde, kadın olduğunu tahmin 
ettiğim kara çarşaflı kişilerle, uzun çember sakallı, takkeli, şalvarlı 
erkek ziyaretçiler yoğun bir şekilde görülmektedir. 

1- Bu kişilerin, Kılık Kıyafet Kanununa açık bir şekilde aykırı 
olan bu giysilerle, Meclis içinde dolaşmalarına kim izin veriyor? Bu 
kişiler Meclis kapılarından ne şekilde içeri alınıyor? 

2- Meclis İçinde Laik Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine 
meydan okuma anlayışı ile maksatlı olarak, yapılan bu {davranışlara 
neden izin veriyorsunuz? Bu girişimler, kimleri neye.'alıştırma 
amacıyla yapılıyor? 
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T.C 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kananlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KANKAİLMD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.Q2-7/2896-6113/20216 

Komi: 

06-W-29M 

Sayın Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İLGİ: 08.6.2004 tarihli yazılı som önergeniz. 
Meclis içinde ziyaretçilerin talik ve kıyafetlerine ilişkin ilgi önergenizde yer alan 

sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük MOlct Meclisi ' 

Başkanı 
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T.C 
TÜRKİYE BTİYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dâire» Başkanlığı 

-U 

CEVAPLAR: 

Ceva^M- Türkiye Büyük Miet Meclisini ziyaret edenlerin kıyafetlerine ilişkin 

olarak, 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı "Şapka İfctisası Hakkında Kanun>\ 30.îî. 1925 

tarihli ve 67? sayıh "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar iie Bir 

Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Karnın" 3.12.1934 tarihli ve 2596 sayılı ''Bazı 

Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun" ve 3.21935 tarihli ve 2/1958 sayılı "Bas 

Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Talbik Suretini Gösterir Nizamname" 

hükümleri ile anılan hükümlerin uygulanmasına yönelik. Başkanlığın 1991 tarihli ve 

1991/4 sayılı Genelgesi, TBMM Güvenlik Koordinasyon Kumlu Başkanlığının 

20.11.1996 tarihli ve İ996/5 sayılı Kararı iie İdare Amirliğinin 22.11.1996 ve Î.5.2ÖÖ2 

tarihli emirleri uygulanmaktadır. 

Bu hükümler çerçevesinde; halkın namus ve ar duygularını inciten, güvenlik 

açısından tanınmalannı engelleyen, yine yüce Meclisin tarihi gelenek ve teamüllerine uygun 

olmayan giysili ziyaretçiler Meclis kampusüne alınmamaktadır. Mevzuata aykırı bir 

uygulama söz konusu değildir. 
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7.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Fas-Türkiye ilişkilerine dair Başbakandan sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/2921) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

-Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sn.iUTayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kari 
CHP Konya Milletvekili 

-24-27 Mayıs 2ÛÖ4 tarihlerinde TBMM Başkanı Sn.Büknt Ânnç'm 
Başkanlığında Fas Krallığı7 n a yapılan resmi ziyarette, Fas-Türkiye ilişkileri 
konusunda, aşağıda açıklaması yapılan hususlar tespit olunmuştur; 

—Türk Hava Yollan, Tunus ve Cezayir'e doğrudan seferler yapmaktadır, 
Fas'a ise bu uçuşlar yapılmamaktadır, Fas'ta geniş sayılabilecek yahnmcımi/. ve iş 
adamlarımı/, mevcuttur. Bu sebeple uçak seferlerine şiddetle ihtiyaç vardır. Ayrıca 
yük taşımacılığını doğrudan sağlayacak deniz ulaştırmacılığı imkânlarının da 
bulunmadığı gözlemlenmiştir. Halen yük taşırnacıiığimn Barcelona üzerinden 
yapıldığı ve bu durumun da ticari ilişkileri olumsuz, yönde etkilediği öğrenilmiştir, 
Fas ile Sosyal Güvenlik anlaşmasının olmadığı ve çifte vergilendirmenin bulunduğu, 
yine bu durumun müteşebbislerimi/, için zorluklar yarattığı görülmüştür. Keza, Fas'h 
üniversite öğrencilerinin Türkiye'de öğrenim görmeleri yolunda ciddi bir talep ve 
potansiyelin olduğu gözlemlenmiştir. Bunların yansnda TRT ÎNT yayınlarının 
yetersiz olduğu ve TRT 1 yayınlarının da yapılması gerektiği yolunda taleplerde 
bulunulmuştur. 

-Fas KraShğıyia yapılan Serbest Ticaret Anlaşmasının, Fas kamuoyu 
ve Hükümet yetkilileri Ttezdmde son derece olumlu etkiler yarattığı gö/Jemlenmİştir. 

—B« bilgi ve degeriend irmeler ışığında, aşağıdaki hususlar m 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Fas'a THY'ımı doğrudan uçuş yapması konusunda herhangi bir 
çalışma yapıJmaktamıdır? Bu yoldaki çalışmalar hangi aşamadadır? 
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2-Yûk taşımacılığının , Ulaştırma Bakanlığı tarafından doğrudan Fas'a 

yapılması konusunda herhangi bir çalışma yaptlmaktamıdır? Bu çalışmalar hangi 
aşamadadır? 

3-Sosyal Güvenlik anlaşması yapılması ve bağlı olarak çifte verginin 
önlenmesi konularında herhangi bir çalışma yapılmaktaımdir? 

4-Ûniversîte çağındaki i;as'Iı öğrencilerin, Türkiye'de öğrenim görmesi 
yolunda herhangi bir çalışma yapümaktarnıdır? Bu yoîda çalışma yapılmaktaysa 
hangi aşamadadır? 

5-Yetersiz olan TRT-İNT yayınlarının, hem teknik yönden ve hem de 
içerik olarak zenginleştirilmesi ve ayrıca TRT 1 yayınianmn da Fas*a ve Kuzey 
Afrika ülkelerine ulaştırılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmaktamıdır? 

T.C. 
ULAŞTİRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaşkarıUğı 

SAYI : B. 11.0. APK.0.10.01.21. /EAl-(Cft t - Z f J ? ^ 
KONU : Ko*ya Milletvekili 

Sayın AtiBa KART m 
yazık soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSf BAŞKANLIĞINA 

rLGT:a)TBMM BafkanUgmm 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GN5.0.10.00.02-7V292I-
6 J 59/20308 sayılı yazısı. 

b)Başbakanlığm 09.07.2004 tarih ve B.02.Ö.KKG.0.12'1.06-369-3/3320 aayılf yavusı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafımdan Sayın Başbakanımı/a yöneltilen ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanhğunız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip 
ellikleri 7/2921-6159 sayılı yazıtı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Shali YİLDİRİM 
Ulaştırma Bakanı 

116-
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KARTIN 7/2921-6 î 59 SAYİLİ 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

-24-27 Mayıs 2004 tarihlerinde TBMM Başkanı Sn. Bülent Arraç*ın 
Başkanhğı'&da Fas Kraîhğı'na yapılan resmi ziyarette, Fas-Türkiye ilişkileri 
konusunda, aşağıda açıklaması yapılan hususlar tespit olunmuştur. 

-Türk Hava Yollan, Tunus ve Cezayir'e doğrudan seferler yapmaktadır. Fas'a 
ise bu uçuşlar yapılmamaktadır. Fas'ta geniş sayılabilecek yatırımcımız ve iş 
adamlarımız mevcuttur. Bu sebeple uçak seferlerine şiddette ihtiyaç vardır. Aynca 
yük taşımacılığını doğrudan sağlayacak deniz ulaştırmacılığı imkanlarının da 
bulunmadığı gözlemleıımiştir. Halen yük taşımactlığmm Barcclona üzerinden 
yapıldığı ve bu durumun da ticari ilişkileri olumsuz yönde etkilediği Öğrenilmiştir. 
Fas île Sosyal Güvenlik anlaşmasının olmadığı ve çifte vergilendirmenin bulunduğu, 
yine bu durumun müteşebbislerimiz için zorluklar yarattığı görülmüştür. Ke/a, Faslı 
üniversite öğrencilerinin Türkiye'de görenim görmeleri yolunda ciddi bir talep ve 
potansiyelin olduğu gözlemlenmiştir. Bunların yanında TRT-ÎNT yayınlarının 
yetersiz olduğu ve TRT-İ yayınlarının da yapılması gerektiği yolunda taleplerde 
bulunulmuştur. 

-Fas Krallığıyla yapılan Serbest Ticaret Anlaşmasının, Fas kamuoyu ve 
Hükümet yetkilileri nezdinde son derece olumlu etkiler yarattığı gözlemlenmiştir. 

-Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında, aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

SORU I-Fas'a THY'mn doğrudan uçuş yapması konusunda herhangi bir 
çalışma yapılmakta mıdır? Bu yoldaki çalışmalar hangi aşamadadır? 

CEVAP 1-Özelleştirme kapsamındaki THY A.O/nın filo gelişim plânlan 
çerçevesinde hazırlanan tarife yapısı itibariyle, hat açılması planlanan noktalar 
arasında Fas da yer almaktadır. Fİlo genişleme sürecine bağlı olarak yeni tarife 
döneminde İstanbul-Casablanca hattında tarifeli uçuş yapılması planlanmakladır. 

SORU 2-Yük taşımacılığının, Ulaştırma Bakanlığı tarafmdau doğrudan Fas'a 
yapılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu çalışmalar hangi 
aşamadadır? 

CEVAP 2- Ülkemiz ile 54 Asya, Avrupa ve Afrika ülkesi arasında İkili 
Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması imzalanmış olup, uluslararası eşya ve yolcu 
taşımaları, söz konusu anlaşmalar ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller 
vasıtasıyla sürdürülmektedir, 

Karayolu taşımacılığı, ihracatımızın ve ithalatımızın gelişmesine paralel olarak 
dinamik bir değişim göstermekte, bu nedenle.. Uluslararası Karayolu Taşıma 
Anlaşması imzalanan ülke sayısı sürekli artmaktadır.-
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Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'a yönelik ihracatımı/an son yıllarda özellikle 
tekstil ve konfeksiyon ürünleri başta olmak üzere artış gösterdiği dikkate alınarak, 
5-7 Nisan 2004 tarihlerinde Ankara'da yapılan 8. Dönem Türkiye-Fas Karma 
Ekonomik Komisyonu toplantısında Fas tarafına bir Anlaşma imzalanması önerilmiş 
ve bu husus imzalanan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolüne derç edilmiştir. 

Protokol uyarınca hazırlanan Taslak Anlaşma 15 Haziran 2004 tarihinde Fas 
tarafına iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Taslak Anlaşma uyarınca yolcu ve eşya taşımaları alanında; 

-Geçiş ücretleri, 
-Dönüş yükü ve üçüncü ülke taşımaları, 
-Hangi tür eşya taşımalarının izin belgesinden muaf tutulacağı, 
-Taşıt personeli ve taşımacıların uyacağı kurallar, 
-Taşıma faaliyetinden doğan ödemelerin ne şekilde yapılacağı, 
-Yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer işlemlerin 

kolaylaştırılması, 
-Eşya taşımacılığında teminat konusu, 
-Yolcular, bagaj ve eşya için yaptırılacak sigorta, 
-Karma Komisyonun kurulması ve görevleri 

gibi konular ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. 

Söz konusu Anlaşma ile, eşya taşıma faaliyetlerinin daha düzenli bir şekilde 
artış göstereceği ve bu Anlaşmanın karayolu taşımacılığımıza olumiü katkıları 
olacağı aşikardır. 

Öte yandan, Ülkemiz ile Fas arasında doğrudan demiıyolu bağlantısı 
bulunmamakla birlikte, TCDD İşletmesi Genel Müdurlüğü'nün işletimındeki 7 adet 
limandan, denizyoluHieımryoîu bağlantılı olarak Fas'a yük taşımacılığı yapılması da 
mümkündür. 

Ancak, Fas ile ülkemiz arasında deniz yoluyla yapılan ticaret hacmi 2001 yılı 
itibariyle 198.567 ton ihracat, 193.058 ton ithalat olmak üzere toplam 392.625 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Taşman yükün 66.128 tonu Türk Bayraklı» 18312 tonu Fas 
Bayraklı, 307.185 tonu ise yabancı bayraklı gemilerle taşınmıştır. İki ülke arasında 
taşınan yükün yaklaşık % 78'i yabancı bayraklı gemilerle taşınmaktadır. 

Bilindiği üzere, 2000 yılında Deniz Nakliyat A.Ş.'nin özelleştirilmesi iîc 
birlikte ülkemiz deniz taşımacılığı tamamen özel sektör tarafından yapılmaya 
başlanmıştır. Türkiye iîc Fas arasındaki deniz ticaret hacminin çok düşük olması ve 
özel sektörün bu hattı verimli bulmaması nedeniyle iki ülke arasında deniz 
taşımacılığı hattı bulunmamaktadır. 
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Ticaret hacminin artmasıyla birlikte söz konusu hattın daha verimli hale 
geleceği ve özel sektör tarafindan kullanılacağı düşünülmekte olup, konu Deniz 
Ticaret odasına iletilmiştir. 

SORU 3-Sosyal Güvenlik aniaşması yapılması ve bağlı olarak çifte verginin 
önlenmesi konularında herhangi bîr çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVA? 3-Ülkemizin gelişen siyasi ve ekonomik ilişkileri çerçevesinde, Türk 
vatandaşları çok sayıda ülkede çalışmakta, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörü 
çeşitli devletlerde taahhüt işleri üstlenmekte ve bu işlerde Türk vatandaşı işçiler de 
istihdam edilmektedir. 

Yabancı ülkelerde faaliyeti bulunan, vatandaşları mı/in sosyal güvenlik 
haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması amacıyla, gelişen siyasi ve 
ekonomik ilişkilerimiz paralelinde çeşitli devletlerle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi 
ya da anlaşması imzalanmış oiup, bugün itibariyle yürürlükte olan ikili sözleşme 
sayısı 16'dır. Bunlara ilaveten imzalanan ve onay prosedürü devam eden ya da onay 
prosedürü tamamlanmış olmakla birlikte henüz yürürlüğe girmeyen sözleşme sayısı 
6Tdır. Bunların haricinde, 3 ülke ile görüşmeler tamamlanarak sözleşmeler parafe 
edilmiş, bazı ülkelerle de görüşmeler sürmektedir. 

ülkemizin Kuzey Afrika ülkelerinden sadece Libya Arap Halk Sosyalist 
Cemahiriyesi ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi mevcut olup, Fas île bugüne kadar 
ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanması yönünde karşılıklı olarak herhangi bir 
girişimde bulunulmamış ve bu konuda bir çalışma da yapılmamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında "Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Cifle Vergiyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 
7 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanmış olup, henüz yürürlüğe girmemiştir. 
Arılaşmaya ilişkin Kanun Tasarısı ve Gerekçeleri 13 Mayıs 2004 tarihinde Maliye 
Bakanlığımca Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

SORU 4-Üniversite çağındaki Fas'lı öğrencilerin, Türkiye'de öğrenim görmesi 
yolunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu yolda çalışma yapılmaktaysa 
hangi aşamadadır? 

CEVAP 4- Ülkemizin taraf olduğu Türkiye-Fas Kültür Anlaşması ve Kültürel 
Değişim Programları gereğince, üniversite çağmdaki Fas'lı öğrencilere ülkemizde 
burslu yükseköğrenim imkanı sağlanmaktadır. 

21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta imzalanan Kültür Anlaşmasının 2002-2004 
yıllarına ait Değişim Programına göre, Fas Hükümeti emrine Hükümetimiz taralından 
2 adet araştırma ve 5 adet yükseköğrenim bursu olmak üzere toplam 7 adet burs 
verilmektedir. Halen 4 adet yükseköğrenim bursu, Fas'h öğrenciler tarafından 
ülkemizde kullanılmaktadır, 
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2004-2006 yıllarım kapsayacak şekilde yenilenmesi öngörülen Türkiye-Fas 
Kültürel Değişim Programında aynı burs miktarı korunmakta olup» herhangi bir artış 
talebinde bulunulmamıştır. 

Ayrıca, üniversitelerimizde 3'ü kız 4'ü erkek olmak üzere toplam 7 Fas 
uyruklu öğrenci öğrenim görmekte olup, daha fazla öğrencinin öğrenim görmesine 
herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

SORU 5-Yetersiz olan TRT-ÎNT yaymîannm, hem teknik yönden ve hem de 
içerik olarak zenginleştirilmesi ve ayrıca TRT 1 yayınlarının da Fas'a ve Kuzey 
Afrika ülkelerine ulaştırılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 5- 13 derece doğu pozisyonunda yerleşik Eutelsat Hotbird 6 
uydusundan analog ve digital olarak, 36 derece doğu pozisyonunda yerleşik Euteisât 
Sesat uydusundan da digital olarak yayınlanmakta olan TRT-ÎNT TV yayını Fas'tan 
90-120 cm. çaph çanak antenlerle izlenebilmekte olup, teknik yönden yeterli 
bulunmaktadır. TRT-ÎNT TV'nm program içeriğinin zenginleştirilmesi ile ilgili 
çalışmalar TRT Genel Müdürlüğü'ncc yürütülmektedir. 

Uluslararası TV kanalı TRT-INT ve TRT-TÜRK olduğundan, bu kanatların 
dışındaki TV kanallarının yurtdışına yayınlanması konusunda bir planlama 
bulunmamakta olup, TRT4 ya da diğer ulusal TV kanallarımızın yurtdışına yayım; 
yurtdışındaki telif haklan yönünden ve ayrıca hak sahiplerinden yurtiçi yayınlar için 
yayın hakkı alman tûm film, maç ve benzeri programların yurtdışı haklarının da 
alınmasını gerektirdiğinden mümkün olamamaktadır 
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8.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Tekirova Belediye Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2922) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorulanmtn Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı , 

Antalya Mılletveki li 

7 Haziran 2004 Pazartesi gününe ait Cumhuriyet Gazctesi'nin 4. sayfasında, 

AKP mensubu Antalya Tekirova Belediyesi Başkam Yusuf Uras'ın ruhsatsız 

olarak yapılmalarına izin verdiği otellerin sahiplerini ve yetkililerini, 

ruhsatsız olan yapılarını yıkmakla tehdit ederek, beiirü kişileri işten 

çıkarmalarına zorladığı iddiasını dile getiren bir haber yayınlanmıştır. Bu 

bağlamda, 

1. Bu haberde yer alan, adı geçen belediye başkanmm turizm kuruluşlarının 

kimilerinin ruhsatsız olarak bina inşa etmelerine izin verdiği iddiası doğru 

mudur? 

2. Bu belde sınırlan içinde turizm kuruluşlarına ait ruhsatsız bina var mıdır? 

3. Adı geçen AKP mensubu belediye başkanmm ruhsatsız yapımına İzin verdiğt 

otelleri, şimdi kendi lehine tehdit unsuru olarak kullandığı doğru mudur? 

4. Adı geçen AKP mensubu belediye başkam geçen seçimlerde kendisine oy 

vermeyenleri işten çıkartmaları için otel sahiplerme baskı yapmış mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.0.65.00.0O2/£/2O5" </&/<fV2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Başbakanlığın 09.07.2004 tarihli ve B.0.2.0.KKG.0.12/106-369-4-3305 sayılı yazısı. 
b) BMM Başkanlığının 06.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/2922 
6163/20312 sayılı yazısı 

Antalya Milletvekili Sn. Nail KAMACI tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevap verilmesi tensip buyurulan Antalya İli Tekirova Belediye Başkanı Yusuf URAS'ın 
"Ruhsatsız olarak yapılmalarına izin verdiği otellerin sahiplerini ve yetkililerini ruhsatsız olan yapılarını yıkmakla 
tehdit ederek, belirli kişileri işten çıkarmalarına zorladığrna ilişkin yazılı soru önergesi hakkmda Antalya 
Valiliğinden alınan yazı ve eklerinde; 

1- Tekirova Belediye Başkanı Yusuf URAS ve diğer görevliler tarafından ruhsat almadan veya ruhsat 
eklerine aykırı olarak yapılan yapılardan encümence yıkımına karar verilen yapılan yıkmadıkları iddiaları ile ilgili 
olarak Mülkiye Başmüfettişlerince 2001 yılmda yapılan özel teftiş sonucunda düzenlenen ön inceleme raporuna 
istinaden; 

Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu kararlan ile yıkılması kararı verilen bazı kişilere ait yapıların 
yıkımını sağlamayan Tekirova Belediye Başkanı Yusuf URAS ile söz konusu yapıların yıkımlarını engelleyen 
Encümen Üyelerinin hukuka aykırı bu eylem ve davranışlannın sUbut bulduğu kanaatiyle haklarında; 

Ayrıca Rahmi ölmez, Mehmet Demirtaş, Servet Selimoğlu, İsmail Akbayır, M.Bahattın Eser, Leyla 
Atmaca, Nida Atmaca, Sevgi Akan, Güney Karaca, GUlhanım Çiftçi, Mehmet Ytldırım, Yusuf Çetinkaya, 
İbrahim Cesur, Cemal Akdoğan, (Konak Otel), B.Yaşar Bulut, Orhan Çelik, Oğuz EGEL, Mehmet Yıldırım, 
Abdullah Demirtaş, Selçuk Bostancı, Hüseyin Kaçar,Galip Alişan, Bilser Yılmaz, Seztur A.Ş. (Selçuklu Turizm), 
Coralia Tatil Köyü, Corinthia Otel, Phaselis Otel, Rosel Otel, Yıldırım Camping, Sirus Otel, Phaselis Prencess 
Otel, Pınar Klüp Otel, Kaplan Otel, Marty Myra Tatil Köyü, Prates Beach Otel, Ün-Sphaire Otel ve Bifa Beach 
Otel'e ait mevzuata aykın yapıların yıkımını sağlamadıktan kanaatine varıldığından, Tekirova Belediye Başkanı 
Yusuf URAS ile eski Fen memuru Hüseyin AYAZ'ın hukuka aykın bu eylem ve davranıştan nedeniyle 
haklarında; 

4483 sayılı Yasa gereğince Kemer Kaymakamlığınca 24.08.2001 tarih ve 2001/21 sayılı soruşturma izni 
verilmesine karar verildiği, bu kararın Bölge İdare Mahkemesince onanarak kesinleştiği ve dava açıldığı, 

Ayrıca, Turistik tesis olan Phaselis Rose Otel Lojmanı ile ilgili olarak Kemer Kaymakamlığının talebi 
üzerine Valilik makamınca görevlendirilen muhakkikçe hazırlanan ön inceleme raporuna istinaden 4483 sayılı 
Yasa gereğince Kemer Kaymakam İlgınca 14.01.2002 tarih ve 2002/01 kararla "soruşturma izini 
verilmemesine" karar verildiği ve bu kararın Bölge İdare Mahkemesinin karan ile kesinleştiği, 

2- Tekirova Belediye sınırlan içinde turizm kuruluşlarına ait ruhsatsız bina olup olmadığı hususlarında, 1 
inci maddede konu edilen ruhsatsız binalar dışında bina olmadığı, 

3- Belediye Başkam Yusuf URAS'ın ruhsatsız yapımına izin verdiği otelleri şimdi kendi lehine tehdit 
unsuru olarak kullandığı hususunda Kemer Kaymakamlığına intikal eden herhangi bir şikayet olmadığı gibi, 
gerek İlçe Jandarma Komutanlığı gerekse Turizm Danışma Müdürlüğüne yaptınlan araştırma sonucunda bu 
hususlarda herhangi bir şikayet ve ihbarın olmadığı, 

4- Belediye Başkanı Yusuf URAS'ın geçen seçimlerde kendisine oy vermeyenleri işten çıkarmaları için 
otel sahiplerine baskı yaptığı konularında, sadece Songül EREN isimli vatandaşın Kemer Kaymakamlığına 
intikal eden müracaatı üzerine Phaselis Rose Otel ve işten çıkanlmayla ilgili Kemer Kaymakamlığınca 
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'25.U6.2004 tarih ve i 132 sayılı yazıyla araşUmuı gerekiyorsa ön inceleme yapılmak özere Vsiîiîk IVfokammdan 
muhakkik iakbutdo buliMtMİdijğu. talebin ise henüz ratJccJcıuracdiğî, 

Htlgiiermi/e 2X7 cderîın. 

AbdûSkadif AKSU 
Bakan 

İCSU / / 

9.- Hatay Milletvekili İnal BATU'nun, AB üyesi bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
alımında çıkardıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL'ün cevabı (7/2925) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BASKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL tarafından YAZILI 
olarak cevaplandırılması İçin gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz edenin. 09.06.2004 

IaalBATU , 
Hatay MifictvekiJİ 

Belli başlı Avrupa Birliği üyesi devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinin, 
vize başvurularına, olumsuz yanıt verdikleri vatandaşlarımızın pasaportlarına "Vize Alamaz" 
damgası vurduktan ve bu uygulamanın giderek yaygınlaştığı yolunda duyumlaralırırnaktadır. 

-Üzerinde ulusal simgemiz, bulunan Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarına böyle bîr 
damga vurulduğu yolundaki haberler doğrumudur? 

-Bu tür uygulamaların vatandaşlarımızın başka ülkelere yönelik seyahat özgürlüklerini 
kısıtlama niteliğinde olduğu düşünülmekte inidir? 

-Tahammül edilemez boyutlara ulaşan ve milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden vize 
soranlarının aşılması için hükümetçe ne gibi tedbirler alınmaktadır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Vize ve Dış İrtibatlar Daire Başkanlığı 

Sayı : 920.7Î/2004/KVDB/295368 
Konu : Soru önergesi 06.8.2004 

TÖBKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: 06.07.2004 tarih ve KAN.KAİLMD,A.Ol-0.GNS.0.İ0.00.O2-62OS-7/2925-2İ98 
sayth yazılan 

Ilatay Milletvekili Sayın İnal Baru'nun belli başlı Avrupa Birliği üyesi devletlerin 
Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinin vize başvurularına olumsuz yanıt verilen 
vatandaşlarımızın pasaportlarına "Vize Alamaz" damgası vurup vurmadı klan ve bu uygulama 
Uc vatandaşjanmtzın diğer vize sorunlarına ilişkin Hükümetin aldığı tedbirler hakkında ilgi 
yazılan ekinde gönderilen 7/2925-2198 Esas Numaralı sorusuna ilişkin yarat, iki nüsha olarak 
ilişikle sunulmaktadır. 

Bilgilerine saygılarımla ar/ederim. 

UyD 
Abdullah GUL 
Oışişteri Bakanı ve 

Barbakan Yardımciü* 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN İNAL BATU'NUN YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Soru: Belli başlı Avrupa Birliği üyesi devletlerin Türkiye'deki diplomatik teınsiiciliklenRm, * 
vize başvurularına olumsuz yanıt verdikleri vatandaşlarımızın pasaportlarına "Vize Alama*" 
damgası vurdukları ve bu uygulamanın giderek yaygınlaştığı yolunda duyumlar alınmaktadır. 

-Özerinde ulusal simgemiz bulunan Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarına böyle bir 
damga vurulduğu yolundaki haberler doğru mudur? 

-Bu tür uygulamaların vatandaşlarımızın başka ülkelere yönelik seyahat özgürlüklerini 
kısıtlama niteliğinde olduğu düşünülmekte midir? 

-Tahammül edilemez boyutlara ulaşan ve milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden vize 
sorunlannm aşılması için hükümetçe ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

Cevap; 

İ) AB üyesi ülkelerin âış temsilciliklerine vize başvurusunda bulunan kişilerin 
pasaportlarına başvuru tarihi ve müracaat edilen temsilciliği tasrihen kaşe vurulması özellikle 
Batılı ülkelerce başvurulan ve giderek diğer ülkelerce de benimsenmesiyle yaygınlaşan bir 
uygulamadır. 

Bu çerçevede, AB üyesi ülkelerin ülkemizdeki temsilciliklerine vize müracaatında 
bulunan vatandaşlammzın pasaportlarına, şahsın vize müracaatının hangi, tarihte ve hangi 
temsilcilik tarafindan alındığına ilişkin bir ibare (kaşe) düzülmektedir. Sözkonusu 
uygulamanın amacı, Schengen sistemi nedeniyle bir kişinin aynı anda binleri fazla ülkenin 
temsilciliğine vize başvurusunda bulunmasının önüne geçmek ve aile birleşimi, öğrenim gibi 
sonuçlandırılması vakit alan vize taleplerinde, işlemlerin ne aşamada olduğunun izlenmesinde 
kolaylık sağlamaktır. Başka bir deyişle, sözkonusu kaşede "Vize Alamaz" ibaresi 
bulunmamaktadır. Ancak, bu şerhin olduğu pasaportlarda vize etiketi yoksa, mı durum, 
vizenin işlemde olduğunu veya dolaylı olarak da olsa vize müracaatının reddedildiğini 
göstermekledir. Böyle bir kayıt şahsın yeni belgelerle tekrar vize başvurusunda bulunmasına 
engel teşkil etmemektedir. 

Tarafımızdan da 1 Mayıs 2004'te, AB vize müktescbatına uyum çalışmaları 
çerçevesinde, vize vermeye yetkili makamlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve 
yasadışı göçle mücadele etmek amacıyla benzer bir uygulamaya geçilmiştir. Bu çerçevede, 
vize talebi reddedilen yabancıların pasaportuna, hamilinin bir dış temsilciliğimi/.e vize 
başvurusunda bulunduğunu ve başvurunun uygun görülmediğini gösteren bn>kaşe» tatbik 
edilmektedir. Ülkemizin uluslarararası sembolünü (örneğin: TR), temsilciliğimizin nuhmduğu 
yeri (Örneğin: Varşova) ve işlemin yapıldığı tarihi içeren bu ks^, yizctalebT"uygun 
görülmeyen yabancının tekrar vize başvurusu yapmasına engel teşkil etmemektedir. İCaşenin 
herhangi bir geçerlilik süresi de bulunmamakta ve başvuru sahibinin vize atması İle birlikte 
işlevi sona ermektedir. 

2) Uluslararası uygulamada, bu tür bir kaşenin seyahat özgürlüğünü ve/veya ihsan 
haklarını sınırlayıcı bir uygulama olmadığı yaklaşımı genel kabul görmektedir. Nitekim, 
Devletin ülkesine hangi yabancıların, hangi koşullarla ve ne kadar süreyle girebileceklerine 
karar vermek yetkisi egemenlik yetkilerinin başiıcaiartndandır. Bu husus uluslararası hukuk 
bakımından tartışılmaz bir ilkedir. 
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3) Batılı ülkeler 1970'lerin ortalanndan itibaren Türkiye ile mevcut vize muafiyet 
anlaşmalarını, yasadışı göçü ve iltica taleplerim ileri sürerek askıya almış veya 
feshetmişlerdir. 

Batılı ülkelerin vize uygulamasını başlatma nedeni olarak iltica taleplerini engellemek 
istemelerini ileri sürmeleri üzerine, tarafımızdan iltica taleplerinin siyasi değil ekonomik 
olduğu vurgulanmış ve bu taleplerin vize uygulamakla engellenemeyeceği, sorunun 
çözümünde uluslararası işbirliğinin ve insan ticaretinin engellenmesine yönelik ortak 
politikalar geliştirilmesinin etkili olacağı savunulagelmiştir. AB tararından iltica başvurulan 
çerçevesinde hazırlanması öngörülen "Güvenli Menşe Ülkeler Listesi"ne ülkemizin de dahil 
edilmesini teminen, AB nezdindeki girişimlerimiz sürdürülmektedir. 

Anılan ülkeler ülkemize yönelik vize rejimlerine başka bir gerekçe olarak da Türk 
pasaportlarının kolay taklit edilebilir olmalarım göstermektedirler. Halen, TBMM 
Komisyonlannda görüşülmekte olan 'Tasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı"nm yasalaşmasını müteakip, ICAO ve AB standartlarına uygun yeni 
pasaportların kullanımına geçilecektir. Bu konudaki teknik altyapı çalışmalan da devam 
etmektedir. 

Bunun yanısıra, sahte belgelerin tespitine, Türkiye'nin vize politikasının ve 
uygulamasının AB müktesebahna ve Schengen sistemine yaklaştınlmasına ve daha güvenli 
vize etiketlerinin kullanılmasına yönelik Twinning Projesinin, 2004 yılı sonu itibariyle hayata 
geçirilmesi öngörülmektedir. 

Yukanda kayıtlı çalışmalann tamamlanmasının ardından, AB üyesi ülkelerin ülkemize 
yönelik vize rejimlerinde ilk aşamada esneklik sağlanması ve daha sonraki bir aşamada da 
vize muafiyeti tanınmasının koşullan hazırlanmış olacaktır. 

Vatandaşlarımızın vize sonmlan, başta Bakanlığımızca ilgili ülkenin Ankara'daki 
Büyükelçiliği ile ele alınmakta, sorunun niteliğine göre, sözkonusu ülkenin başkentindeki 
Büyükelçiliğimizce de paralel girişimler yapılmaktadır. Sorun, bu girişimlerimize rağmen 
çözümlenememiş ise, ilgili ülkelerle düzenli olarak yapılan konsolosluk istişarelerinde ele 
alınmaktadır. 

Vatandaşlanmızın yaşadıklan vize sonmlan gerek Bakanlığımız, gerek diğer kamu 
kurumlannın sözkonusu ülkelerle çeşitli düzeylerde gerçekleştirdikleri ikili temaslarda dile 
getirilmekte, çözümsüz kalan konularda durumun gerektirdiği mütekabil uygulamalara 
gidilmekte ve vatandaşlanmıza yönelik olumsuz uygulamalara son verilmesine 
çalışılmaktadır. 
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10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlıkta çalışan arkeolog sayısına ve ek 
göstergelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2927) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakam Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazık olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

c ^ . — - — — V— 

Kemal DEMİREL ' ^ 
Bursa Milletvekili 

Kültür varlıklarımızın korunması kadar, onların bulunması ve gerekli 
değerlendirmelerinin yapılması da önemli bir konudur. Burada karşımıza gkan 
meslek dalı Arkeolojidir. Bu mesleği yerine getiren elemanlar ise Arkeologlardır. 

Arkeologlar, insanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen 
süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre île insan 
arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı arastırmalan ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, 
değerlendiren ve koruyan kişilerdir 

Arkeoloji bir bilim dalı olarak, XIX. yüzyıldan beri kendi içinde tarihsel gelişim 
ve değişim geçirerek, diğer bilim dallan arasında yerini almışür. Eski toplumların 
bütün yapıp etmeleri (beslenme tarzları, ürettikleri ürünler, savaşları...) maddi 
kalıntıları, maddi katıntılara bağlı olarak ilişkileri... vb. arkeolojinin konusunu. 
oluşturur. 

1. Ülkemizde Bakanlığınıza bağlı olarak mesleklerini yerine getiren kaç Arkeolog 
bulunmaktadır? 

2. Arkeologlara gereken değer verilmesi noktasında neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

3. Arkeologların ek göstergelerinin daha iyi bir düzeye getirilmesi konusunda 
planlanmış çalışmalarınız var mıdır? 
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T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 1 6 A P K 0 2 0 1 A R G E - 9 4 0 - ^ T 5 u/şty 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD/nün 06.07.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6208 sayılı yazimz. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DF.MİREL'in 7/2927-6161 esas oo'hı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini/e arz ederim. . 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 7/2927-6161 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZİRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABİ 

Kültür varlıklarımızın korunması kadar, onların bulunması ve gerekli 
değerlendirmelerinin yapılması da önemli bir konudur. Burada karşımıza çıkan 
meslek dalı Arkeolojidir. Bu mesleği yerine getiren elemanlar ise Arkeologlardır. 

Arkeologlar, insanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen 
süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan 
arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, 
inceleyen değerlendiren ve koruyan kişilerdir. 

Arkeoloji bir bilim dalı olarak, XIX. Yüzyıldan beri kendi içinde tarihsel 
gelişim ve değişim geçirerek, diğer bilim dallan arasında yerini almıştır. Eski 
toplumların bütün yapıp etmeleri (beslenme tarzları, ürettikleri ürünler, savaşları...) 
maddi kalımdan, maddi kalıntılara bağlı olarak ilişkileri... vb. arkeolojinin 
konusunu oluşturur. 

SORU 1. Ülkemizde Bakanlığınıza bağlı olarak mesleklerini yerine getiren 
kaç Arkeolog bulunmaktadır? 

SORU 2. Arkeologlara gereken değer verilmesi noktasında neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

SORU 3. Arkcobglann ek göstergelerinin daha iyi bir düzeye getirilmesi 
konusunda planlanmış çalışmalarınız var mıdır? 

CEVAP 1.2.3.Merkcz teşkilatında 50 adet laşra teşkilatında 259 adet olmak 
üzere 309 adet arkeolog görev yapmaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurian Kanunu'nun 36. maddesinin 4. bendinin 2. 
paragrafında "Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bolümü îş ve 
Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Hv 
Ekonomisi Yüksek Okulu anabilim dallarından mezun olanlar, üniversitelerin 
arkeolojik ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya 
arkeolojisi, klasik arkeoloji, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve 
kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden 
hizmete alınırlar." Ayrıca, aynı kanunun 43. maddesinin (B) fıkrasına ekli \ sayılı 
cetvelin "Teknik Hizmeder Sınıfı" bölümünün (e) bendi gereğince 1,2,3 ve 4. 
dereceli kadrolardan aylık alan arkeologlar ek göstergeden yararlanmaktadır. 
Ayrıca, Bakanlığımız Arkeologları da dahil olmak üzere bütün çalışanlarımızın 
durumlarının iyileştirilmesi konusunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye 
Bakanlığı İle ortak çalışmalar yürütülmektedir. 
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11.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'mn, Tarişbank borçlusu çiftçilere ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/2938) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sn. Ali BABACAN tarafından yazıtı olarak 
yanıtlanması hususunda aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 10.06.2004 

r 
/ ' 

sYtlf 
İzmfcJgŞtietvekîii 

Anayasa Komisyonu Üyesi 

Çiftçilerin Ziraat Bankası1 na olan kredi borçlarına yapılandırması ite ilgili 
yasanın komisyonlarda ve Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında BDDK* 
ya devredilen Tarişbank'ı, zaten BDDK' nın yetkisi olduğundan bahisle kapsam 
dışında bırakmıştınız. 

1) Bu bağlamda yasanın yürürlüğe girmesinden bugüne kadar BDDK' ya kaç 
Tarişbank borçlusu çiftçi müracaat etmiştir? 

2) BDDK sizin bahsettiğiniz yetkiyi kullanarak kaç çiftçinin borcunu 
yapılandırmıştır? 

3) Müracaat eden çiftçilerin asü borçlarının toplamı kaç TL'dır? 
4) Bu kapsamda müracaatta bulunan çiftçilerden kaç tanesinin müracaatı 

reddedilmiştir? 
5} Mağduriyete neden olmamak için müracaatı reddedifen çiftçiler hakkında 

ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 

DEVLET BAKANLİĞİ 

SAYI: B.Ü2.0.0Q6M£~£S/3 t£j&&J%m 

KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK »İLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ : a) 06.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MOA01.0.GNS.0.10.00.02-7/2938-6160/ 
20309 sayıl* yazınız. 

b) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının (Sayın Doç.Dr.Abdüilatif 
ŞENER) 10.08,2004 tarihli ve B.02.0.001/01-6668 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA tarafından Bakanlığıma yöneitfen 7/2938-
20309 sayılı yazılı soru önergesi hakkmdaki ilgi (a) yazınız üzerine Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığı (Saym Doç.Dr.Abdü!iatif ŞENER)'ndan alınan ilgi (b) yazı ve 
ekinin suretleri ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Alî BABACAN 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/oU £ & 6 ? IQ &£/2004 
Konu : 7/2938-6160 sayılı 

yazılı soru önergesi 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sn. Ali BABACAN» 

İLGİ : 19.07.2004 tarih ve B.02.0.006/16-2513 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda; İzmir Milletvekili Sayın Yılmaz KAYA'nın, 7/2938-6160 sayılı yazılı 
soru önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgi, belge ve görüşlerin 
Bakanlığınıza gönderilmesi talep edilmektedir, 

Yazılı soru önergesine ilişkin olarak Bakanlığımız ilgili kuruluşlarından Bankacılık 
DOzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'mn 22.07.2004 tarih, BDDK.2004.01.KİK.1-
8768 sayılı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı'mn 30.07.2004 tarih, 
TMSF.TAH-İST-28428 sayılı yazılan ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Doc.Dr.Abdüllatrf ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kanıl İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAW tm*Muıx*.ı-tv* 2 2 10|||UZ m 
KONU: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. DoçJ)n AbdSliatif ŞENER) 

İLGİ: 2İ.07.20Û4 tarih ve B.02.0.0öl/{01)6412 sayıh evrak akış ve talimat formu. 

Bilindiği üzere, Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca 
kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Pon) karar organı Fon Kurulu 
olup. Fona devredilen bankalarla ilgili her türlü i^cm Fon tarafından yerine getirilmektedir. 
Diğer taraftan, anılan Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fikrasmda ise Fonun, 
devraldığı ve dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacaklar* ve 
6183 sayılı Kanuna göre takip ettiği ve/veya edeceği alacakları da dahil olmak üzere Kanunda 
yazıh her türlü alacakları ite ilgili olarak ıskonto da dahil olmak Özere her türlü tasarrufta 
bulunmaya, sulh olmaya, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak 
ve alacakları hiçbir smtrlamaya tabi olmaksızın devralmaya ve alacağın yeniden itfa planına 
bağlanması da dahil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmaya ehil ve yetkili olduğu 
belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İzmir 
Milletvekili Yılmaz KAYA'mn yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/2938 sayıh soru önergesinin incelenmesi sonucunda 
önergede yer alan soruların tamamı Fonun görev alanına girdiğinden, Kurumumuzca 
cevapîandınlamamjştır. 

Bilgilerim arz ederim. 
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TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 
İstanbul, 30/07/2004 

SAYÎ :TMSF.TAIİ-İST-2S<f^8 

KONU: İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'mn, Egeli üreticilerin 
Tarişbank'tan Kaynaklanan, TMSF'na olan borçlarına ilişkin 
Soru önergesi Hakkında. 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(SnJ)oç.Dr.Abdüliatff ŞENER) 

İLGİ : î9/07/2004 tarih ve B.02.0.001/01-6412 sayılı yazınız 

Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tarişbank tarafından Kurumumuza temlik edilen 1.2Ö7 
adet yasal takipteki tarımsai kredi dosyasının muhasebe devir bakiyeleri toplamı 
2.135.637.153.706.-TL'dır. Tarımsal kredilerden kaynaklanan fon alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin olarak Fon Yönetim Kurulu'nun, 30.07.2003 tarih ve 446 sayılı 
karan doğrultusunda, temerrüt faiz oranları yülîk tanm sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat 
endeksi oraklarına indirilmiş, 01.05.2003 tarihi itibariyle borç bakiyeleri dondurulmuş, peşin 
ödemelerde %3Ö ıskonto yapılmış, vadeü ödemelerde 3 yıl vadeye yayılmak suretiyle 
iyileştirme sağlanmış olup, sözkonusu kampanyadan yararlanma suresi 31.0L2004 tarihinde 
sona ermiştir. 

î -Söykonusu kampanyaya 356 adet Tarişbank borçlusu çiftçi müracaat etmiştir. 
2-Müracaat eden çiftçilerimizin tamamının borçlan Fon Yönetim Kumlu karan 

doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. 
3-Müracaat tarihinden bugüne kadar toplam 536.302.200.000.-TL tahsilat sağlanmıştır, 

Fon Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu şartlara uygun başvuralann tamamı 
değerlendirmeye alınmıştır. 

4-Çiftçİierimizin fon bünyesindeki tarımsal kredilerden kaynaklanan sorunlarının 
çözülmesi ve fon alacaklarının tahsilatının sağlanması amacıyla. çiftçUerimizin talepleri de 
göz önüne alınarak, 30.07.2003 tarih, 446 sayılı Yönetim Kurulu kararma paralel yeni bir 
ödeme planı hazırlanması konusunda çalışmalarmiiz devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜSET—-* 
Başkan 
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12.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Kar programında görevli personelin mesai 
ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı (7/2942) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sayın Ulaştırma Bakanı Binalı YİLDİRİM tarafından yazılı 
olarak cevaplandınİması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU * / 
Adana Milletvekili 

Karadeniz Bölgemizde KAR Programında görev yapmakta olan personelin 3 yıldır 
birikmiş olan mesaileri günümüze kadar ödenmemiştir. Bu arkadaşlarımızın ödemelerini ne 
zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ 
SAYI : B.Ö9.Ö.APK.0.21.00.00.17/ i364 „J.„J2QQ4 
KONU : Adana Milletvekili 2 5 AĞUSTOS 2ÖÖ4 

Sn-Atilİa BAŞOĞLU'nun " 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLİĞİNA 

İLCJL06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.Î 0.00.02-6178/20327 sayılı yazınız. 

İlgi yazanız ile Ulaştırma Bakanlığına iletilen, Adana Milletvekili Sayın Atılla 
BAŞOCrLirnun KAR Programında görevli personelin mesai ücretleri hakkındaki 7/2942 
Esas sayılı yazılı soru önergesi cevaplanarak, ekte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini ar2 ederim. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ATILLA BAŞOGLIFNUN 
T.B.M.ML 7/2942 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SOKU VE CEVABİ 

SORU: 

Karadeniz Bölgemizde KAR Programında görev yapmakta olan personelin 3 yıldır 
birikmiş olan mesaileri günümüze kadar ödenmemiştir. Bu arkadaşlarımızın ödemelerini ne 
zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP: 

Karadeniz Bölgemizde Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı; 

1) 7. Bölge Müdürlüğü (SAMSUN) 
2) 10. Bölge Müdürlüğü (TRABZON) 
3) 15.Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) bulunmaktadır. 

7. Bölge (SAMSUN) Müdürlüğümüzde, kar mücadelesi için 2004 yılında toplam 
34.299 saat mesai yaptırılarak, yıl içinde ödemeleri de yapılmıştır. 2002 yılında 20.224 saat, 
2003 yılında ise 20.054 saat fazla mesai yaptırılmış ve ödemeleri aynı yıl içinde işçi ücretleri 
ile birlikte ödenmiştir. Bekleyen veya dava konusu mesai ücreti bulunmamaktadır. 

10. Bölge (TRABZON) Müdürlüğümüzde de 2003 mali yıl içinde kar mücadelesi için 
toplam 4.606 saat fazla mesai yapünlmış, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle yılı içerisinde 
ödenememiştir. 2004 yılı bütçe ödeneğinden, 4.606 saat karşılığı olan 75.000.000.000.-TL. 
Böîge Müdürlüğümüze gönderilmiş olup, ödemesi yapılacaktır. 

15. Bölge (KASTAMONU) Müdürlüğümüzde ise 2001 yılı fazla mesai alacağı olan 
229 personel tarafindan toplam 76.512.200.000.-TL. (brüt) alacağa karşılık dava açılmış ve 
î4.666.090.000.-TL. kısmı sonuçlanmış olup, alacakları olan tutar faizi ile birlikte ügili 
personele ödenmiştir. Geriye kalan 61.846.110.000.-TL. brüt tutar için ise dava 
sonuçlanmadığından ber hangi bîr ödeme yapılamamıştır. Dava sonucuna göre işlem 
yapılacaktır. 
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13.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, makam araçlarına ve giderlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2947) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLÜ 
Adana Milletvekili 

1. 3 Kasım seçimleri öncesinde yurdumuzda hangi kuruluş umdesinde kaç adet 
makam aracı bulunmaktaydı? 

2. Halihazırda hangi kuruluşumuz umdesinde kaç adet makam aracı 
bulunmaktadır? 

3. Makam araçlarının yıllık yakıl, tamirat giderleri kurum bazında ve toplam 
yekun olarak ne kadardır? 

4. Makam araçlarının yakıt temini ve tüketimi kriterleri nelerdir? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.12-60Ö-149 24.09,04* 1 9 0 S 2 
KONU: Yazıh Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genci Müdürlüğünün 9.7.2004 tarihli 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-370-15/3311 sayılı yazısı. 

İlgi yaz.! ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'na 
ait 7/2947 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan taşıtlarla ilgili sorular 
değerlendirilmiş ve Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 
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Bilindiği üzere, emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilecekler ile 
makam hizmetlerine araç tahsis edilecekler 5,1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde beiirlenmiştir. 

Kamu kurum ve kurul uşlarmdaki makam araçlarının sayısı, yasal olarak, 
237 sayılı Taşıt Kanunu ve bu Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde belirtilen 
makam adedi kadar olmak zorundadır. Dolayısıyla, emir, zat ve makamlara 
tahsis edilecek araç sayısının, yeniden yapılanmaya bağlı olarak makam aracma 
müstahak olup da kaldırılan veya makam aracına müstahak olacak şekilde 
kurulan az sayıda makam dışmda, yıllar itibarıyla farklılık göstermesi mümkün 
olmayacaktır. 

Bakanlığımızın derlediği en son verilere göre, Genel Bütçeli Kurumlara 
tahsis edilmiş bulunan araç sayısı 418, Katma Bütçeli Kurumlara tahsis edilmiş 
bulunan araç sayısı ise 122 adettir. 

Bu araçlara, yakıt gideri de dahil olmak üzere 2003 yılında yapılan 
toplam harcama tutan, Genci Bütçeli kurumlar itibarıyla 1.350.054 Milyon TL., 
Katma Bütçeli kurumlar itibarıyla 43İ.850 Milyon TL. dîr. 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olan Kamu idareleri 
Kamu taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarını, yine bu Kanun hükümleri çerçevesinde ve 
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında karşılamaktadırlar. 

Bilgilerine arz ederim. 

inf ia l UNAKITAN 
^taliye Bakanı 
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14.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Safranbolu'nun tarihî dokusunun korunmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/2949) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU' s 
Adana Milletvekili 

Bütünsellik arz eden tarihi dokusuyla, Safranbolu bir açık hava müzesine, bir 
müze kente dönüşmüş ve tüm Dünyada tanınır ve tanıtılır olmuştur. Ne yazık bu 
kendine has yapılanma, son günlerde bilinçsiz modernleşmenin getirmiş olduğu çarpık 
kentleşmenin tehdidi altındadır. Oysa ki Dünyanın birçok kentinde Safranbolu benzeri 
tarihi ve mimari şahsiyeti oîan şehirlerde yapılaşma ya durdurulmuş yahut yapılacak 
inşaatlar için belirli tarzların dışına çıkılamayacak şekilde sınırlanmıştır. Örneğin 
Brezilya'da bulunan Öuro Preto tarihi kentinde Barok tarzın haricinde hiçbir inşaat 
yapılmasına müsaade edilmemektedir. 

Bu tarihi değerimizin korunması ve şehrin dokusunu bozacak yapılanma 
tehdidinden kurtarılması hususunda bakanitkianmız tarafindaff .bir müşterek çalışma 
içersine girilmesi düşünülmekte midir? Neler, ne zaman yapıîacaklır? 
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«ÜNLÜDÜR 
T.C. 

fÇtŞfj&Rİ BAKANLİĞİ 
Mahalli İdareler Genci Müdürlüğü 

SAY! .•K.Û.Sİ).MAH.ft.«S.f)0.flfÖ.'tJJlV5S %jgt2m 
K<»İU: Va/jJı Soru Öntîfiesi 

i Ü R K İ Y Î ; iiOYÜK MU İÂ:\ MI-£ÜS! BAŞKANLIĞINA 

a ^1 : »\\ HMM BaşkafliığiBia 06.07.2004 tarihli ve K A N . K A R . M O A 0 1 . 0 X J M S . O . 10.004)2-7/2949-
M'fil'imiS sayılı yazısı. 

ij» i>ev!e« İtak&fthğf ve Haşhakan Yardımc»hgjniB I3.R7.20Ö4 iarîhU ve B.Ü2.0-.ÜÖ2/3M S ssyıiı yansı. 

Adana Mîîleivekili Sayın Atilla BAŞOCLU'aun Say»» i.fctştaLiitmtıir.a tevcih ettiğe ve Şayia 
:i.-̂ İK»kaıtsm»?fft <h kendi feri satsa koordİBaJörlüpnüzrie cevap verilmesini t«Kİp buyuru »Harı "SafrAöhoiu 
i '\ l:'<i jfe i%sli olarak S.:(i'r;fftlxjhı ŞkltHİtyesi ve İ8m»/ dâbiltiideki ilgili diğer kurumlar tarafından yapılan kivimi* 
.iirtaviı planlama ve faaliycîlcrİHc" ilişkin yazdı soru önergesi ile ilgili olarak K-sralntk Valiliği'nin 2VÖ7.2004 
i.îtfl- vs h^ i sayılt Ş«/Î>W ekimle Ü küftür ve Turizm Müdürlüğünden ahnan bilgilerden: 

;\>:rıİHîk İii Sal'rcKibolu fiçcssrtit) koruırtft İmar ptaAiıun: Safranbolu Belediye Başkanlığı larai'tfiditi) 
i ?(«*Ü ölçekli olarak Dr. İsmet ÜKYAY'a yspltnlarak, wygabiw«a$ıfta karar verildiği, yaptırılan bu planın Küilür 
w SiHİiroı Baka»hğj Ankara Költâr ve Tattai VarUkfenm Korama KonıluntiR 27,1 LI990 tarih ve 1500 sayılı 
K;ır.ırtyln uygun bııturmrsk Bağlar ve Çar>* kesinti Doğsl Sit ve Kentsel Sst ntarak tescil edildiği. 

Tcstü ediieö bu yerlerde yapılacak basil vv esasi? onarını lana. I5Ö0 sayıii Karar dögruhusamk ve 
? H . i W tarih w 660-66 î sayrts Kftitör ve Tabia* Varlıklara» koruma Ytücscf Kurulu İlke Kararlan 
ıh::".vt;ii-;)>iiîKİ» Kt>a»H:i Kurula {fciro MüdürlüğSİ elemanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda hazniastau 
?>:!!;.! ve bdgetena Knml'da değerlendirilmesinden smra, Kururdan çıkan karar doğrultusunda Salhmboteı 
lU'k-dıycsi'itin «{esıelffuiifde yolmakta olduğu. 

AVI-IMS. Valilik yazısı ekinde yer alan Safranbrtlu Belediye RaşkaBİığ» yaz!sı?uia; koruma danisnsı; 
Ltji::iw \utM pl.iüi *HIKİSJÎ dışım iaşıyarâk ö« j>#riînü»* bölgelerinin de uyuntunu sağlamak amacıyla Safranbolu 
!U;k"iliyı; M«.-.IÜ»t»i« 05.05?Ö(M fctrilılî olağfintfstö tpfilantıtında altnarî 52 sayılı Kararı ile. larihi dokuya rahabii 
•.Hİd>ıiixx:k yırni y»jnbııı»a af«ttbn»iH ve imar pbnlannm tekrar e k almmasinm karar laşUrddsğı. karar 
; i-»,ıvırsiıxfır In/kt ı&fişsıtttkic «ton Sxfn«jlıolı>7»uH geleceğini dllzealeyecek master planları» da ele alınacağı. bu 
kfiittuLskı v.ıhjjn.ıbiiiii sii;ttörjj3uıck$£ tiMtiğu. 

belirtilmekledir. 

iteiiîüennize arr ederim. 
fır AKSI; 
[tekim 
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15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Marmara Bölgesinde olası bir deprem için alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı 
(7/2952) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. İ 1.06.2004 

"Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ ' 

Marmara Dcnizi'nde 2003 senesinde fay hattı ile ilgili çalışma yapan Prof. Dr. Xavier 
Le Pichon başkanlığında yürütülen Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Emin Demirbağ ve Prof. 
Dr. Naci Görür'ün katıldığı 12 biümadamı tarafından özel, "Le Suroit" gemisinin de 
kullanıldığı çalışmanın kesin rapor sonuçlan Fransa'da uluslararası bilim dergisi El Sevier'de 
yayınlanmıştır. 

Bu rapora göre, fayın yıkıcı ve aktif olduğu, çeşitli alternatiflere göre bu fayların 7.1 
ila 8 arası bir deprem üreteceği, İstanbul'da olası bir depremin bölgeye göre büyüklüğünün 
Büyükçekmece'dc 8-9, EminöraTnde 9, FatüYte 9, Zeytinbumu'nda 9, Bakırköy'de 9 
şiddetlinde hissedileceği, Bakırköy ve Avcılar*»n bazı bölümlerinin 10 şiddetine maruz 
kalabileceği, Marmara'da oluşacak 4 metre ve daha yüksek dalgaların 5 dakika içinde karaya 
ulaşacağı bulgularına yer verilmiş, Prof. Dr. Naci Görür, "İnsanlar bile bile ölüyor" 
değerlendirmesini yapmıştır. 

İstanbul İlî Sismik Mîkro Bölgelemc Dahil Afet Önleme ve Azaltma Temel Planı 
çalışmasına göre, İstanbul'un ilçelerinde bulunan 725 bin civarındaki binanın takriben 250 
bini hasar görecek, bunların 113 bini orta ve ağır hasarlı olacak ve 75 bin civannda da can 
kaybı olabilecektir. 

Bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1 - Hükümetinizin İstanbul başla olmak üzere Marmara Bölgesi'nde olası bir 
deprem için almış olduğu tedbirlerin tadadı dökümü nedir? 

2- İstanbul ilinde bulunan 725 bin binanın 250 bin civarında bir miktarının 
hasar göreceği öngörüldüğüne göre bu hasarların azaltılması için somut 
olarak hangi tedbirler alınmıştır? 

3- İstanbul ili başta olmak üzere Marmara depreminde etkilenecek muhtemel 
bölgelerde kuvvetlendirme açısından inşaat çalışması yapılmış olan, başta 
hastane ve okullar olmak üzere kamu binaları ve köprü, tünel gibi sanat 
yapılarının tadadı dökümü ve yapılan çalışmaların iş tarifi nedir? Bu 
çalışmalar için ne kadar para harcanmıştır? . , 

4- 2004 ve 2005 seneleri için gerek ilçe ve büyükşehir belediyesinin, gerekse 
merkezi devlet yönetiminin, yani bakanlıkların ve İller Bankası'ıun 
Marmara depremi ile ilgili yapacağı yatırımların tadadı* dökümü nedir? 
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5- Mesken ve konutların haricinde depremden büyük ölçüde etkileneceğit 
öngörülen bölgelerde çok önemli sayıda tarihi eser ve sanat yapısı 
bulunduğuna göre, başta Topkapı Sarayı, Ayasofya, Fatih Camii, 
Sülcymaniye Camii, Sultanahmet Camii, Beyazıt ve Galata Kuleleri olmak 
üzere bütün bu sanat eserleri ve başta camilerimiz olmak üzere her dine ait 
ibadet mekanlarının korunması için yapılan planlar ve programların tadadı 
dökümü nedir? 

6- Basta Ayasofya, Topkapı Sarayı, Süleymaniye ve Sultanahmet Camii gibi 
dünya kültür varlıkları arasında yer alan bu eserlerin korunması için gerek 
AB, gerek BM nezdinde, kuvvetlendirme ve koruma çalışmalarının 
yapılması içm mali destek ve fon talebinde bulunulmuş mudur? Bu tip 
kültür varlıklarının korunması için mevcut hibelerden ve AB fonlarından 
faydalanılmakta mıdır? 

7- Depremin gerçekleşmesi halinde kriz yönetimini hangi mercii yapacaktır? 
Bu merciin yetki ve selahiyetleri tespit edilmiş midir? Bu merciye gerekli 
bütün maddî imkanlar temin edilmiş midir? Bu mercinin faaliyetleri 
periyodik olarak kontrol edilmekte midir? 

8- Göz göre göre gelen bu deprem afeti karşısında gerekli önlemler alınmazsa, 
bunun sorumluluğunu basta siz olmak üzere kim taşıyacaktır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VK İSKAIS BAKANLIĞI 

Araştırma, Phınimaa ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAVI : B.m.O.APK.0.21.00.00.17/ /33 jL ..„L.J2QQ4 
KONU ; İstanbul Milletvekili 3 1 &GUSÎÖS 2004 

Emin ŞÎRÎN'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYK B Ç Y Ç K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) T.B.M.M. BaşkasthğiTnm 06.07.2004 tarih veKAN.KAîLMD.A.Ol.O.GNS.0.10.00. 
02-6)93?'20346 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.07.2004 tarih ve B.O2.O.KK.G.0J2f'İO6-37O-13/3317 sayılı yazısı. 

Ügi <b> y321 ekinde al tnan, İstanbul MiHcivckîH Kmin ŞİRİNTin,İstanbul İli Sismik 
Mik.ro BöSgcterae Dahil Afet Önleme ve Azaltma Temel Planı çalısmslantıa iiîçkin. Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbalcanjrmzın da Bakanlığımız koordinatörlüğünde 
cevaplandın bnasuu tensip ettikleri T.B.M.M 7/2952 Esas sayılı Ya/alı Soru Önergesi 
incelenmiş olup, cevabsmı/. ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIM EMİN ŞİRİN'İN 

T.B.M-M. 7,1952 ESAS SAYİLİ 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULARI VE CEVAPLARİ 

SORULAR : 

Marmara Dcnizi'ndc 2003 senesinde fay hattı ile ilgili çalışma yapan Pror.Dr.Xavîcr 
Le Pichon başkanlığında yürütülen Prof.Dr.Ccîal ŞcngÖr, Prof.Dr. Emin Demirbağ ve 
Prof,Dr.Naci Görürün katıldığı 12 bilim adamı tarafından özel, "Lc Suroif' gemisinin de 
kullanıldığı çalışmanın kesin rapor sonuçlan Fransa'da uluslararası bilim dergisi 
El Scvier de yayınlaıuruşür. 

Bu rapora göre, fayın yıkıcı ve aktif olduğu, çeşitli alternatiflere göre bu fayların 
7.1 ila 8 arası bir deprem üreteceği, İstanbul'da olası bir depremin bölgeye göre 
büyüklüğünün Büyükçckraece'de 8-9, Fatih'te 9, Zeytmbumu'nda 9, Bakırköy'de 9 
şiddetinde hissedileceği. Bakırköy ve Avcılar'm bazı bölümlerinin 10 şiddetine manız 
kalabileceği. Marmara'da oluşacak 4 metre ve daha yüksek dalgaların 5 dakika içinde karaya 
ulaşacağı bulgularına yer verilmiş, Prof.Dr.Naci Görür, "İnsanlar bile bile ölüyor" 
değerlendirmesini yapmıştır. 

İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeîeme Dahi! Afet Önleme ve Azaltma Temel Planı 
çalışmasına göre, İstanbul'un ilçelerinde bulunan 725 bin civarındaki binanın takriben 250 
bini hasar görecek, bunların 113 bini orta ve ağır hasarla olacak ve 75 bin civarında da can 
kaybı olabilecektir, 

Bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

1) Hükümetinizin İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde olası bir deprem 
için al mı ş ol duğu tedbirlerin tadadi dökümü nedir? 

2) İstanbul ilinde bulunan 725 bin binanın 250 bin civarında bir miktarının hasar 
göreceği öngörüldüğüne göre bu hasarların azaltılması için somut olarak hangi 
tedbirler ahnmıştır? 

3) İstanbul ili başta olmak üzere Marmara depreminde etkilenecek muhtemel 
bölgelerde kuvvetlendirme açjsından inşaat çalışması yapılmış «lan, başta hastane 
ve okullar olmak üzere kamu binaları ve köprü, tünel gibi sanat yapılarının ladadi 
dökümü ve yapılan çalışmaların iş tarifi nedir? Bu çalışmalar için ne kadar para 
harcanmıştır? 

4) 2004 ve 2005 seneleri için gerek ilçe ve büyükşehir belediyesinin, gerekse 
merkezi devlet yöneliminin, yani Bakanlıkların ve İller Bankasının Marmara 
depremi ile ilgili yapacağı yatınmlarm tadadi dökümü nedir? 

5) Mesken ve konutların haricinde depremden büyük ölçüde etkileneceği öngörülen 
bölgelerde çok önemli sayıda tarihi eser ve sanat yapısı bulunduğuna göre, başta 
Topkapı Sarayı, Ayasofya, Fatih Camii, Sûİeymanîye Camii, Sultanahmet Camii 
Beyazıt ve Galata Kuleleri olmak üzere bütün bu sanat eserleri ve başta 
camilerimiz olmak üzere her dine ait ibadet mekanlarının korunması için yapılan 
planlar ve programların tadadi dökümü nedir; 
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6) Başta Ayasolya, Topkapt Sarayı, Stücymaniye ve Sultan Ahmet Camii gibi dünya 
kültür varlıkları arasında yer alan bu eserlerin korunması için gerek AB, gerek BM 
nezdinde, kuvvetlendirme ve korama çalışmalarının yapılması için mali destek ve 
fon talebinde bulunulmuş mudur*? Bu tip kültür varlıklarının korunmam için 
mevcut hibelerden ve AB tonlarından faydanümakta mıdır? 

7) Depremin gerçekleşmesi halinde kriz yönetimini hangi mercii yapacaktır? Bu 
merciin yetki ve seîabiyetieri tespit edilmiş midir? Bu merciye gerekli bütün maddi 
imkanlar temin edilmiş midir? Bu rnercinin faaliyetleri periyodik olarak kontrol 
edilmekte midir? 

8) Göz göre göre gelen bu deprem aleti karşısında gerekli önlemler alınmazsa, bunun 
sorumluluğunu başta siz olmak üzere kim taşıyacaktır? 

CEVAPLAR : 

1-2) Sadece İstanbul için değil, tüm yurtta meydana gelebilecek olası bir depreme 
hazırlık olması amacıyla deprem dayanımı düşük yapılar için "Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapıiar Hakkında Yönetmeliksin revize edilmesi ve bu yönetmeliğe güçlendirme bölümünün 
eklenmesi konusunda, Bakanlığımda Üniversitelerden bilim adamları, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğümüz ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzden uzman kişilerin görev aldığı bir 
komisyon kurulmuş olup, sö>- konusu komisyon çaiışmalannı sürdürmektedir. 16-18 Nisan 
tarihleri arasında Ankara'da, gerek yurt dışından konularında uzman kişiler (Amerika Birleşik 
Devletleri, Japonya, Yunanistan), gerekse yurt içinden öğretim üyeleri, meslek odası, 
projeciler, yazılımcılar davet edilerek bir atelyc çalışması düzenlenmiştir.Yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verilmiş, hazırlanan birinci taslak tartışılmıştır. "Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yardımlar Hakkında Yönetmelik" in revize edilmesi ve bu yönetmeliğe güçlendirme 
bölümünün eklenmesi çalışması halen devam etmektedir ve yıl sonunda tamamlanması 
planlanmaktadır. 

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda, İstanbul ili dahilinde olası bir deprem için 
yapılan çalışmalar, 

a-1999-2004 yıllan arasında çeşitli kamu kuruluşu ve okullara ait 51 binaya 
depreme karşı güçlendirme uygulamntştır.Bu inşaatların maliyeti yapım yıh birim 
fiyatları ile toplam 15.795.999.948.702.-TL'dır. 

b- 2003 yflmda ortaöğretim kurumu binalarının (37 okul, 72 blok toplam 
164.898 m2) güçlendirme projeleri, konusunda uzman üniversitelere hazırlatılmıştır. 
Projelerin toplam maliyeti 1.375.750.000.000.-11^. 

c- 2004 yılında ilköğretim kurumu binalarının (280 okul, 341 blok toplam 
666.397 m2) güçlendirme projeleri aynı şekilde konusunda uzman üniversite ve 
mühcndislik-müşavirlik firmalarına hazırlatümıştır.Projelerin toplam maliyeti 
5.746.000.000.000.-TL dır 

d- İstanbul Valiliği denetiminde çeşitli kamu kuruluşlarının hazırladığı 91 adet 
güçlendirme projesine, uygulanması amacıyla onay verilmiştir. 

e- 2005 yılında güçlendirme projesi tamamlanan İstanbul ilinin çeşitli 
ilçelerindeki 317 adet okulun yapımı da planlanmışta*,-
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İçişleri Bakanlığımız (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) ise çalışmalarını afet anındaki 
arama ve kurtarma çalışmaları ile afet öncesi halkın bilinçlendirilmesi konusunda 
yoğunlaştırmaktadır.Bu temel görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen çalışma esasları 
dahilinde hareket etmektedir. 

Arama Kurtarma Çalışmaları: 

Meydana gelebilecek herhangi bir afette hazırlıklı bulunmak amacıyla İl Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüklerince "Afet Planlan", İl Sivil Savunma Müdürlüklerince de "Afetlerde 
İcra Planlan" yapılmakta ve güncellenmektedir. Bu planlamalar çerçevesinde herhangi bir 
afette, öncelikle o ildeki Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından olaya 
müdahale edilerek, afetin meydana getirdiği can ve mal kaybını en aza indirecek koruyucu ve 
kurtancı tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Afetin büyüklüğüne göre ihtiyaç duyulması 
halinde, başta en yakın illerin Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekipleri olmak üzere, afete 
maruz kalan ilden sorumlu Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği de görev bölgesindeki 
arama ve kurtarma faaliyetlerine en kısa zamanda katılacaklardır. 

Marmara Bölgesinde meydana gelebilecek afetin boyutu ve etkilerinin büyüklüğüne 
göre İstanbul, Sakarya ve Bursa Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliklerinden; daha 
fazlasına ihtiyaç duyulursa, diğer bölgelerimizde konuşlanmış olan Birliklerin de süratle 
destek olarak görevlendirileceği göz önüne alındığında, Marmara Bölgesi için müdahale 
gücünün küçümsenmeyecek bir seviyede olduğu görülecektir. 

Aynca, illerde valiliklerce kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu personel, araç ve 
gerecinden oluşturulan ekipler ile halktan mükellefiyet verilerek oluşturulan Sivil Savunma 
Servisleri de ihtiyaç durumuna göre, Mülki Amirin uygun görmesi halinde afet mahallindeki 
arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım çalışmalarına yardımcı olacaklardır. 

Halkın Bilinçlendirilmesi: 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce afete hazırlık kapsamında eğitim faaliyetlerine de 
büyük önem verilmektedir. Sivil savuma bilincinin oluşturulması, koruyucu ve kurtancı 
tedbirlerin alınması ve uygulanmasının öğretilmesi amacıyla Sivil Savunma Koleji, İl ve İlçe 
Müdürlükleri ile Arama ve Kurtarma Birliklerinde gerçekleştirilen kurslarda; gerek teşkilat 
personeli, gerekse kurum ve kuruluşlardaki sivil savunma uzman ve amirleri ile gönüllü kişi 
ve kuruluş mensuplan eğitilmektedir. Yapılan eğitimlerde sivil savunma temel konulan, 
afetler ve korunma yöntemleri, arama ve kurtarma, ilk yardım, NBC, yangın önleme ve 
söndürme, sosyal yardım ve kılavuzluk konulannda uygulamalı eğitimler verilmektedir. 
Eğitimlerin sonunda müşterek tatbikatlar yaptınlarak yükümlülerin, gönüllülerin ve diğer 
görevli personelin bilgi ve becerileri pekiştirilmektedir. Aynca okullarda, halk eğitim 
merkezlerinde, kurum ve kuruluşlarda konferanslar verilmekte; video, film, slayt gösterilerek 
halkımızın sivil savunma konulannda bilinçlenmeleri sağlanmaktadır. 

"Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esaslan Hakkında Yönerge" ile 
sivil toplum örgütleri, özel ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler de 
Sivil Savunma Teşkilatının koordinesinde afet hizmetlerine dahil edilmiş bulunmaktadır. 

3)17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi sonrasında, İstanbul içindeki mevcut köprü, 
viyadük, tünel ve benzeri sanat yapılannda yapılan onanm ve sismik takviye çalışmalar* 
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İstanbul 1. ve 2. çevre yolları üzerindeki Geniş Açıklıklı Köprüler ile Büyük 
Öngermeii Viyadüklerde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan Fizibilite Raporuna göre; 36 
adet Köprü ve Viyadük ile 1 adet Tünelin Depreme Karşı Güçlendirilmesi gereği ortaya 
çıkmıştır. 

a) Bu rapora göre tespit edilen 36 adet Köprü Viyadük içinde, 1. Boğaziçi Köprüsü, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Eski Haliç Köprüsü, Yeni Haliç Köprtisü(Doğu Yakası), Yeni 
Haliç Köprüsü (Batı Yakası), 1.Boğaziçi Köprüsü Asya Tarafı Yaklaşım Viyadüğü, 
1.Boğaziçi Köprüsü Avrupa Tarafı Yaklaşım Viyadüğü, Eski Haliç Köprüsü Yaklaşım 
Viyadüğü, Yeni Haliç Köprüsü Yaklaşma Viyadüğü, Ortaköy Viyadüğü (V 408), Ortaköy 
Viyadüğü (V 409)'nün depreme karşı sismik takviye projesi içinde 1.derecede önemli ve 
öncelikli olduğu görülmüştür. 

Söz konusu bu 11 adet Köprü ve Viyadüğün Depreme Karşı Sismik 
Güçlendirilmelerinin yapılması için Japon Hükümetinden 12.022.000.000.- Japon Yeni 
Tutarında Özel Yen Kredisi temin edilmiştir. Buna ilişkin Kredi Anlaşması 05.07.2002 
tarihinde Japon Hükümeti ile imzalanmıştır. 

Sağlanan bu kredi kapsamında, söz konusu köprü ve viyadüklerin Sismik Takviye 
Projesinin, müşavir mühendislik ve inşaat süresince kontrollük hizmetleri, yapım ve onarım 
işleri yapılacaktır. 

Müşavir mühendislik ve inşaat süresince kontrollük hizmetleri işi ihale edilmiş olup, 
müşavir firma 17.01.2003 tarihinde işe başlamıştır. 

Söz konusu Köprülerin Onarım ve Sismik Takviyesi yapımı işine ilişkin ihale 
dokümanları olan Temel Dizayn Çizimleri, Teklif Verme Şartnamesi, Sözleşme Şartlan, 
Metraj ve Teknik Şartname müşavir firma tarafından hazırlanarak Karayolları Genel 
Müdürlüğümüze sunulmuştur. 

Bu kapsamda müşavirlik hizmetleri için bu güne kadar 365.959.033.- Japon Yeni 
harcama yapılmıştır. 

b) Konunun önemi dikkate alınarak, yukarıda bahsi geçen 36 adet köprüden 11 adet 
köprü ve viyadük dışında kalan ve öncelikli olduğuna karar verilen 22 adet köprü ve 
viyadüğün finansmanı öz kaynaklardan karşılanmak üzere onarım ve sismik takviyesine karar 
verilmiştir. 

Konu edilen onarım ve sismik takviye işleri (Proje+Yapım) olarak ihale edilmiş 
30.12.2002 tarihinde işe başlanmıştır. 

Bu kapsamda; Osmaniye Üstgeçit Köprüsü, Yenibosna Üstgeçit Köprüsü, NMOl 
Üstgeçit Köprüsü, RMOl Üstgeçit Köprüsü, Mahmutbey Viyadüğü, B3B Altgeçit Köprüsü, 
K4A Altgeçit Köprüsü, K3 Altgeçit Köprüsü, M5U1 Altgeçit Köprüsü, Gaziosmanpaşa 
Viyadüğü ve Sağmalcılar Viyadüğü gibi sanat yapılannda, Sağmalcılar Viyadüğü dışmda 
yapılan onarım ve sismik takviye projelerine uygun olarak temel genişletilmesi, mantolama, 
mesnet değişimi, deprem takozu yapılması, genleşme derzlerinin onanını gibi onanm ve 
sismik takviye çalışmaları yapılarak bitirilmiştir. Bu kapsamda bulunan Sağmalcılar 
Viyadüğünde temellerin genişletilmesi ve elevasyonlarda mantolama yapılması çalışmalan 
devam etmektedir. 
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Yukarıda konu edilen çalışmalarla ilgili olarak bugüne kadar 2004 fiyatları ile 
6.587.185.326.109.-TL harcama yapılmıştır. 

Anadolu Otoyolu Çamlıca Gümüşova arasındaki Otoyol ve bu kesime ait bağlantı 
yollarındaki 118 adet Köprü, 9 adet yaya üstgeçidi, 27 adet viyadük ve 5 adet tünel olmak 
üzere 159 adet sanat yapısının Sismik Takviyesi açısından incelenmesi ve inceleme sonucuna 
göre gerekli olanların; Sismik Takviye Projelerinin yaptırılması ve yapılan Projelerin 
Kontrollük Hizmetlerinin ihale edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu hizmetler; 

- Anadolu Otoyolu Çamhca-Gümüşova(Km:6+120-182+585) arası Otoyol ve Otoyolu 
Bağlantı Yollarının Köprüleri ve Özel Yapılarının (Ayak Yüksekliği h>50m. olan viyadükler) 
Onarım ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması İşleri; 

- Anadolu Otoyolu Çamhca-Gümüşova(Km:6+120-182+585) arası Otoyol ve Otoyolu 
Bağlantı Yollarının Tünelleri ve Viyadüklerinin (Ayak Yüksekliği h<50m. olan viyadükler) 
Onarım ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması İşleridir. 

- Yukarıda bahsedilen iki iş ile ilgili projeler Kontrollük-Müşavirlik-Mühendislik 
işleri olmak üzere 3 bölüm halinde ihale edilmiş, söz konusu işlerle ilgili sözleşme 
imzalanarak firmalar işe başlamış olup, işlerin 2004 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır. 

Onarım ve Sismik Takviye Projelerinin Yaptırılması İşi kapsamında 118 adet köprü, 9 
adet yaya üstgeçidi, 27 adet viyadük ve 5 adet tünel bulunmaktadır. 

İstanbul ili içindeki( 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 ) otoyollar ve bağlantı yolları üzerindeki 58 
adet köprü ve viyadüğün onarım ve sismik takviye açısından incelenmesi ve inceleme 
sonucuna göre gerekli görülenlerin onarım ve sismik takviye projelerinin hazırlanması ile 
ilgili ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Sağlık Bakanlığınca da ülke düzeyinde birinci derece deprem kuşağında yer alan 
illerdeki Yataklı Tedavi Kurumlan ile İstanbul ve İzmir illerindeki 57 hastane, Depreme Karşı 
Güçlendirme Projesi kapsamına alınmıştır. 

Sağlık Bakanlığı, %90'lar oranında deprem bölgesi olan ülkemizdeki tüm sağlık 
tesislerini bütçe imkanlan dahilinde gözden geçirerek "Depreme Karşı Güçlendirme 
Projeleri" kapsamında; İstanbul ilinde, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastahklan 
Hastanesi, Kartal Devlet Hastanesi, Ankara İlinde; Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Ankara Hastanesi, Kırşehir Devlet Hastanesi,Burdur Devlet Hastanesi, Denizli 
Acıpayam Devlet Hastanesine gerekli ödenekleri göndermiş olup, çalışmalar ihale 
aşamasındadır. 

2001 yılında Derince Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Deprem Takviyesi ve Muhtelif 
Onanm İşi yaptınlmış ve KDV dahil 42.631.914.722-TL. ödenek gönderilmiş, ayrıca 2004 
yılı Yatırım Programında yer alan Büyük Onarımlar Projesinin detayında İstanbul'da Sağlık 
Bakanlığına bağlı dört hastanenin deprem takviyesi muhtelif onanm işi yer almış olup, etüd-
proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. 
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Ayrıca, sadece depreme yönelik olmamakla birlikte depremi de kapsayan tabii 
afetlerde görev yapmak üzere İstanbul Valiliği Kriz Merkezi Yönergesi esas alınarak 2000 
yılında Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından "Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kriz İrtibat Büro Talimatı" İl savunma Müdürlüğü'nce 
incelenmiş ve İstanbul Valiliği'nce onaylanarak uygulamaya konulmuştur.Söz konusu 
talimatta kriz yönetimini gerektiren haller arasında tabi afetler başlığı altında "deprem" de 
sayılmış ve genel olarak kriz yönetimini gerektiren herhangi bir d urumda Genel Müdürlük 
kriz irtibat bürosunun çalışma esas ve usulü ile koordinasyonun nasıl sağlanacağı 
belirlenmiştir. 

Bunlara ilaveten, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma(MEER) Projesi 
Travma Programı B2 Bileşeni "Acil Sağlık Hizmetlerini Güçlendirme" projesi kapsamında 
Başbakanlık Proje Uygulama Birimi(PUB) ile işbirliği halinde; "herhangi bir afet durumunda 
acil sağlık hizmetlerinin dünya standartlarında verilmesi"nin sağlanması amacıyla; proje 
kapsamındaki illerin 112 Acil Sağlık Hizmet Sistemlerinin olağan dışı durumlarda hizmet 
vermek üzere hazırlıklı, esnek ve mevcut sağlık hizmet sistemi ile bütünleşmiş duruma 
getirilmesi ve Acil Sağlık İstasyonlarının ve Komuta Kontrol Merkezlerinin araç ve gereç 
gereksinimlerinin tamamlanması ve dünya standartlarına uygun hale getirilmesi çalışmaları 
devam etmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığınca, 1998 yılında yürürlüğe giren yeni Deprem Yönetmeliğine 
göre okul projeleri yeniden revize edilmiş ve uygulamaya konulmuş olup, mevcutların 
yönetmeliklere göre incelenmesi çalışmaları devam etmektedir. 

2004 yılı Yatırım Programında, deprem bölgesi eğitim yatırımları adı altında yer alan 
projelerden İstanbul ilindeki mevcut ilköğretim ve ortaöğretim okullarının depreme karşı 
güçlendirilmesi, bütçe ödenekleri oranında İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından önceliklerine göre yürütülmektedir. Diğer bir proje ile de ayrılan kaynaklar Yalova, 
Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu ve 2004 yılı içinde Bingöl illerindeki mevcut okulların takviye 
ve güçlendirmelerine tahsis edilmektedir. 

Ayrıca, ülke genelinde mevcut binaların durumlarının tespitine başlanılmış olup, 
l'inci derece deprem bölgesinde yer alan, özellikle, pansiyonlu 431 okulun incelenmesi 
yapılmış olup, takviye ve güçlendirilmesi gerekenlerin yaklaşık inşaat alanları toplamı 
2.225.000 m2'dir. Bu okullarla ilgili işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığınca merkezden 
yürütülebilmesi için müşavirlik ihalesine başlanılmış olup, tamamlandığında takviye ve 
güçlendirme işlemlerine başlanacaktır. 

Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Hürriyet Gazetesi, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız 
Teknik Üniversitesinin işbirliğinde gerçekleştirilen "Okulumuz Yıkılmasın" kampanyası 
çerçevesinde 84 adet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Pansiyonlu İlköğretim Okuluna ait 
toplam 350.000 m2'lik takviye ve güçlendirme projesi hazırlanmış ve gerçekleştirilmesi için 
inşaat ihale çalışmaları devam etmektedir. 

Diğer taraftan, 2001 yılında Marmara Bölgesindeki eğitim ihtiyacım karşılamak 
maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığfnca merkezden 36 adet okulun (toplam ihale tutan 
45.337.535.000.0O0.-TL) ihaleleri yapılarak hizmete sunulmuş, 2002 yılında İstanbul ilinde; 
Kadıköy Kız Lisesi ve Şile Lisesinin takviye, güçlendirme ve ek bina işleri de (toplam ihale 
tutan 2.953.0O0.OO0.-TL) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının eğitime yapmış oldukları 
katkıdan finanse edilmek üzere yaptırılmıştır:' 
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Deprem Bölgeleri Onarım ödenekleri 
(Bolu-Bursa-İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Yalova-Dûzce) 

YILI 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK MİKTARI 
(Milyon TL) 

1.751.625 
7.258.645 
17.211.459 
24.501.662 
32.922.100 
17.364.756 

Dep 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

rem Bölges 

BOLU 
2.333.500 
1.741.500 
1.935.711 

897.470 
2.275.000 
3.977.580 
1.331.840 

Okullarına Gönderilen Yatırım Ödeneklerinin Yıllar İtibariyle Harcaması 
(Milyon TL.) 

BURSA 
1.661.000 

389.000 
3.529.340 
6.161.620 
7.307.900 

11.829.480 
5.190.653 

İSTANBUL 
9.979.000 

12.876.650 
23.676.381 
25.598.451 
41.543.000 
48.428.320 
27.463.723 

KOCAELİ 
1.495.000 

791.000 
5.908.526 
6.656.025 
6.165.000 
7.192.100 
2.322.593 

SAKARYA 
1.800.000 
1.660.000 
2.494.000 
3.337.445 
3.927.000 
6.729.820 
1.972.561 

YALOVA 
393.000 

1.154.000 
1.958.948 
2.070.580 
3.092.400 
2.786.500 

979.708 

DÜZCE 

2.386.113 
1.413.350 
3.295.000 
4.276.380 
1.359.952 

Deprem açısından riskli bir bölgede bulunan ülkemizde meydana gelebilecek çeşitli 
jeolojik oluşumlann devam edeceği dikkate alınarak; can ve mal kaybına sebebiyet 
verebilecek muhtemel depremlere karşı okulların dayanıklı hale getirilmesi için 05.05.2003 
tarihinde bir Genelge ile belli bir plan ve program çerçevesinde, tüm okulların depreme karşı 
güvenlik testlerinin yapılması ve güçlendirilmesi gereken tüm okulların o ilin her türlü 
imkanlarının kullanılarak güçlendirme çalışmalarının başlatılması talimatı verilmiştir. 

Genelgenin yayımlandığı günden günümüze kadar yaklaşık bir yılda Türkiye 
genelinde 4.000 okul depreme karşı güvenlik testinden geçirilmiş, bunlardan 800'ünün 
depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği tespit edilmiş ve 300 okul depreme karşı 
güçlendirilmiştir (Bu çalışmalar için yaklaşık 150 trilyon TL. harcanmıştır). 

Bu kapsamda, istanbul ilinde 225 okul depreme karşı güvenlik testinden geçirilmiş 
111 'inin güçlendirilmesine karar verilmiş bunlardan 58'i güçlendirilmiştir. 

4) Marmara Deprem Bölgesinde yapılan Kalıcı Konutların Altyapı İnşaatları, Afet 
İşleri Genel Müdürlüğümüz ile İller Bankası Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 
26.08.1999 tarihli protokol ve 15.03.2001 tarihli ek protokol gereğince, İller Bankası Genel 
Müdürlüğümüzce yaptırılmış ve bitirilmiştir. 

2004 yılı içinde Marmara Deprem Bölgesinde İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce 
herhangi bir yatırım yapılmamış, 2005 yılı için de amlan Genel Müdürlüğümüzce yapılacak 
herhangi bir yatırım bulunmamaktadır. 
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5-6) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul'un olası bir depreme karşı 
korunmasına yönelik, ülkemizin önde gelen ümversitelerinin bilimsel katkılarıyla İstanbul 
Sismik Master Planı hazırlanmış olup, kültürel mirasın depreme karşı korunması amacıyla 
anılan plan kapsamında proje paketleri oluşturulmuştur. 

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Tarihi Yanmada'mn Koruma 
Amaçlı İmar Planı'nda anılan master planı dikkate alınmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi'nce Ayasofya ve Süleymaniye gibi önemli 
yapıların deprem sırasındaki davranışlarını izlemek için birçok çalışmalar yapılmaktadır. 
Ayasofya, 1988 yılından beri yapının kritik noktalanna yerleştirilen ölçüm aletleri ile 
izlenmektedir.Yapının sağlamlaştmlmasına yönelik çalışmalar 1988 yılmdan beri devam 
etmekte olup, zarar görmüş olan duvarın restorasyonu, zayıf kısımlarının dayanıklılığını 
artırmıştır.Benzer projeler diğer anıtlar için de gerçekleştirilebilecektir. 

7) Herhangi bir afet vukuunda kriz yönetimi, 7269 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım 
Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik gereği, Valinin veya görevlendireceği Vali 
Yardımcısının başkanlığında oluşturulan İl Kurtarma ve Yardım Komitesi marifetiyle 
gerçekleştirilmektedir. 

Yine aynı yönetmeliğin 14. maddesi (b) ve (c) bentlerinde bahsi geçen komitenin yetki 
ve selahiyetleri tespit edilmiştir. 

Afet halinde, belirlenen ihtiyaçlar Bakanlığımıza iletilmekte ve ihtiyaçlar Afet İşleri 
Genel Müdürlüğümüz veya Başbakanlık tarafından temin edilmektedir. 

Bahsi geçen komitenin sekreterya faaliyetleri, 7269 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım 
Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 12. madde (r) bendi gereği, Valinin onayı 
ile kesinleştikten sonra birer örneği Bayındırlık ve İskan, İçişleri, Sağlık, Tanm ve Köyişleri 
Bakanlıkları ile İl Valiliğine gönderildiğinden, dolayısıyla periyodik olarak kontrol 
edilmektedir. 

8) Gerek Hükümetimiz gerekse ilgisi bulunan diğer Bakanlıkların tüm birimleri, 
sorumluluklarının bilincinde olarak deprem afetlerinin önceden belirlenmesi ve oluşacak can 
ve mal kayıplannm en aza indirilmesi konusunda en son teknolojik imkanları kullanarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
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16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kamu İhale Kanununun kapsamına ve bu konuda 
yeni bir düzenleme ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/2954) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandınlmasım saygılarımla arz ederim. 14.06.2004 

HEmin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

4 Ocak 2002 tarihli Kamu İhale Yasası ile İdarenin yapacağı mal alımı, hizmet alımı 
ve yapım işleri ile ilgili konularda yapılacak ihaleler bu kanun kapsamına alınmış olup 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun kapsamından çıkarılmıştır. 

4737 sayılı Kamu İhale Kanununda 30 Temmuz 2003'te TBMM Genel Kurulu'nda 
kabul edilen 4964 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 4737 sayılı Kamu İhale Yasası 2. maddesi 
son fıkrasına eklenen yeni düzenleme ile, "Enerji, su, ulaştırma,.telekomünikasyon" 
sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin 4734 sayılı Kamu İhale Yasası 
kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak da, gerek Hükümet gerekçesinde, 
gerek komisyon raporlarında, "enerji, su, ulaştırma, telekomünikasyon" alanlarında faaliyet 
gösteren KİT'lerin bu kanun kapsamı dışına alınarak funyada bir benzeri olmayan 
uygulamaya son verildiği vurgulanmıştır. AB mevzuatlarına uygun, AB Uyum Yasaları 
çerçevesinde özel bir ihale yasasının en kısa zamanda yapılacağı söylenmiştir. 

Bu bilgilerin doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- AB normlarına uygun özel ihale yasasını (enerji, su, ulaştırma, telekomünikasyon 
alanlarındaki kuruluşların ihalelerinde uygulanacak) TBMM'ye ne zaman getirmeyi 
düşünüyorsunuz? 

2- Enerji, bu, ulaştırma, telekomünikasyon" alanlarında faaliyet gösteren teşebbüs, 
işletme ve şirketler 4734 sayılı kanun kapsamı dışında tutulurken, bu bahsedilen 
kuruluşların kapsamı nedir? Örneğin belediyelerin, ASKİ, İSKİ veya diğer özel 
idareler, katma bütçeli idarelerin, "Enerji, su, ulaştırma, telekomünikasyon" 
sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, teşebbüs, işletmeler 4734 sayılı Kamu İhale 
Yasası kapsamı dışındadır cümlesinden hangi kuruluşlar anlaşılmalıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.12-600-148 
KONU : Yazılı Soru önergesi ^ ^ ^ ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 09.07.2004 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-370-15/3312 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'e ait 7/2954 esas 
numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve 
sözkonusu hususlara dair Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

1) 4964 sayılı Kanunla değişik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
"Kapsam" başlıklı 2 inci maddesinin 2 nci fıkrasında enerji, su, ulaştırma ve 
telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin 
bu Kanun kapsamı dışında olduğu hükme bağlandıktan sonra, "İstisnalara İlişkin 
Esas Ve Usuller" başlıklı geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında; enerji, su, 
ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve 
şirketlerin, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü 
maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olacakları 
hüküm altına alınmıştır. 

Diğer yandan; enerji, su, telekomünikasyon, ulaştırma sektörlerinde 
faaliyet gösteren kuruluşların alımlarını düzenlemeye yönelik olarak Kamu İhale 
Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda "Su, Enerji, Ulaştırma, 
Telekomünikasyon ve Posta Hizmet Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Kurum ve 
Kuruluşlar ile Kamu Teşebbüsleri İhale Kanunu Taslağı" hazırlanmıştır. 

Avrupa Birliği uygulamalarına paralel bir düzenleme getirilmek amacıyla 
bu sektörlerde faaliyet gösteren bütün kamusal kuruluşlar ve imtiyaz sahibi özel 
kuruluşlar da Kanun taslağı kapsamına dahil edilmiştir. 

Kamu İhale Kurumunun hazırladığı taslak Bakanlığımızca incelenmeye 
devam etmektedir. 
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2) "Su, Enerji, Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Posta Hizmetleri 
Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşlar İle Kamu Teşebbüsleri 
İhale Kanunu Taslağının "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde; 

İdare, "Merkezi idare kapsamındaki kamu kurumlan, il özel idareleri ve 
belediyeler, fonlar ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler ve 
işletmeler ile özellikle kamu menfaatine yönelik sınai ve ticari vasıflı olmayan 
ihtiyaçların karşılanması gayesiyle kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip ve idare 
kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından; finansmanı ağırlıklı olarak 
karşılanan veya alımları ve/veya yönetimleri bu kurum ve kuruluşlar tararından 
denetlenen veyahut idare heyeti, yönetim kurulu veya denetim kurulu üyelerinin 
yansından fazlası bu kurum ve kuruluşlar tarafından tayin edilen kamu 
hukukuna tabi kuruluş, teşebbüs, işletme, birlik, vakıf ve dernekler ile bu kurum 
ve kuruluşların aralarında kurduktan birlik ve işletmeler," 

Kamu teşebbüsü, "İdarelerin doğrudan veya dolaylı hakim etkisinde 
bulunan ve iktisadi faaliyet yürüten kuruluş," 

Hakim etki, "Doğrudan veya dolaylı olarak bir teşebbüsün; kayıtlı 
sermayesinin çoğunluğuna sahip olunması veya teşebbüs tarafından çıkan lan 
hisselere bağlı oy çoğunluğunun kontrol edilmesi veya teşebbüsün idare, 
yönetim veya denetim kurulu üyelerinin yansından fazlasmı atayabilme erki," 

Bağlantılı teşebbüs, "Bir idarenin veya kamu teşebbüsünün doğrudan veya 
dolaylı hakim etkisi altında bulunan veya bir idare, kamu teşebbüsü veya özel 
ya da münhasır hak sahibi kuruluş üzerinde hakim etki tesis eden veya idare, 
kamu teşebbüsü veya özel ya da münhasır hak sahibi kuruluş ile birlikte 
mülkiyet, sermayeye iştirak veya tabi olduğu kurallar bakımından, bir diğer 
kamu teşebbüsünün hakim etkisinde bulunan teşebbüs," 

Özel hak, "Mevzuatında belirlenen yetkili makam tarafından 4 üncü 
maddede belirtilen kamu hizmeti faaliyetlerinin bir veya birkaçımn belirli bir 
süre ve belirli bir coğrafi alanda yürütülmesi için ikiden az olmamak üzere 
sınırlı sayıda kamu veya özel teşebbüs lehine tesis edilen hak", 

Münhasır hak, "Mevzuatında belirlenen yetkili makam tarafından, 4 üncü 
maddede belirtilen kamu hizmeti faaliyetlerinin bir veya birkaçmm belirli bir 
süre ve belirli bir coğrafi alanda yürütülmesi için tek bir kamu veya özel 
teşebbüs lehine tesis edilen hak," 

olarak tanımlanmaktadır. 
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Anılan Taslağın, "Kapsam" başlıklı 3 üncü maddesinde, Kanunun 4 üncü 
maddesinde belirtilen kamu hizmeti faaliyetlerini yürüten idareler ile idare ve 
kamu teşebbüsü sayılmayan özel veya münhasır hak sahibi kuruluşların bu 
faaliyetlerine ilişkin mal veya hizmet alımları ve yapım işleri ile faaliyetlerine 
bakılmaksızın kamu teşebbüslerinin her türlü mal veya hizmet alımları ve yapım 
işleri ihalelerinin bu Kanun hükümlerine tabi olduğu öngörülmüştür. 

"Kamu hizmeti faaliyetleri" başlıklı 4 üncü maddesinde ise Kamu hizmeti 
faaliyetleri, 

a) Gaz, ısı, elektrik veya içme suyunun üretilmesi, iletilmesi veya 
dağıtılmasına ilişkin olarak kamuya hizmet sunma amacıyla sabit şebekelerin 
temini veya işletilmesi ile bu şebekelere gaz, ısı, elektrik veya içme suyu 
tedariki, 

b) Hizmet verilecek güzergah şartlan, hazır tutulan kapasite veya hizmetin 
sıklığı gibi işletmeye ilişkin şartların yetkili makam tarafından tespit edilmesi 
kaydıyla, demiryolu, otomatik sistem, tramvay, troleybüs, otobüs veya kablolu 
vasıtalarla kamuya ulaştırma hizmeti sunan şebekelerin temini veya işletilmesi, 

c) Postaların teslim alınması, sınıflandırılması, nakli ve teslim edilmesini 
içeren posta hizmetlerinin sunulması veya posta hizmetleri dışında kalan aşağıda 
sayılan hizmetler, 

d) Bir kamu telekomünikasyon şebekesinin temini veya işletilmesi ve radyo 
ve televizyon dışında, telekomünikasyon usulleriyle kamu telekomünikasyon 
şebekesi üzerinden sinyallerin tamamen veya kısmen nakledilmesi, 

e) Petrol, gaz, kömür veya diğer katı yakıtların aranması ve çıkarılması 
amacıyla coğrafi bir sahanın kullanılmasına ilişkin faaliyetler, 

f) Hava, deniz veya iç su yolu taşımacılığı yapanlara havaalanı, liman, iç 
liman veya diğer terminal tesislerinin temini amacıyla coğrafi bir sahanın 
kullanılmasına ilişkin faaliyetler 

olarak belirlenmiş; buna karşılık, 

a) Gaz veya ısının, birinci fıkrada sayılanlar dışındaki bir faaliyetin 
kaçınılmaz sonucu olarak üretilmesi, kamu şebekesine tedarikin sadece bu 
üretimden ekonomik bakımdan faydalanma amacına yönelik olması ve cari yıl 
dahil son üç yılın ortalaması dikkate alındığında, tedarik miktarının kamu 
teşebbüsü veya münhasır hak sahibi kuruluşun cirosunun % 20'sini aşmaması, 
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b) Elektrik veya içme suyunun, birinci fıkrada sayılanlar dışındaki bir 
faaliyet için gereken tüketimi karşılamak amacına yönelik olarak üretilmesi, 
kamu şebekesine tedarikin kamu teşebbüsü veya münhasır hak sahibi kuruluşun 
sadece kendi tüketimine bağlı olması ve cari yıl dahil son üç yılın ortalaması 
dikkate alındığında, kamu teşebbüsü veya münhasır hak sahibi kuruluşun toplam 
elektrik veya içme suyu üretiminin % 30'unu aşmaması, 

hallerinde, kamuya hizmet sunan şebekelere kamu teşebbüsü ya da özel 
veya münhasır hak sahibi kuruluş tarafından gaz, ısı, elektrik veya içme suyu 
tedarikine ilişkin faaliyetlerin kamu hizmeti faaliyetinden sayılmayacağı 
öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, taslağın "Eşik Değerler" başlıklı 6 ncı maddesi ile yapılan 
düzenleme ile de, taslağın 4 üncü maddesine göre kamu hizmeti faaliyeti 
yürüten idare, kamu teşebbüsü veya özel veya münhasır hak sahibi kuruluşların, 
bu faaliyetlerine ilişkin, katma değer vergisi (KDV) hariç yaklaşık maliyeti belli 
bir parasal limitin üzerinde olan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ile 4 
üncü maddede belirtilen kamu hizmeti faaliyetlerinde bulunmayan kamu 
teşebbüslerinin katma değer vergisi (KDV) hariç yaklaşık maliyeti belli bir 
parasal limitin üzerinde olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu Kanun 
hükümlerine tabi olacağı, 

Taslağın "Eşik değerlerin altında kalan ihaleler" başlıklı 7 nci maddesinde 
ise, bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların, yaklaşık maliyeti 6 ncı 
maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan mal veya hizmet alımı ile yapım 
işi ihalelerine ilişkin esas ve usulleri belirleyen yönetmeliklerin, ilgili kurum ve 
kuruluşlarca şeffaflık, aday ve isteklilere karşı eşit muamele ve mevcut rekabet 
ortamında kamu için azami istifadeyi sağlama ilkeleri doğrultusunda 
hazırlanarak, Kurumun uygun görüşü ile yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda yer alan Kanun Taslağı hükümleri doğrultusunda; Taslağm 4 
üncü maddesinde belirtilen kamu hizmeti faaliyetlerinde bulunan idareler ve 
özel veya münhasır hak sahibi kuruluşlar, bu faaliyetlerine ilişkin olarak 
yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya üzerindeki mal ve hizmet alımları ile 
yapım işleri ihalelerini, kamu teşebbüsleri ise, faaliyetlerine bakılmaksızın 
yaklaşık maliyeti Kanun Taslağının 6 ncı maddesinde belirtilen eşik değerlere 
eşit ve üzerindeki her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerini, bu 
Kanunda belirtilen esas ve usullere göre yürütecektir. 
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Bu itibarla, Avrupa Birliği uygulamalarına paralel bir düzenleme yapmak 
amacıyla enerji, su, ulaştırma, telekomünikasyon ve posta hizmetlerinde faaliyet 
gösteren bütün kurum ve kuruluşlar ile özel veya münhasır hak sahibi 
kuruluşlar, hazırlanan Kanun Taslağı kapsamına dahil edilmiş, böylece 
Belediyelerin, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken 
her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere 
kurulan İSKİ, ASKİ gibi kuruluşlarının da taslağın 4 üncü maddesinde sayılan 
kamu hizmetleri bakımından çıkarılacak yeni Kanuna tabi olmaları 
öngörülmüştür. 

Bilgilerine arz ederim. 

al UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

17.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, koruma müdürlüğü ve bir polis memuru hakkındaki 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun, cevabı 
(7/2960) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
—Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'run 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

—Basına intikal eden haberlere göre; 

Başbakan Sn.R-Tayyip Erdoğan'ın Koruma Müdürü olarak görev 
yapan Maksut KaraFın; değişik tarihlerde muhtelif işkence olaylarına adının 
karıştığı, Hollanda temasları esnasında işkenceye maruz kalan bir kişinin polis 
müdürünü teşhis ettiği, aynı şekilde Almanya gezisinde de polis müdürünün başka 
kişiler tarafından teşhis ve protesto edildiği, bu kişi hakkında daha önceden de 
benzer iddialar sebebiyle idari ve adli koğuşturmalar açıldığı, benzer suçlamalara 
maruz olan polis memuru-müdürü Mehmet Kılıç*in ise Devlet Bakanı Ali 
Babacan'ın korumalığını yaptığı; Maksut KaraPın işkence uygulamalarını idare 
ettiği, elektrik-askı-taciz vesair yöntemleri uyguladığı; bu iddialara karşı 
Sn.Başbakan'ın " bir defa Biz'im dönemimizde olmuş bir hadise yok.. ." 
mealinde cevap verdiği, bu kişinin muhtelif mağdurlar tarafından teşhis edildiği 
yolunda bilgiler alınmıştır. 
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—Bu gelişme ve bilgiler karşısında aşağıda yazılı hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Sn.Başbakan nezdinde halen Koruma Müdürü olarak görev yapmakta 
olan Maksut Karal hakkında bugüne kadar idari ve adli mercilere intikal eden 
olaylar nedir? Bu suçlamalarla ilgili idari ve adli koğuşturma soıroçlan nedir? Aynı 
şekilde halen Devlet Bakam Sn.Ali Babacan'ın Koruma Memuru olarak görev yaptığı 
anlaşılan Mehmet Kılıç hakkında bugüne kadar yapılan idari ve adli koğuşturma 
varmıdır? Varsa bu koğuşturmalarm içeriği ve sonucu nedir? 

2-Hakkında böylesine yoğun ve ağır iddialar bulunan Maksut Kararı 
hangi gerekçeyle Koruma Müdürü olarak tayin ettiniz? İnsan haklarının belirleyici 
olduğu ve işkenceyle mficadelenin öncelik kazandığı bir dönemde, hakkmda 
böylesine ağır iddialar bulunan bir kişinin, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanrnın 
Koruma Müdürü olarak görevlendirilmiş olması nasıl bir gerekçeyle açıklanabilir? 
Böyle bir görevlendirme demokratikleşme, temel insan haklan, işkenceyle mücadele 
gibi konularda; kamuoyu nezdinde güvensizlik sonucunu doğurmazım? Bu yoldaki 
mücadelelerin tutarlılığına ve inandırıcılığına gölge düşürmezmi? 

M...bir defa Biz'im dönemimizde olmuş bir hadise yok..." yolunda 
Sn.Başbakan tarafından kullanıldığı ifade edilen ve basma yansıyan bu açıklama 
doğrumudur? Bu dönemde, bu tür olayların vuku bulmamış olması, daha önceki 
dönemlere ilişkin ciddi suçlamaların araştınlmaması için bir gerekçe olabilirini? 

—Bütün bu gelişmelerden sonra adı geçen Koruma Müdürü Maksut 
Karal hakkmda ileri sürülen iddiaların tamamını tahkike yönelik olarak idari 
koğuşturma açmayı düşünüyormusunuz? Bu iddialara rağmen idari koğuşturma 
açmamanın nasıl bir gerekçesi olabilir? 
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Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 
Konu:Yazıh Soru Önergesi 

İLGİ: a) 06.07.2004. tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/2960-6319/20671 sayılı yazı. 
b) Başbakanlığın 09.06.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106- 370-21/3307 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Atilla KART tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilen, Sayın Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen, (7/2960) nolu 
soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Emniyet Amiri Maksut KARAL, 27.03.1992 tarihinde Komiser Yardımcısı rütbesiyle Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde göreve başlamış ve 11.07.2002 tarihinde Başkomiser 
rütbesiyle Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne atanmıştır. Halen Başbakanlık Koruma Müdürlüğü emrinde 
Emniyet Amiri olarak görev yapmaktadır. 

Komiser Mehmet KILIÇ ise 27.06.1998 tarihinde Komiser Yardımcısı rütbesiyle Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde göreve başlamış ve 04.12.2002 tarihinde Komiser rütbesiyle 
Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne atanmış olup, halen sayın Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın koruma amiri 
olarak görev yapmaktadır. 

31.10.1998 tarihinde DHKP-C örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda yakalanan ve sevk 
edildikleri Ankara DGM. Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan Tülin DOĞAN, Levent MURAT, Özgür 
ÇAKMAK, Mehmet Ali KILIÇ ile Aykut ELVAN isimli şahıslar, gözaltında bulunduklan süre içerisinde kötü 
muamele gördükleri iddiası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaları üzerine, 
Başsavcılığın 29.01.1999 gün ve Hz. 1998/93917 saydı yazılarıyla diğer görevlilerle birlikte Maksut KARAL 
ve Mehmet KILIÇ hakkında da dava açılmıştır. 

Adı geçen şahıslar Ankara 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 2000/321 sayısına kayden yapılan yargılama 
neticesinde mahkemenin 21.06.2001 gün ve 2001/245 sayılı karan ile beraat etmiştir. Bu karar Yargıtay 8. 
Ceza Daire Başkanlığfnın 09.05.2002 gün ve 2002/1286 Esas 2002/5958 sayılı karanyla onanmıştır. Adı 
geçenler hakkında yukarıda belirtilen konu dışında neticelenen veya devam eden herhangi bir idari veya adli 
soruşturma bulunmamaktadır. 

Aynca görev yaptıktan süre içerisinde başanlı çalışmalarından dolayı Maksut KARAL (5) adet 
takdirname, (116) maaş taltifi, Mehmet KILIÇ ise (3) takdirname, (1) teşekkürname ve (28) maaş taltifi ile 
ödüllendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
AbdülkadirAKSU^ 

İçişleri Bakanr ' 

TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

J ^ lQ./(f/2004 _ 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
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18.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Tuz Gölü ile ilgili Meclis araştırması raporunda da 
yeralan bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin 
cevabı (7/2963) 

TBMM Başkanlığına 

-Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

-Bilindiği gibi; Tuz Gölü'ndeki kirlenmenin araştırılarak, alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM tarafından Araştırma Komisyonu kurulmuş, bu 
Komisyon 10/5 esas numaralı rapor hazırlamıştır; 

Bu rapor içeriğine göre; 72. sahifeden itibaren alınması gereken tedbirler. 
yapılması gereken faaliyetler ayrıntılı olaıak tespit ediImiştir.Buna göre; atık su arıtma ve katı atık 
düzenli depolama tesisleri uygulama projelerinin. DPT Yatırım Programına alınması, Tuz Gölü 
Hizmet Birliğinin kurulması, bu birliğin Özel Çevre Koruma Kurumu ile koordineli olarak 
çalışması, konuyla ilgili uygulama projelerinin bir an evvel hayata geçirilmesi. Botaş Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Tuz Gölü Havzası Yer altı Doğalgaz depolama 
Projesinin" Tuz Gölüne vereceği tahribat sebebiyle, fizibilite çalışmaları tamamlanmadan 
kesinlikle hayata geçirilmemesi yolunda tespitler yapılmıştır. 

-Araştırma Komisyonu Raporunun sonuç vermesi, boşlukta kalmaması için. Siyasi 
İktidar'm raporda ulaşılan sonuçlar ve getirilen öneriler doğrultusunda uygulama yapması gerektiği 
açıktır. Bu husus Siyasi İktidar'ın sorumluluğundadır. 

-Bu sürecin dışında, son 10-15 gün içinde Konya kamuoyuna Tuz Gölü ile ilgili 
olarak ciddi iddialar yansımaya başlamıştır. Buna göre; 

Özel Konuna Sahası kapsamında olan, bir başka ifadeyle CİT alanına eşdeğer 
özellikler taşıyan Tuz Gölü'ne, yapılan askeri tatbikatlar esnasında gerçek bomba ve füze atışı 
yapıldığı, bu bombaların gölde üretilen tuza ve çevreye zarar verdiği yolunda iddialar dile 
getirilmeye başlanmıştır. Bu konuların da açıklık kazanması gerekmektedir. 

-Tüm bu gelişmeler karşısında, aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 
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1-Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, bu komisyon ayrıntılı 
olarak rapor hazırlamış ve alınması gereken acil tedbirleri somut olarak belirlemiş 
olmasına göre; aradan geçen 1 yılı aşkın süreye rağmen rapor doğrultusunda neden 
herhangi bir çalışma yapılmamıştır? TBMM Araştırma Komisyonu Raporunun gereği 
neden yapılmamıştır? Herhangi bir çalışma yapıldıysa hangi aşamadadır? Araştırma 
Komisyonu Raporunun uygulamaya konulmasının gecikmesi halinde, çevre 
felaketinin doğması ve telafi edilemez sonuçların meydana gelmesi kaçınılmaz 
olmasına rağmen; sözü edilen raporun uygulaması neden geciktirilmektedir? 

2-Doğa harikası olan, dünyada benzeri bulunmayan ve ülkemiz için 
gerçekten hazine niteliği taşıyan bu gölün özelleştirme kapsamına alındığı 
doğrumudur? Doğru ise, Özel Çevre Koruma alanı içinde kalan böyle bir saha hangi 
yasal gerekçeyle özelleştirme kapsamına alınmıştır? Özelleştirme çalışmaları ve 
takvimi hangi aşamadadır? 

3-Tuz Gölü bölgesinde askeri tatbikatlar yapıldığı ve gölün 
bombalama alanı içinde kaldığı yolundaki iddia ve haberler doğrumudur? Bu iddia 
ve haberler doğru ise, böylesine hassas ve özel bir alanda bu tür tatbikatların 
yapılması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Tatbikat esnasında gerçek bomba ve füze 
atışı yapıldığı doğrumudur? Yapılmakta olan tatbikat, Nato çalışmaları kapsamında 
mı sürdürülmektedir? Bu tatbikata Türkiye'yle birlikte, İsrail, ABD ve Ürdün'ün de 
katıldığı doğrumudur? Nato çerçevesinde yapılan bir tatbikatta, İsrail ve Ürdün 
hangi gerekçeyle yer almıştır? Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) bir ön 
uygulaması mı yapılmaktadır? 

-Tuz Gölü'ne bu şekilde atış yapılmış ise, göl ve çevrenin zarar 
görmemesi için gerekli tedbirler alınmışmıdır? 

--Botaş tarafından yaptırılmakta olan "Tuz Gölü Havzası Yer altı 
Doğalgaz Depolama Projesinin" son durumu ve geldiği aşama nedir? Bu projenin 
çevre kirlenmesine yol açmaması, Tuz Gölü'ne zarar vermemesi yolunda gerekli 
tedbirler alınmışmıdır? Bu kuyuların, Tuz Gölü'nün doğal dengesini bozacağı 
yolundaki bilimsel eleştirilere cevap bulunabilmişmidir? Bu kuyuların, bölgedeki fay 
hattını etkileyeceği ve deprem riskini arttıracağı yolundaki değerlendirmelere karşılık 
herhangi bir bilimsel çalışma yapılmışmıdır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01 - /11h - 1 h i "] "*•-*'' °2/2004 

KONU: Sayın Atilla KART in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : Başbakanlığın 09/07/2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-370-24/3324 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Sayın Bakanımız 
koordinatörlüğünde cevaplandınimasını tensip ettiği 7/2963 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir 

Arz ederim. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA 

KENDİLERİ ADINA SAYIN BAKANIMIZIN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE 
CEVAPLANDIRILMASINI TENSİP ETTİĞİ 7/2963 ESAS SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi ile ilgili fizibilite çalışmaları 2001 yılında 
tamamlanmış ve bu çalışmalar sonucunda Aksaray, Kulu, Cihanbeyli ve 
Şereflikoçhisar'da birer atıksu arıtma tesisi, Aksaray, Şereflikoçhisar ve Cihanbeyli'de 
birer katı atık düzenli depolama tesisi ile Eskil, Atınekin ve Kulu'da birer çöp transfer 
istasyonu yapılması gerektiği tespit edilmiştir. 

Söz konusu tesislere ait uygulama projeleri ve inşaat ihalesine esas ihale 
dokümanlarının hazırlanması ile ÇED Raporunun hazırlanması işleri Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığınca 2001 yılı sonunda ihale edilmiş ve adı geçen işler 2002 yılının 
Temmuz ayında tamamlanmıştır. O dönemde İspanyol kredisinin geri ödemelerinin ilgili 
Belediyelerce yapılması gerekliliği DPT tarafından önerilmiştir. Bu durum, ilgili 
belediyelerce kabul görmediği için İspanyol kredisini kullanmak mümkün olamamıştır. 
Ülkemizin genel ekonomik durumu ve bütçe imkanları çerçevesinde diğer önceliklerimiz 
de dikkate alınarak söz konusu çalışmalara kaynak aktarılması için çalışmalarımız 
sürdürülmektedir. 

2- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol işletmeleri A.Ş.nin (TEKEL) Tuz Sanayi 
Müessesesine ait Kaldırım ve Kayacık Tuzlaları (Şereflikoçhisar) ve Yavşan Tuzlası 
(Cihanbeyli) yörede tuzdan elde edilen faydanın arttırılması amacıyla Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 2004 yılı özelleştirme programına alınmıştır. Söz 
konusu alan, 02/11/2000 tarihinde tespit ve ilan edilen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma 
Bölgesi sınırlan içinde yer aldığından, bölgenin 383 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin amacı doğrultusunda korunması için her türlü icraatta bulunmak, 
araştırma ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak Özel Çevre Koruma Kurumunun 
yetkisi dahilindedir. Söz konusu alan özelleştirildikten sonra da, Özel Çevre Koruma 
Kurumu elemanlarınca yerinde tespit inceleme ve denetim çalışmaları devam edecektir. 
Tuz çıkarma faaliyeti belli zaman aralıklarında denetlenerek, tuz üretim süreci ve 
çevresel etkileri değerlendirilecek koruma amacıyla gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanacaktır. Çevre kirlenmesine ve bozulmaya hassas olan Tuz Gölü'nü ekolojik 
açıdan zedeleyici hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. 

3- Tuz Gölü Bölgesinde gerek Hava, gerekse Kara Kuvvetleri tarafından Askeri 
tatbikatlar/eğitimler yapılmaktadır. Ancak gölün herhangi bir şekilde Kara ve Hava 
Kuvvetleri Komutanlıkları unsurları tarafından atış sahası olarak kullanılması söz konusu 
değildir. Kaldı ki, bölgede yapılan eğitimler bilgisayar ortamında ve hava ihbar kontrol 
unsurları (avvacs uçakları) ve hava sahası kontrol radarları gözetiminde eş zamanlı 
olarak izlenmektedir. 
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Askeri eğitim ve tatbikatlarda atışlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi arazileri 
üzerine gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle icra edilmektedir. Bu kapsamda; 
Bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının atışlı eğitimleri sadece 3 üncü Ana 
Jet Üs Komutanlığına ait atış sahasında icra edilmekte, doymamış uranyum içeren 
mühimmatlar kullanılmamakta ve eğitim/tatbikatlara katılan yabancı ülkelerin 
kullanmasına da müsaade edilmemektedir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ise, ŞereflikoçhisarAtatbikat merkezinde 
atışlı eğitim icra etmemektedir. Ancak Tuz Gölüne çok uzak bir bölgede yapılan atışlarda 
da gerçek mühimmatın tesirini göstermeyen ve paralanmayan alçı başlıklı eğitim 
mühimmatı kullanılmaktadır. Her türlü atış ve tatbikattan önce gerekli emniyet tedbirleri 
alındığından gelişigüzel herhangi bir bölgeye atış yapılması söz konusu değildir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği atışlı tatbikat/eğitimlerde kuvvet komutanlıkları 
arasında yapılan koordineye ilave olarak, atış yapılacak bölgenin özelliğine ve atış tipine 
bağlı olarak ilgili kamu /kurum ve kuruluşları (Hava sahasının notamlanması için Devlet 
Hava Meydanları, deniz sahasının notamlanması için Seyir ve Hidrografı Bşk.lığı) ile de 
gerekli koordine yapılmakta, atış bölgesine yakın meskun mahallerdeki halk yeterli süre 
önce uyarılmaktadır. 

Bölgede yapılmakta olan hava tatbikatları (Anadolu Kartalı Eğitimleri) Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından planlanmakta ve icra edilmekte, her yıl üç veya dört kez 
planlanan tatbikat/eğitimlere katılacak NATO ve dost ülkelerin Hava Kuvvetleri de her 
eğitim döneminde uluslar arası ortam dikkate alınarak ve Dışişleri Bakanlığı ile koordine 
edilerek belirlenmekte ve bilahare davet edilmektedir. 

Yurtdışında alınan eğitimlerin çok pahalı olması nedeniyle, Anadolu Kartalı 
tatbikat/eğitim faaliyeti 2001 yılında, Türkiye'nin inisiyatifinde başlatılmış (Milli Güvenlik 
Kurulu'nun 468 sayılı kararı, 05 Nisan 2001 tarihinde Bakanlar Kurulunda görüşülmüş ve 
"Anadolu Kartalı Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Eğitim Merkezi" adı ile "karar" haline 
getirilmiştir.) ve sürdürülmektedir. Tatbikata davet edilecek ülkeler ve tatbikatın icrasında 
karar verme yetkisi ve sorumluluğu tamamen Türkiye'ye aittir. Bu eğitim NATO 
çalışmaları kapsamında bulunmamaktadır. 

3 üncü Ana Jet ÜS Komutanlığı/Konya'da yapılmakta olan söz konusu 
eğitim/tatbikata (Anadolu Kartalı Eğitimi) 2001 yılından bugüne kadar NATO 
ülkelerinden; ABD ve Almanya, dost ülkelerden ise Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve 
İsrail katılmış, bunun yanı sıra diğer NATO ve dost ülkelerden (Kanada, ingiltere, 
ispanya, Fransa, Pakistan) temsilcileri de tatbikata gözlemci statüsünde iştirak 
etmişlerdir. 

Anılan ülkeler Anadolu Kartalı eğitimlerine, ikili iş birliği anlaşmaları ile mutabakat 
muhtıraları hükümleri çerçevesinde iştirak etmişlerdir. 
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28 Eylül-08 Ekim 2004 tarihlerinde icra edilecek Anadolu Kartalı Eğitimine 
Amerika Birleşik devletlerinin yanı sıra, Almanya, Hollanda, italya ve Pakistan'ın katılımı 
planlanmıştır. 

Açıklanan nedenlerle; Türkiye'nin ihtiyaca binaen kendi arzusu ile 2001 yılında 
tesis ettiği, planlama ve icrasını kontrol ettiği Anadolu Kartalı Tatbikat/Eğitiminin Büyük 
Ortadoğu Projesi ile birlikte anılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi sahasının 
Anadolu'nun en az depremsellik özelliğine sahip en kararlı bölgelerinden birinde 
bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili ifadeler ÇED Raporu içerisinde de yer 
almaktadır. 

Ayrıca, Proje sahası Anadolu'nun en az sismik, en kararlı bölgelerinden birisinde 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye'nin geçmiş sismik tarihi, ülkenin hemen hemen 
her yerinde büyüklüğü 6,5 olan beklenmeyen depremlerin oluştuğuna dair kanıtlar 
sunmaktadır. 

Bu nedenle, böyle değişken bir olayın sonuçlan açısından, sahada "uzun" 
dönemli sismik tehlikeyi göz önünde bulundurmak daha öngörülü bir yaklaşım olacaktır. 
Uzun dönemde (5000 yıllık sırada ortalama dönüş periyodu) değerlendirildiğinde PGA 
0,3 civarında olacaktır. "Kısa" dönemde değerlendirildiğinde ise (yani yaklaşık 500 yıllık 
dönüş periyodu) PGA 0,17 g değerinde olacaktır. 

Bu bağlamda, proje alanındaki tesislerin tasarımında en kötü durum senaryosu ile 
oluşması tahmin edilen deprem büyüklüğü dikkate alınmıştır. Böylelikle, deprem olması 
durumunda yüzey tesisleri ile ilgili her türlü önlem alınmıştır. Ek olarak proje, alanında 
yapılan çalışmalar, yer yüzeyinin yaklaşık 700 m artına inşa edilecek olan kavemaların 
herhangi bir deprem aktivitesinden etkilenmeyeceğine işaret etmektedir. 

Bununla birlikte, kavemalarda yeryüzünden başlayıp, kavema ağzına kadar uzanan hat 
boyunca farklı derinliklerde emniyet vanaları olacaktır. Bu vanalar sadece deprem 
esnasında değil, tüm olağanüstü durumlarda otomatik olarak kapanacaktır. 
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19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Anamuhalefet Partisi Liderine 
tazminat davası açan ilk ve son Başbakanın kim olduğuna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/2965) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığuıa 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Adalet Bakanı Sn. Cemil Çiçek tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz e<J 

Saygılarımla. 

09.06.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- Cumhuriyet talihimizde, ana muhalefet partisi liderine karşı "tazminat 
istemiyle" dava açıp, mahkemeye başvuran İ l k başbakan kimdir? 

2- Cumhuriyet tarihimizde ana muhalefet partisi liderine karşı "tazminat 
istemiyle" dava açıp, mahkemeye başvuran s o n başbakan kimdir 

T.C. ANKARA ' 
ADALET BAKANLIĞI Ll^S^/2004 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6/7/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazmız. 

b) 20/7/2004 tarihli ve 763 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazanız ekinde alman, Antalya Milletvekili Feridun F.Baloğlu tarafindan 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2965 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fikrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK; 
Bakan 
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T.C. ANKAAA 
ADALET BAKANLIĞI .../.. J2004 

Bakan 

Sayın Feridun F.BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2965 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, sözleşme dışı sorumluluğa dayanan tazminat davaları, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 9. maddesinde yer alan genel yetki kuralı gereğince 
davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği gibi, aynı Kanunun 21. maddesi 
gereğince haksız eylemin meydana geldiği yer mahkemesinde de açılabilir. Aynca 
Türk Medeni Kanununun 25. maddesinin son fıkrası hükmü gereğince kişilik haklarına 
saldırıdan kaynaklanan davaların, davacının kendi yerleşim yeri mahkemesinde dahi 
açılabilmesi mümkündür. 

öte yandan, tazminat davaları hakkındaki yetki düzenlemelerinin kamu 
düzenine ilişkin olmaması nedeniyle, yer yönünden yetkisiz bir mahkemede açılan 
davada, davalı tarafça usulüne uygun yetki itirazında bulunulmadığı takdirde, 
mahkemece bu husus re'sen dikkate alınamadığından yetkisizlik kararı 
verilememektedir. Bu nedenle sözleşme dışı sorumluluk nedenine dayanan tazminat 
davalarının değişik yerlerdeki mahkemelerde açılıp sonuçlandırılması söz konusu 
olabilmektedir. 

Ülkemizdeki hukuk ve ceza mahkemelerinin kuruluşundan itibaren açılan 
davaların ve verilen kararların Ülke düzeyinde, dava türüne ve taraflarına göre 
kaydımn tutulduğu bir sistem veya arşiv bulunmadığından, önergede yer alan sorulara 
cevap verilememiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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20.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kıyıköy ya da İğneada'dan Saroz 
Körfezi'ne döşenmesi planlanan petrol boru hattına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/2978) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 
ve talep ederim. >̂ 

Mehmet S. KESIMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

Son günlerde Boğazdaki tanker trafiği yoğunluğunu önlemek amacıyla Karadeniz kıyısındaki 
Kıyıköy ya da İğneada'dan Saros Körfezine petrol boru hattı inşa edileceği haberleri basında yer 
almaktadır. 

1. Trakya Bypass petrol boru hattı projesi olarak bilinen bu proje ne zaman gündeme gelmiştir? 
Bu proje kimler tarafından hazırlanmıştır? 2000'li yıllarda enerji alanında yapılacak yatırımlar 
5-10-20 senelik programlara dayanılarak hazırlanırken bu proje neden aniden gündeme 
alınmıştır? Projenin ilk hazırlık çalışmaları ne zaman yapılmıştır? Projenin amacı nedir? 

2. Proje yatırım programına alınmış mıdır? Projenin hangi usulle yapılması planlanmaktadır? 
Proje için ne zaman ihaleye çıkılacaktır? Projenin olası başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Proje 
maliyeti nedir? 

3. Bu projenin Haziran 2003 tarihinde Türk Anadolu Şirketi tarafından Rusya Enerji 
Bakanlığına sunulduğu doğru mudur? Doğruysa Rusya Enerji Bakanlığı ile Bakanlığınız 
arasında bu konuyla ilgili bir temas olmuş mudur? İki ülke arasında bu projenin yapılmasıyla 
ilgili bir mutabakat var mıdır? 

4. Daha önce Boğazlardan tanker geçişi yoğunluğunun Samsun-Ceyhan hattı düşünülmesine 
rağmen neden Trakya güzergahı gündeme gelmiştir? 

5. Kaç ton kapasiteye sahip kaç tanker Saroz Körfezine ve Kıyıköy ya da İğneada'ya 
yanaşacaktır? Hattın petrol taşıma kapasitesi yıllık olarak nedir? 

6. Petrolü boru hatları ile aktarmak tankerlerle aktarmaya göre ne. derece daha güvenlidir? Boru 
hattı taşımacılığında yangın/patlama riskinin tanker taşımacılığı ile hemen hemen aynı 
olduğuna dair bilimsel bulgular varken bu projenin güvenliği artıracağını iddia etmek 
mümkün müdür? 

7. Bu proje eğer yapılırsa Boğazlardaki tanker trafiği ne ölçüde azalacaktır? Proje eğer yapılırsa 
Boğazlarda azalan kaza riski ve yoğun tanker trafiği Karadeniz ve Ege Denizi'nde de 
oluşmayacak mıdır? Kıyıköy ya da İğneada'ya gelecek ve dönecek olan tankerler; İstanbul 
Boğazı'na giriş-çıkış yapan yoğun trafikle aykırı geçiş yaptıklarında kaza riski oluşmayacak 
mıdır? İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde olacak olası bir kazada petrolün akıntı nedeniyle hemen 
Boğaz içerisine ulaşarak Boğaz içinde olmuş gibi etki yaratmayacak mıdır? 

8. Bu projenin uygulanması haline Kıyıköy ya da İğneada, yol güzargahı ve Saros Körfezi'tıde 
oluşacak ekolojik değişiklikler konusunda araştırmalar ve çevresel etki analizleri yapılmış 
mıdır? Yapılmışsa bu araştırma ve analizlerin sonuçlarını nelerdir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A n k a r a 

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-/2 ? 7 
Konu : Yazılı Soru Önergesi * A r. ç. p n » 9 ; ; i : ^ - ' ^ 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 06.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı 
yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 
7/2978 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ MEHMET S. KESİMOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2978-6170 esas no'lu) 

Soru 1: 

Son günlerde Boğazdaki tanker trafiği yoğunluğunu önlemek amacıyla Karadeniz 

kıyısındaki Kıyıköy ya da İğneada' dan Saroz Körfezine petrol boru hattı inşa edileceği 

haberleri basında yer almaktadır. 

-Trakya Bypass petrol boru hattı projesi olarak bilinen bu proje ne zaman gündeme 

gelmiştir? Bu proje kimler tarafından hazırlanmıştır? 2000'li yıllarda enerji alanında 

yapılacak yatırımlar 5-10-20 senelik programlara dayanılarak hazırlanırken bu proje neden 

aniden gündeme alınmıştır? Projenin ilk hazırlık çalışmaları ne zaman yapılmıştır'? 

Projenin amacı nedir? 

Cevap 1: 

Trakya Bypass petrol boru hattı projesi olarak bilinen "ham petrol boru hattı belge" 

talebi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 04.06.2004 tarihinde yerli bir şirket olan ANADOLU 

İnşaat Makine Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından tevdi edilen dilekçeyle 

işleme konulmuş olup, halen Petrol işleri Genel Müdürlüğünce incelenmektedir. 

Ancak, söz konusu talepten önce 17.06.2003 tarihinde yukarıda anılan Şirketin 

talebiyle aynı güzergaha sahip, bu kez yabancı bir şirket olan Thrace Development 

Company Şirketi tarafından "ham petrol boru hattı belge" talebinde bulunulmuş olup. 

müracaat incelenmiş ve Kararname istihsali için 24.03.2004 tarihinde Bakanlar Kuruluna 

intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca, yine yerli bir şirket olan TUN Oil Petrolcülük Ltd. Şti. tarafından ham 

petrolün, Karadeniz'de, Karaburun, Yeniköy veya Kıyıköy mevkilerinden birinden 

başlayarak, Ambarlı ara terminaline ve Saroz Körfezi kıyısında son bulacak ve yabancı 

ülkelere geçişini sağlayacak 245-280 km.lik bir boru hattı ile taşınmasını amaçlayan, ham 

petrol boru hattı belgesi talebinde bulunmuş ve Şirketin tespit edilen eksiklikleri gidermesi 

beklendiğinden, bu müracaat da halen Petrol işleri Genel Müdürlüğünce incelenmektedir 
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Bahis konusu boru hattı projelen şirketlerin, kendi öz sermayeleri ve yurtdışından 

temin edecekleri kredi ile gerçekleştirilecek olup, Devlet'e hiçbir mükellefiyet 

yüklememektedir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 6326 sayılı Petrol Kanunu'na göre "ham petrol boru 

hattı belge" taleplerini değerlendirmekte olup, yine aynı Kanun hükümleri gereğince belge 

talepleri Bakanlar Kurulunca neticelendirilmektedir. 

Projelerin amacı, Boğazlardaki tanker trafiğini azaltmak, Hazar Bölgesi petrollerinin 

Türkiye üzerinden geçişini sağlayarak ülkeye yabancı sermaye girişini artırmak. Ülke 

ekonomisine ve stratejik önemine katkı sağlamak, petrolden kaynaklanan çevre kirliliği 

riskini asgariye indirmek, mevcut boru hatlarının ve tankerlerin kapasitesinin, Rusya ve 

Hazar Bölgesi petrollerinin taşınmasında yetersiz kalması nedeniyle alternatifler 

oluşturmaktır. 

Soru 2: 
Proje yatırım programına alınmış mıdır? Projenin hangi usulle yapılması 

planlanmaktadır? Proje için ne zaman ihaleye çıkılacaktır? Projenin olası başlangıç ve bitiş 

tarihi nedir? Proje maliyeti nedir? 

Cevap 2: 
Anılan projeler yukarıda da belirtildiği üzere Şirketlerin kendi öz sermayeleri ve 

temin edecekleri kredi ile gerçekleştirileceğinden, Devlet'in herhangi bir ihaleye çıkması ya 

da Yatırım Programına alınması söz konusu değildir. 

"Belge" alınmasını müteakip ANADOLU İnşaat Makine Sanayi ve Dış Ticaret 
Anonim Şirketi 2 yıl, Thrace Development Company Şirketi 2,5 yıl. TUN Oil 

Petrolcülük Ltd. Şti. de 2-4 yıl çerisinde projelerin inşa edileceğini beyan etmişlerdir. 

Anılan projelerin maliyetlerini ise; ANADOLU İnşaat Makine Sanayi ve Dış Ticaret 
Anonim Şirketi 447 milyon ABD Doları, Thrace Development Company Şirketi 
613 milyon ABD Doları, TUN Oil Petrolcülük Ltd. Şti. de 1 052.978.072 ABD Doları 

olarak beyan etmişlerdir. 

Soru 3: 
Bu projenin Haziran 2003 tarihinde Türk Anadolu Şirketi tarafından Rusya Enerji 

Bakanlığına-stmuldüğu doğru mudur? Doğruysa Rusya Enerji Bakanlığı ile Bakanlığınız 
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arasında bu konuyla ilgili bir temas olmuş mudur? İki ülke arasında bu projenin 

yapılmasıyla ilgili bir mutabakat var mıdır? 

Cevap 3: 

Boru hatlarıyla ilgili Türk Anadolu Şirketi isimli bir müracaat bulunmamaktadır. 

Ancak, ANADOLU inşaat Makine Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğüne tevdi ettiği müracaat dosyasında, Rusya ana boru hatları operatörü 

olarak Transneft Şirketiyle aralarında Ocak 2004 ve 14.06.2004 tarihlerinde imzaladıkları 

ön niyet mektubu sunulmuştur. 

Söz konusu projelerin özel şirketlere ait olması sebebiyle, Bakanlığım ile Rusya 

Enerji Bakanlığı arasında projelerle ilgili herhangi bir anlaşma veya mutabakat zaptı 

bulunmamaktadır. 

Soru 4: 
Daha önce Boğazlardan tanker geçişi yoğunluğunun Samsun-Ceyhan hattı 

düşünülmesine rağmen neden Trakya güzergahı gündeme gelmiştir? 

Cevap 4: 

Trakya ile ilgili müracaatların yanısıra, Samsun-Ceyhan arasında yapılmak istenen 

ham petrol boru hatlarıyla ilgili olarak, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiş 2 adet 

müracaat bulunmaktadır. Bunlardan, yerli bir şirket olan EKOİL Uluslararası Petrol San. 

Tic. A.Ş.'nin, 760 km.lik, kapasitesi yılda 40 milyon ton, yatırım tutarı 859 Milyon Us/Dolar 

olan ve inşa süresi 3 yıllık "belge" müracaatı kararname istihsali için Bakanlar Kuruluna 

sunulmuştur. 

Yine yerli bir şirket olan ÇALIK Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin 660 km.lik, kapasitesi 

yılda 70 milyon ton, yatırım tutarı 694,5 Milyon Us/Dolar olan ve inşa süresi 2 yıllık 'belge" 

müracaatı Petrol işleri Genel Müdürlüğünce incelenme aşamasındadır. 

Soru 5: 
Kaç ton kapasiteye sahip kaç tanker Saroz Körfezine ve Kıyıköy ya da İğneada'ya 

yanaşacaktır? Hattın petrol taşıma kapasitesi yıllık olarak nedir? 

Cevap 5: 
Anadolu İnşaat Makine Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, yaklaşık 300.000 ton 

kapasiteli gemilerle, 
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Thrace Development Company Şirketi, 100.000-500.000 ton ve üzeri kapasiteli 

gemilerle taşıma yapacağını belirtmiştir. Bu nedenle, tanker sayısı, tanker kapasitelerine 

göre değişiklik göstermektedir. 

TUN Oil Petrolcülük Ltd. Şti. ise bilgi ve belgelerini henüz tamamlayamamıştır. 

Anadolu İnşaat Makine Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, hattın maksimum ham 

petrol taşıma kapasitesinin 60 milyon ton/yıl, Thrace Development Company Şirketi 

70 milyon ton/yıl, TUN Oil Petrolcülük Ltd. Şirketi ise 150 milyon ton/yıl olacağını beyan 

etmişlerdir. 

Soru 6: 

Petrolü boru hatları ile aktarmak tankerlerle aktarmaya göre ne derecede daha 

güvenlidir? Boru hattı taşımacılığında yangın/patlama riskinin tanker taşımacılığı ile hemen 

hemen aynı olduğuna dair bilimsel bulgular varken bu projenin güvenliği artıracağını iddia 

etmek mümkün müdür? 

Cevap 6: 

2003 yılında, tankerlerle boğazlardan 135 milyon ton ham petrol taşınmıştır. Bu 

miktar her yıl daha da artmaktadır. Tankerlerle taşımanın artan ihtiyacı karşılamakta 

yetersiz kalacağı görülmektedir. Tankerlerin, boğaz etrafındaki yoğun yerleşim de dikkate 

alındığında, boğazlarda yarattığı trafik, kaza riskleri ayrıca, diğer yolcu taşıyan gemiler 

içinde oluşturacağı riskler de göz önüne alındığında, boru hattı ile yapılacak taşımanın bu 

riskleri daha da azaltacağı düşünülmektedir 

Soru 7: 

Bu proje eğer yapılırsa Boğazlardaki tanker trafiği ne ölçüde azalacaktır? Proje eğer 

yapılırsa Boğazlarda azalan kaza riski ve yoğun tanker trafiği Karadeniz ve Ege Denizi'nde 

de oluşmayacak mıdır? Kıyıköy ya da Iğneada'ya gelecek ve dönecek olan tankerler; 

İstanbul Boğazı'na giriş-çıkış yapan yoğun trafikle aykırı geçiş yaptıklarında kaza riski 

oluşmayacak mıdır? istanbul Boğazı'nın kuzeyinde olacak olası bir kazada petrolün akıntı 

nedeniyle hemen Boğaz içerisine ulaşarak Boğaz içinde olmuş gibi etki yaratacak mıdır? 

Cevap 7: 

Proje gerçekleştiği takdirde, tam kapasiteyle çalışması durumunda 60 milyon ton/yıl 

ham petrol taşıyacak ayrıca, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının da 2005 yılı içerisinde 

devreye gireceği ve 2008 yılına kadar 22,5 milyon ton/yıl ham petrol taşıyacağı da 
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düşünülürse, boğazlardaki tanker trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağı düşünülmektedir. 

Zaten, tanker trafiğinin en riskli olduğu yerler boğazlanmızdır. Açık denizlerde böyle bir 

sıkıntı yaşanmamaktadır. 

Soru 8: 

Bu projenin uygulanması halinde Kıyıköy ya da iğneada, yol güzergahı ve Saroz 

Körfezi nde oluşacak ekolojik değişiklikler konusunda araştırmalar ve çevresel etki 

analizleri yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu araştırma ve analizlerin sonuçları nelerdir? 

Cevap 8: 

Söz konusu "ham petrol boru hattı belge" müracaatları Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünce değerlendirilip, Kararname istihsali için Bakanlar Kuruluna gönderilmesi 

aşamasında, belgenin eki hususi şartlar ve kayıtlar kısmına; "Çevre Bakanlığı'ndan ÇED 

olumlu raporu alınmadan önce boru hattı ile ilgili hiçbir inşaat faaliyetine 

başlanılmayacaktır." şartı konulmaktadır. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığınca. "Çevresel 

Etki Değerlendirmesi" olumlu raporu alınmadan inşaat izni verilmemektedir. 

Sonuç olarak, Thrace Development Company Şirketi ile Ekoil Uluslararası Petrol 

San. Tic. A.Ş. müracaatı anılan şartla Bakanlar Kuruluna gönderilmiş olup, Anadolu İnşaat 

Makine Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, TUN Oil Petrolcülük Ltd. Şti. ve ÇALIK Enerji 

San. ve Tic. Anonim Şirketinin müracaatları halen Petrol işleri Genel Müdürlüğünce 

incelenmektedir. 
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21.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, kapalı tutulan müzelere ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2981) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 

tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

AtTîfâ BAŞOĞLU . 
Adana Milletvekili 

1- Bekçi ve personel eksikliği sebebiyle, bir çok müzenin kapalı olduğunu biliyor 
musunuz? 

2- Müzelerin kapalı tutulması, sizin talimatınızla mı gerçekleşmiştir? 

3- Müzelerin kapalı tutulması, kadro yetersizliğinden dolayımı yoksa Devletimizin 
müze bekçisine verecek parasının olmamasından dolayımıdır? 

4- Turizme umut bağlayan ülkemizin, müzeleri kapalı tutmasının izahı yapılabilir 
mi? 

5- NATO zirvesi için yapmayı planladığınız gibi tarihi eserleri bulunduğu 
mekanlardan taşıttırmak suretiyle; Dünyada bir örneği daha olmayan "seyyar 
müzecilik" gibi evrensel bir yenilik mi gerçekleştirmeye çalışmaktasınız? 

6- Sayın Bakan gereğini yapmayı düşünmüyor mu? 
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940-H357 S / 2 I 2004 
K O N U : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Î L G I : T .B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAI.BŞK. 'mn 06.07.2004 gün ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun 7/2981-6202 esas no ' 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan M U M C U 
Bakan 

174-
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/2981-6202 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Bekçi ve personel eksikliği sebebiyle, bir çok müzenin kapalı 
olduğunu biliyor musunuz? 

SORU 2: Müzelerin kapalı tutulması, sizin talimatınızla mı 
gerçekleşmiştir? 

SORU 3: Müzelerin kapalı tutulması, kadro yetersizliğinden dolayımı 
yoksa Devletimizin müze bekçisine verecek parasının olmamasından dolayı 
mıdır? 

SORU 4: Turizme umut bağlayan ülkemizin, müzeleri kapalı tutmasının 
izahı yapılabilir mi? 

CEVAP 1-2-3-4: Ülkemizde Bakanlığımıza bağlı 95 adet Müze 
Müdürlüğü ve bu müzelere bağlı 92 adet birim bulunmaktadır. Taşra teşkilatında 
bulunan Müze Müdürlüklerinde kadrolu 555 adet bekçi görev yapmaktadır. 
Personel eksikliği sebebiyle Bakanlığımıza bağlı kapalı müze bulunmamaktadır. 
Ancak, müzelerimizi günün koşullanna uygun hale getirmek, gerek teşhir 
gerekse depolama açısından standartlarını yükseltmek amacıyla, onanm ve 
teşhir çalışmalarından dolayı 16 adet müze kapalı bulunmaktadır. 

SORU 5: NATO zirvesi için yapmayı planladığınız gibi tarihi eserleri 
bulunduğu mekanlardan taşıttırmak suretiyle; Dünyada bir örneği daha olmayan 
"seyyar müzecilik" gibi evrensel bir yenilik mi gerçekleştirmeye 
çalışmaktasınız? 

CEVAP 5: Sergi faaliyetleri ülkemizin tanıtımı açısından önem taşımakta 
ve bu doğrultuda dünyanın çeşitli ülkelerinde ve ülkemizin değişik şehirlerinde 
yaklaşık 20 yıldır sergiler düzenlenmektedir. 

Dünyanın bir çok ülkesinde de aynı yöntem yıllardır uygulanmaktadır. Bu 
gerçekten habersiz olarak ve konu araştırılmadan önyargılarla dolu ifadeler 
kullanılması ile neyin amaçlandığı anlaşılamamaktadır. 
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22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, vergi barışından yararlanan kamu 
kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2989) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Devlet ile vergi borçluları arasında barışı sağlamak için uygulamaya konulan 
Vergi Barışı Kanunu çerçevesinde; 

1 - Vergi barışından yararlanmak için, hangi KİT Kuruluşları , Belediyeler 
ve İl Özel İdareleri başvuruda bulunmuşlardır? 

2- Başvuruda bulunan Kamu Kuruluşlarının Vergi Barışı kapsamında ne 
kadar vergi ödemesi gerekmektedir? Bu kuruluşlar, bugün itibariyle ne 
kadar vergi ödemişlerdir? 

3-Yürürlüğe konulan Vergi Barışı Kanunu amacına ulaşmış mıdır? 
Hedeflenen amaca ulaşılmamış ise, bu duruma sebep olan faktörler nelerdir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-325 
KONU: Soru Onerçes, 0 İ 0 M 4 O 3 6 5 2 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06.07.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/66 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/2989 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun " Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. 
maddesinde; 

" Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer 
hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine kullanamazlar; 

" hükmü yer almaktadır. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107. maddesinde 
yer alan benzer bir düzenleme ile de, Kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimselerin bu 
vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, 
muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırları ifşa edemeyecekleri hüküm altına 
alınmıştır. 

Yukarıda belirtilen madde hükümlerine göre; soru önergesinin 1 inci maddesinde yer 
alan hususlar vergi mahremiyeti kapsamında olduğundan, cevaplandırılması mümkün 
bulunmamaktadır. 

öte yandan. Vergi Barışı Kanunu kapsamında kamu iktisadi kuruluştan, belediyeler 
ve diğer kamu kuruluşları 2003 yılında 93.461.444.811.000 TL, 2004 yılında 
166.101.160.288.000 TL ödeme yapmışlardır. 

Diğer taraftan, Vergi Barışı Projesine ilişkin olarak 2003 ve 2004 yıllarında toplam 3.6 
katrilyon TL gelir hedefi öngörülmekle birlikte, bu güne kadar 4.3 katrilyon TL gelir elde 
edildiğinden, Vergi Barışı Kanunu kapsamında belirlenen hedeflere ulaşıldığı açıktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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23.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun teknik 
öğretmenlere fiilî hizmet zammı verilmesine son verilmesine dair kararına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2993) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mesleki ve Teknik Orta öğretim okullarında çalışan Teknik öğretmenler, 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanununu 32. Maddesinin (d) fıkrasının iki ve altıncı şıkları kapsamında 30.08.1998 tarihine 
kadar fiili hizmet zammından yararlanmaktaydılar. Söz konusu tarihte Emekli Sandığı Yönetim 
Kurulu, 1064 sayılı kararıyla Teknik Öğretmenlere fiili hizmet zammı verilmesine son verirken, 2000 
yılına kadar emekli olanları bu zamdan yararlandırmış, emekli olmayanlardan ise 1987 yılma kadar 
geriye dönük olarak fiili hizmet zammının iptal edilmesine karar vermiştir. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. Teknik öğretmenlerin almış olduğu söz konusu fiili zammın Emekli Sandığı Yönetim 
Kurulunca iptal edilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bu kurumumuz arasında bir görüş alış 
verişi olmuş mudur? 

2. Milli Eğitim Bakanlığı Emekli sandığının almış olduğu bu karara olumlu görüş bildirmiş 
midir? 

5434 sayılı kanunun 32 maddesinin (d) fıkrasının ikinci ve altıncı şıklarında yer alan "boya 
işleri, gaz maskesiyle çalışma, oksijen, elektrik kaynağı" ile çalışanların fiili hizmet süresi 
zammından yararlandırılacağı kanun hükmü olduğuna göre, Mesleki ve Teknik Eğitim 
Liselerimizin atölyelerinde eğitim-öğretim veren öğretmenler, derslerinde bunları 
kullanmaktan vaz mı geçmişlerdir? 

Araç-gereç donanımlarına bağlı olarak bazı meslek liselerimizin atölyelerinde kanunda 
belirtilen araç-gereçlerle ve bunların bulunduğu ortamda sadece eğitim-öğretim yapılmıyor, 
aynı zamanda seri üretim yapıldığı bilinmektedir. Buna rağmen Emekli Sandığı Yönetim 
Kurulu bu kararı alırken hangi okullarımızı göz önünde bulundurmuştur? 

5. Emekli Sandığının ilgili karart alırken 2000 yılına kadar emekli olan öğretmenleri fiili hizmet 
zammından yararlandırırken, emekli olmayanlardan 1987 yılına kadar geriye dönük bu zammı 
iptal etmesi kazanılmış bir hakkın elden alınması anlamına gelmiyor mu? 

6. Emekli Sandığının bu karart dolayısıyla Teknik Öğretmenlerimiz mağdur konumuna 
düşürülmüş müdür? 

7. Konuyla ilgili olarak çok sayıda öğretmenimizin bireysel olarak Emekli Sandığı aleyhine 
davalar açtıkları bilinmektedir. Açılan bu davalarla ilgili olarak mahkemelerden bu 
okullarımızın atölye koşulları ve araç-gereçleri hakkında bilgi isteğinde bulunulmuş mudur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ ^Oi 5 . 3! <*"/2004 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ :TBMM Başkanlığının 06.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı 
yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun 
teknik öğretmenlere fiili hizmet zammı verilmesine son verilmesine dair karanna ilişkin" 
7/2993 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Hizmet Borçlanması ve 
İşlemler Dairesi Başkanlığının 19/6/1998 tarih ve B.07.1.EMS.0.11.05.01-1-5434-32 sayılı 
yazısında, Sandık Yönetim Kurulunun 11.6.1998 tarih ve 717 sayılı karan ile 11.10.1966 tarih 
ve 20002 sayılı karan ve bu karara ek olarak alınan diğer kararların iptal edilmesine karar 
verildiği belirtilmiştir. 21.07.1998 tarihli ve B.08.0.HUM.0.00.00.00.98.200/21544 sayılı 
yazımız ile söz konusu kararın, Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmişse de bu karann 
gönderilmesinin mümkün bulunmadığı 24.8.1998 tarihli ve B.07.1.EMS.0.11.05.01/1-5434-
32 sayılı yazılan ile bildirilmiştir. Bu konuda Bakanlığımız ile görüş alışverişinde 
bulunulmamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun 11.6.1998 tarih ve 717 sayılı 
karan alınmadan önce Bakanlığımız görüşü istenmemiştir. Söz konusu karar ile ilgili 
bilgilerin Bakanlığımıza intikal etmesini müteakip Bakanlığımızca, 15/4/1999 tarih ve 
B.08.0.ETÖ.0.10.01.02.01-114/3744 sayılı yazı ile gerekli açıklama yapılarak durumun 
Emekli Sandığı Yönetim Kurulunca tekrar değerlendirilmesinin sağlanması, mağduriyetlerin 
önlenmesi için alınacak müşterek tedbirler hakkında getirilecek önerilerin bildirilmesi 
istenmişse de söz konusu karara göre işlem yapılması gerektiği Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünün 27/5/1999 tarih ve B.07.1.EMS.0.11.05.01-1-5434-32-8 sayılı yazısında 
belirtilmiştir. 

3-4-5-6. Meslekî ve teknik öğretim okullarında uygulamalı eğitim ve öğretimin yanı 
sıra bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesi adına üretim de yapılmaktadır. 

Söz konusu karara ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandUğı Gend-Mudüriüğünün•-, 
16.07.2004 tarihli ve b.07.1.EMS.0.11.05.01/1-5434-32-8 sayılı yazıcında; 

a) Bakanlığımıza bağlı meslekî ve teknik öğretim okullarının atölyelerinde* 5434 sayılı 
Kanun'un 32'nci maddesinde belirtilen nitelikte bir ortam olup olmadığının ve buralarda 
görev yapan iştirakçilerinin fiili hizmet suresi zammından yararlandınlıp 
yararlandınlamayacağınm tespiti amacıyla Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun 07.06. r995~ 
tarih ve 883 sayılı karan gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve-İV 
Güvenliği Merkezi ile Sandıklannın temsilcilerinden oluşturulan heyetTarâfinHan! "Ankara'dâki 
meslekî ve teknik Öğretim okullan arasından seçilen Türközü Oğuzhan Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi ile Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde 26.02.1998 tarihinde inceleme 
yaptırdıklan, 
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Heyetçe Ankara Türközü Oğuzhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin; 
* Elektrik Bölümü (Bobinaj Atölyesi, Döner Sermaye Atölyesi, Elektronik Atölyesi, 

Elektrik Tesisat Atölyesi, Kumanda Atölyesi, Elektrik Laboratuvan), 
* Elektronik Bölümü, 
* Motor Bölümü (Motor Atölyesi, Tesviye-Kaynak Atölyesi, Şasi Atölyesi, Oto 

Elektrik Atölyesi, Motor Bakım Atölyesi), 
* Yapı Bölümü (Ahşap Bölümü, Kagir Bölümü), 
* Tesisat Teknolojisi Bölümü (Büküm Atölyesi, Kaynak Atölyesi, Montaj Atölyesi), 
* El Tesviyeciliği Bölümü 
ile Ankara Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin; 
* Mobüya-Dekorasyon Bölümü (Cila-Boya Atölyesi, Makine Atölyesi, Bileme ve 

Bakım Atölyesi, Montaj Atölyesi, Pres Atölyesi), 
* Döküm Bölümü, 
* Elektronik Bölümü (Baskı Devre Atölyesi, Elektronik Montaj Atölyesi, Elektronik 

laboratuvan), 
* Elektrik Bölümü (Otomatik Kumanda Atölyesi, Bobinaj Atölyesi, Tesisat Atölyesi, 

El Tesviyesi Üretim Atölyesi, Elektronik Atölyesi), 
* Tesviye Bölümü ve Metal Bölümünün 
incelendiği ve teknik elemanlarca düzenlenen raporda bu atölyelerin insan sağlığım 

etkileyen gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren bir durumu olmadığının kaydedilmiş olduğu, 
b) Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun 20.08.1998 tarih ve 1064 sayılı karan uyarınca, 

fiili hizmet zammı uygulamasına 2000 yılından itibaren son verildiği ve bu tarihten önce 
emekli olanlarm fiili hizmet süresi zammmdan yararlandınldığı, bu tarihten sonra emekli 
olanlann ise yararlandınlmadığı, 

c) Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun 20.08.1998 tarih ve 1064 sayılı karan ile, 
Bakanlığımıza bağlı okulların elektrik atölyesi galvano teknik işlerinin 1987-1988 öğretim yılı 
ders programmdan çıkanlması nedeniyle, galvano teknik işlerinde çalışanlann fiili hizmet 
süresi zammından yararlandınlma işlemine, aym öğretim yılının başlangıç tarihinden itibaren 
son verilmesine ve karar tarihinden Önce fiili hizmet suresi zammı eklenerek emekli ve dul 
yetim aylığı bağlananlara da aylıklarının ödenmesine devam edilmesine karar verildiği, 

ç) Emekli Sandığı Yönetim Kurulunca, Kurul karar tarihinden önce emekli aylığı 
bağlananların aradan 5-6 yıl gibi uzun süre geçtikten sonra fiili hizmet süresi zamlannın iptal 
edilmesi halinde fiili hizmet süreleri 20-25 yılın altına düşenlerin göreve iade edilmeleri 
sonucunu ortaya çıkaracağından ve kurumlarınca kadro bulunup göreve başlatılmalan imkanı 
olamavacaöı eibi Sandıklannca o tarihe kadar ödenmiş olan ikramiye ve emekli aylıklanmn 
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emekli oldukları tarihten göreve tekrar başlatılacakları tarihe kadar faizi ile birlikte borç 
çıkartılması da mağduriyetlerine neden olacağından, bu hususlar göz önüne alınarak fiili 
hizmet süresi zamlarının iptal edilmemesinin karara bağlanmış olduğu ve görevde olanların 
ise böyle bir mağduriyetleri söz konusu olmadığı, 

d) Danıştay ve idare mahkemeleri kararlarında 5434 sayılı Kanun'un 32'nci 
maddesinin (d) fikrasında belirtilen "Atölye" kavramından, Kanunda belirtilen işlerin 
yapıldığı, amacı seri ve sürekli üretim yapmak olan büyük bir işyerinde bir grup işçinin 
çalıştığı bölümün anlaşılması gerektiği, Kanun, işyerlerini olduğu gibi fiili hizmet süresi 
zammı uygulanacak işleri de bu işyerlerindeki üretim sürecinin gereği çalışmalarla 
sınırlandırılmış olduğu, Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik okulların atölyelerinin eğitim 
ve öğretime yönelik olduğu, bu atölyelerin 5434 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin (d) 
fıkrasındaki atölyeler kapsamında bulunmamakta olduğu, 

e) Öğretmenlerce söz konusu karara istinaden aleyhlerine açılan davaların da lehlerine 
sonuçlandığı 

belirtilmektedir. 
7. Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili olarak öğretmenlerin Bakanlığımız aleyhine 

açtıklan davalarla ilgili bazı mahkemelerce bilirkişi tarafından "iş yerinin zehirli, boğucu gaz, 
asitik, boya işlerinde gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren yerlerden olup olmadığının 
belirlenmesi amacıyla" inceleme yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Öğretmenler aleyhine sonuçlanan mahkeme kararlarının temyiz Talepleri de Danıştay 
tarafından reddedilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^-^~J? 

( ^ ^ t f o ç . Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim B a k a n a 
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24.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, kredi borcunu ödemeyen üniversite 
mezunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/2995) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
arafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Üniversitelerden mezun olduktan sonda kredi borcunu ödemeyen kaç 
öğrenci bulunmaktadır? 

2- Bu öğrencilerin gecikme faiziyle birlikte toplam ne kadar kredi borcu 
bulunmaktadır? Kredi borçlarına uygulanan faiz oranı ne kadardır? 

3-Kredilerin geri ödenmemesinin sebepleri nelerdir? Kredi borçlarını ne 
şekilde tahsil etmeyi düşünüyorsunuz? 

4-Kredi borçlarını ödeme gücü olmayan öğrenciler için haciz ve icra 
işlemlerinin başlatılacağı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 
Doğru ise, henüz herhangi bir işe yerleştirilmemiş işsiz öğrenciler ile ilgili 
olarak bu tür işlemlere başvurulmasının hukuki dayanağı nedir? 

5-Kredi borcunu ödemeyen üniversite mezunu işsiz öğrencilerin işe 
yerleştirilmeleri konusunda Bakanlığınızın özel bir projesi var mıdır? Varsa, 
proje hangi aşamada dır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ :TBMM Başkanlığmm 06.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı 
yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın, "Kredi borcunu ödemeyen 
üniversite mezunlarına ilişkin" 7/2995 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve/veya katkı kredisi alıp 
borcunu 30.07.2004 tarihi itibari ile hiç ödemeyen, öğrenim kredisinden 216.432 borçlu, katkı 
kredisinden de 179.132 borçlu bulunmaktadır. 

2. Söz konusu öğrencilerin, gecikme zammı ile birlikte toplam 190.359.005.133.542 
TL kredi borçlan bulunmaktadır. Kredi borçlarına % 7 gecikme zammı uygulanmakta iken, 
12.11.2003 tarih ve 25287 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 03.11.2003 tarihli ve 
2003/6345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (03.11.2003 Tarihli ve 2003/6345 Sayılı 
Kararnamenin Eki Karar) ve Tahsilat Genel Tebliği (Seri Nu: 429) doğrultusunda aylık % 4 
oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. 

3-4. Yüksek öğrenim gençliğine verilen öğrenim ve katkı kredilerinin; 
a) 1995 yılından önce öğrenim ve/veya katkı kredisi alacak öğrencilerden iki kefilli 

Taahhüt ve Kefalet Senedi alınmakta iken, 4160 sayılı Kanun gereği 1995 yılından itibaren 
kefil alınmaması, 

b) Borçlularca sonradan meydana gelen adres değişikliklerinin bildirilmemesi 
sebebiyle tebligatların eski adreslere gitmesi, 

c) Erkek borçluların askere gitmesi 

gibi sebeplerden dolayı tahsil edilemeyen borçluları bulunmakta veya borçlar geç tahsil 
edilmektedir. 

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunıj'nun 17'nci'hıâ*ddesinde; 
"Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında 
ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kariun hükümlerine göre mal 
sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir. 

öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve Öğrenim" sırasında veya 
öğrenimlerinden sonra çalışamayacak derecede daimi malûllüğe; uğramış oldukları tam 
teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir." hükümleri 
yer almakta ve bu hükümlerin gereği yerine getirilmektedir. 

5. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 56'ncı maddesinde; "Eğitim ve öğretim 
hizmetinin, bu Kanun hükümlerine göre Devlet adma yürütülmesinden, gözetim ve 
denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.", 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 1 'inci maddesinde; "Bu Kanunun amacı; Anayasa, 
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430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma 
plan ve programlan doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek ..." hükümleri yer 
almakta ve 2'nci maddesinde de Bakanlığımızın görevleri sayılmaktadır. Bunlardan 
anlaşılacağı üzere Bakanlığımız millî eğitim hizmetlerinin Devlet adma yürütülmesi, 
gözetilmesi ve denetiminden sorumludur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

)oç. Dr. Hüseyûrf̂ ÇELİK 
Millî Eğitim Bakimi 

25.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Bingöl-Güroymak İlçesinde belediyenin alkollü 
içki satışını yasakladığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/3011) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 

Antalya Milletvekili 

Bingöl İlinin Güroymak ilçesinde AKP mensubu belediye başkanı tarafından 

içki satan iki büfenin kapatıldığı ve ilçede içki satışının yasakladığına ilişkin bir 

haber geçtiğimiz günlerde basında yer almıştır. Bu bağlamda, 

1.Yukarıda anılan haberin doğruluğu ilgili makamlar tarafından araştırılmış 

mıdır ve bu haber doğru mudur? Eğer doğru ise, AKP'li belediye başkanın içki 

satışını yasaklama gerekçesi nedir? 

2.Ülkemizde tüketilen miktarının çoğu yakın zamana kadar devlet tekeliyle 

üretilen alkollü içkilerin satışı ve tüketimi yasal iken, partiniz mensubu bu belediye 

başkanın tavnnın etik ve yasal dayanağı nedir? 
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3.Söz konusu belediye başkanı hakkında vatandaşlar tarafından herhangi bir 

şikayette bulunulmuş mudur? 

4.İlgili belediye başkanı hakkında temel insan hak ve özgürlüklerine (ki 

vatandaşlann üretimi ve tüketimi yasal olan ürünleri tüketmek istemeleri bir temel 

haktır) tecavüz suçundan yasal kovuşturmaya başlanmış mıdır, " ve eğer 

başlanmamış ise başlanacak mıdır? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 0 8 -07-
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/feS 

BAŞBAKANLIĞA 

Ekli listede yer alan yazılı soru önergelerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde 
cevaplandırılmalarını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Esas 
No 

7/3011 

7/3012 

7/3013 

7/3014 

7/3015 

7/3016 

7/3017 

7/3018 

7/3019 

7/3020 

7/3021 

7/3022 

7/3023 

7/3024 

j 

15 7/3025 
1 

16 

17 

7/3026 

7/3027 

Evrak Kayıt 
No 

6165/20314 

6199/20383 

6212/20402 

6278/20546 

6288/20592 

6293/20597 

6323/20675 

6324/20676 

6325/20677 

6295/20599 

6313/20646 

6345/20723 

6266/20534 

6290/20594 

6297/20601 

6314/20647 

6284/20576 

YAZILI SORU ÖNERGELERİ 
Sahibi ve Özeti 

Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Bingöl-Güroymak 
ilçesinde belediyenin alkollü içki satışını yasakladığı iddiasına 
ilişkin. 
İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin. 
İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Haberleşme Yüksek 
Kurulunun toplanamama nedenine ilişkin. 
Malatya Miİletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, iran'ı 
ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin. 
Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Adana İlinde uçak 
seferlerinin durdurulmasına ilişkin. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLATın, olası bir 
depreme karşı ne gibi önlemler alındığına ve bilimsel çalışmaların 
dikkate alınıp glmmariıgny» ilişkin. 
Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, çiftçileri ilgilendiren 
bir yasaya ilişkin. 
Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Sümer Holding 
Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesinin özelleştirilmesiyle ilgili 
iddialara ilişkin. 
Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, Irak'la ilgili 
gelişmelerin ülkemiz üzerinde yaratacağı etkilere karşı önlem 
alınıp alınmadığına ilişkin. 
Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir polis memuru hakkındaki 
iddialara ve hakkında yapılan adli işlemlere ilişkin Adalet 
Bakarandan yazılı soru önergesi. 
Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, istanbul Bayrampaşa 
Cezaevinde oda sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin 
Adalet Bakanından yazdı soru önergesi. 
iğdir Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yolsuzlukla mücadele 
için hazırlanan kanun tasarısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi. 
Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki yol 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru 
önergesi. 
Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Boğaçayı 
Köprüsünün trafiğe açılmasına ve Çevre Yolu Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından yazdı soru önergesi. 
İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin adının İKÖ toplantısında farklı ifade edilmesine 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazdı soru 
önergesi. 
Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'IN, Türk delegasyonunun 
AYBYK toplantısında KKTC ile ilgili tutumuna ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi. 
İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, yeni banknot ve madeni 
para basımına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı 
soru önergesi. 

Gönderiliş 
Nedeni 

Gereği 

Gereği 

Gereği 

Gereği 

Gereği 

Gereği 

Gereği 

Gereği 

Gereği 

Bilgi 

Bilgi 

Bilgi 

Bilgi 

Bilgi 

Bilgi 

Bügi 

Bilgi 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

7/3028 

7/3029 

7/3030 

7/3031 

7/3032 

7/3033 

7/3034 

7/3035 

7/3036 

7/3037 

7/3038 

7/3039 

7/3040 

7/3041 

7/3042 

7/3043 

7/3044 

6298/20602 

6280/20548 

6294/20598 

6267/20535 

6311/20644 

6291/20595 

6333/20701 

6216/20407 

6289/20593 

6296/20600 

6302/20606 

6304/20608 

6234/20452 

6301/20605 

6174/20323 

6303/20607 

6283/20575 

İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Halk 
Bankasından kredi kullanan bir firmaya ilişkin Devlet Bakanından 
(Ali BABACAN) yazdı soru önergesi. 
İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, bazı TRT 
çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazdı 
soru önergesi. 

İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, bir TRT çalışanına 
ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Sigorta İl 
Müdürlüğünün hizmet binası ve personel ihtiyacına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi. 
Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Karapınar'da 
yaptırılan bir dispanserin personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi. 
Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, köylüden alman 
rüsum bedellerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru 
önergesi. 
Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi. 
İstanbul MiUetvekili Emin ŞİRİN'in, çöp taşıma ihalelerinde 
kullanılan formüle ve uygulamada usulsüzlük yapıldığı iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya 100. Yıl 
Bulvarında can güvenliğini sağlama amaçlı Önlemler alınmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazdı soru önergesi. 

Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir polis memuru hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, antika silah 
sahiplerinin bürokraside karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. 
Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, taksi sürücülerinin 
eğitimlerine ilişkin İçişleri Bakarandan yazdı soru önergesi. 
Yalova MUletvekiIi Muharrem İNCE'nin, Emekli Sandığı 
Yönetim Kurulunun teknik öğretmenlerle ilgili bir kararına ilişkin 
Maliye Bakanından yazdı soru önergesi. 
Adana Milletvekdi Atilla BAŞOGLU'nun, bazı yabancı 
firmaların ve yerli ortaklarının vergi kaçırdddan iddialarına 
diskin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi. 
Adana MUletvekiIi Atilla BAŞOGLU'nun, YÖK Yasa 
Tasarısının hazırlanma aşamasında Bakanlığın bdgisi dışında 
değişikliğe uğradığı iddiasına ilişkin Müli Eğitim Bakanından 
yazdı soru önergesi. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, YÖK l&nununun 35 
inci maddesi kapsamı dışında doktora yapan araştırma 
görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. 
İstanbul MiUetvekili Gürsoy EROL'un, İstanbul ve Ankara'daki 
hastanelerde yoğun bakım yatak sayısı ve solunum cihazı sayısına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi. 

Bilgi 

Bügi 

Bdgi 

Bilgi 

Bilgi 

Bilgi 

Bügi 

Bilgi 

Bügi 

Bilgi 

Bügi 

Bügi 

Bilgi 

Bügi 

Bügi 

Bügi 

Bilgi 
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35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

7/3045 

7/3046 

7/3047 

7/3048 

7/3049 

7/3050 

7/3051 

7/3052 

7/3053 

6312/20645 

6263/20531 

6264/20532 

6268/20536 

6272/20540 

6279/20547 

6292/20596 

6305/20609 

6309/20611 

Konya Milletvekili Atilla KART'ın, yeni binasına taşınan Ankara 
Trafik Hastanesinin eski binada kalan personel ve tıbbi 
cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanından yaalı soru önergesi. 
Muğla Milletvekili Gürol ERGtN'in, mazot için çiftçilere 
destekleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. 
Diyarbakır Milletvekili Mesut DEÖER'in, mısır ve soya fasulyesi 
imalatı ile imal ürünlerdeki bazı sorunlara ilişkin Taran ve 
Köyişleri Bakanmdan yazdı soru önergesi. 
Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Gürcistan ile ticaretin 
geliştirilmesine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. 
Bursa Milletvekili Kemal DEMtREL'in, işletmelerden istenen 
Sanayi Sicil Belgesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı som önergesi 
Malarya Milletvekili Ferit Mevhıt ASLANOÖLU'nun, THY'nın 
kiraladığı uçaklara ve isim belirleme kriterlerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazdı soru önergesi. 
Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla için turizm master 
planı olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı 
soru önergesi. 
Adana Milletvekili Atilla BASOGLU'nun, TSE belgesi olmayan 
ürünlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi. 
İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Halk Bankasından kredi 
kullanan bir firmaya ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından (AbdüUatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi. 

Bilgi 

Bilgi 

Bilgi 

Bilgi 

Bügj 

Bilgi 

Bilgi 

Bilgi 

Bilgi 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ £ / 2S>J~ 
KONU : 3011 esas nolu 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLCİ : a) Başbakanlığın 15.07.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-372/3483 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNSO. 10.00.02-

7-3011 -6165/20314 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sn. Nail KAMACI tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevap verilmesi tensip buyuralan yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Bitlis Valiliğinden 
alınan bilgilerden. 

Bitlis İli GUroymak İlçesinde içki satışı yapan iki büfenin kapatıldığı ve içki satışının yasaklandığına 
ilişkin olayın, esasen kaçak yapılan baraka ve büfelerin kaldırılması ile ilgili olduğu, 

Belediyece yapılan denetimlerde; mülkiyeti Belediyeye ait PTT merkez binası ve lojmanları önünde ve 
belediye otobüs durağında kurulan tekel büfesi ile, mülkiyeti Belediyeye ait Eski Kasaplar Sitesinde, Belediyeye 
aiı dükkanlara bitişik olarak kurulan büfeler hakkında; yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni olmadan, kamu alanı 
içerisinde kaçak olarak yapılması gerekçesiyle Belediye Encümenince 05.05.2004 tarih ve 22 sayılı kaldırılma 
karan verildiği, 

Yine. kamu bina ve lojmanları önünde umuma açık yol ve dolmuş durağında açıktan içki satışının 
gevrenin huzur ve düzeni ile trafiği olumsuz yönde etkilemesinden, çevre sağlığını ve güvenliğini tehlikeye 
düşürmesinden dolayı 25.02.2003 tarih ve 612 sayılı kararla verilen işyeri açma ruhsatlarının iptaline karar 
verildiği. 

İlgili şahıslar tarafından encümen kararının iptali yönünde, Van İdare Mahkemesi nezdinde E:2004/560, 
E:2004 562 esas sayılı dava açıldığı ve halen devam ettiği, ayrıca konu ile ilgili olarak büfe ve barakaların 
kaldırılması konusunda alınan kararlara karşı suç duyurusuna dayalı olarak Güroymak C.Başsavcılığının 
2004 270 sayılı hazırlık dosyasında da halen tahkikatın devam ettiği, 

Alkollü içki satış izni verme yetkisinin Tekel Genel Müdürlüğüne, açıkta içki satışına izin verme 
yetkisinin en büyük mülki amire ait olduğu, Belediyece verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına aykırı olarak 
faaliyet gösterilmesi halinde ise ruhsatın iptalinde tasarrufun Belediyeye ait olduğu, 

Ayrıca, Belediyeye ait arsa üzerine yapılan iki büfenin hangi amaç ve ne şekilde yapıldığına dair 
herhangi bir kayıt bulunmadığı gibi, bu büfelerin faaliyetlerine halen devam ettikleri ve içki satışını 
sürdürdükleri, ancak kaçak olarak yapılan bu büfelerin Encümen kararına dayalı olarak kaidınlmaları hususunda 
ilgili şahıslara ihtar ve uyarılar yapıldığı, yasal takip işlemlerinin devam ettiği, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/OJSJ2O04 

iülkadir AKSU 
Bakan 
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26.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir yürütmeyi durdurma kararının uygulandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3012) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 10.06.2004 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. maddesinde "Danıştay, Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmesizin işlem 
tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın 
idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." denilmektedir. Bununla 
birlikte Danıştay'ın, bu maddede geçen 30 günlük sürenin beklenmesinin 
gerekmediği ve imkanı hasıl olur olmaz karann gereğinin yerine getirilmesi 
gerektiği yönünde kararları bulunmaktadır. 

1- Namık Kemal Pak'in TÜBİTAK Başkanlığı'na atanmamasına yönelik 
Başbakanlık kararının yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Ankara 1. 
İdare Mahkemesi'nin 15 Nisan 2004 tarihinde verdiği kararın 
Başbakanlık'a tebliğ tarihi nedir? 

2- Bu kararın gereğinin yerine getirilmemesinin gerekçesi nedir? 
3- Mahkeme kararlarını uygulamamak, Anayasa'nın 138. maddesinde geçen 

"Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." Hükmüne 
aykırı değil midir? 

4- Bu kararın uygulanmaması hukuk devleti ilkesine aykırı değil midir? 

- 1 9 0 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI S Ü R ELİ D 

Sayı .B.02.0.002/ C | 3 U ^ ANKARA 
Konu : 

U../İİ2/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başının, 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3012-6199/20383 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 15.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-372-1/3475 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adma Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3012 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK' in 10/6/2004 tarih ve 7/3012 sayılı yazılı soru 
önergesinde yer alan soruların cevapları; 

1) TÜBİTAK eski Başkanı Namık Kemal PAK hakkındaki, Ankara 1 inci İdare 
Mahkemesi'nin 15/4/2004 tarihli karan Başbakanlığa 14/5/2004 tarihinde tebliğ 
edilmiştir. 

2) Adı geçenin, hakkında yürütülmekte olan bir soruşturma nedeniyle bu 
aşamada görevine başlatılması uygun görülmemiştir. 

3) Mahkeme kararının uygulanmaması söz konusu değildir. Devam eden 
soruşturmanın sonucuna göre göreve başlatmak da dahil gereğinin yapılacağı 
tabiidir. 

4) Bütün yargı kararları uygulanmaktadır. 
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27.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, İran'ı ziyaret edip etmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı 
(7/3014) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ferit Mevlüt A^ANKDĞLU 
Malatya Milletvekili 

iran'a bir ziyaret yapmayı düşünüyor 

2. İran'a tarihi belirlenmiş bir gezi varsa bu ziyaretin tarihinde bir erteleme var 
mı? 

3. Ziyaretin tarihi ertelendiyse hangi gerekçeyle? 

4. Bazı gazetelerde Iran ziyaretini ABD'nin onay vermediği gerekçesiyle 
ertelendiği iddia ediliyor? Bu iddia doğru mu? 

5. İçte ve dışta bağımsız olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı yabancı bir 
ülkenin onayı ite mi dış gezilerini belirtiyor? 

6. ABD onay vermese de İran'a gitmeyi 
düşünüyor muîa/vu?-? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/320274 ± 7 j ; : 2034 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLİ ET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3014-6278/20546 sayılı 
yazıları. 

Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
ve Saym Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına 
ekli soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

0 
Abdullah GUL 

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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MALATYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İran'a bir ziyaret yapmayı düşünüyor mu? 

2. İran'a tarihi belirlenmiş bir gezi varsa, bu ziyaretin tarihinde bir erteleme var mı? 

3. Ziyaretin tarihi ertelendiyse hangi gerekçeyle? 

4. Bazı gazetelerde İran ziyaretinin ABD'nin onay vermediği gerekçesiyle ertelendiği 
iddia ediliyor. Bu iddia doğru mu? 

5. İçte ve dışta bağımsız olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı yabancı bir ülkenin 
onayıyla mı dış gezilerini belirliyor? 

6. ABD onay vermese de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İran'a gitmeyi düşünüyor 
mu? 

YANITLAR: 

Sayın Başbakanımızın, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın ArePin geçen 
yıl Türkiye'ye yapmış olduğu ziyareti iade etmek üzere, 28-29 Temmuz 2004 tarihlerindeki 
İran ziyareti, kısa bir süre önce tarafımızdan önerilen sözkonusu tarihlerin İran tarafından da 
uygun bulunması üzerine gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bir erteleme sözkonusu olmamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının yurtdışı gezileri her zaman dış politikamızın 
gerekleri doğrultusunda, her iki ülke Başbakanlarının programlan açısmdan uygun bulunan 
zamanlarda gerçekleştirilmektedir. 

M-
' Abdullah GÜL 

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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28.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir polis memuru hakkındaki iddialara ve hakkında 
yapılan adlî işlemlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3020) 

TBMM Başkanlığına 

-Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn.Cemil Çiçek tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

-Abdülkadir Güney isimli vatandaş tarafından ulaştırılan bilgi ve belgeler ve 
basına yansıyan haberlere göre; 

Hakkında çek-senet tahsili, hırsızlık, kundaklama gibi son derece ağır 
suçlamalar bulunan ve Başbakanlık Koruma kadrosunda şoför olarak görev yapan polis memuru 
Erol Aksu'nun, aradan geçen 8-9 aya rağmen ifadesi dahi alınamamıştır. Konuyla ilgili olarak 
olayın İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bölümü ayrıca soru önergesiyle ilgili Bakanlığa 
yöneltilmiştir.Hazırlık tahkikatının sürüncemede bırakıldığı ve savsaklandığı yönünde ciddi 
kuşkular doğmuştur. 

--Bu sürecin dışında ve aynı olayla bağlantılı olarak, Yapraklı İcra Müdürlüğünün 
2000/6 talimat sayılı dosyasıyla hacizde olan Yapeksa fabrikasının bina ve müştemilatında, mühür 
fekki ve hırsızlık şikayeti ve iddiasıyla, Sayıştay Uzman Denetçisi Özer Altan ve ihale alıcısı 
Av.Sevinç Kayabaşı haklarında Yapraklı C.Savcılığmın 2001/170 hazırlık sayılı dosyasıyla adli 
koğuşturma yapılmış ve Asliye Ceza Mahkemesine 2001/58 esas ile ceza davası açılmıştır. 

-İddia ve bulgulara göre, bu davanın yargılaması esnasında; 

dizi numarasının 7-15-16-17-20-26-27-29-31-32-39-40-42-43-44-45-46-47-48-50-
51. sıralarındaki evrakların yok edildiği, bu evrakların yerine dosya içindeki diğer evrakların 
örneklerinin mükerrer olarak konulduğu, bu evrakların orjinallerinin Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından onanmış örneklerinin müştekide bulunduğu, böylece sonuçta yargılama dosyasında 
tahrifat yapıldığı, bu hususlar ve diğer iddiaların araştırılmasının Adalet Bakanlığı ve Hakimler 
Savcılar Yüksek Kurulundan talep edildiği, bu talep üzerine Adalet Müfettişi Yurdanur 
Bakırcı'nın yaptığı incelemeden sonuç çıkmadığı, adı geçen müfettişm bütün bu bulgulan nazara 
almadığı, Başbakanlık Koruma Müdürlüğündeki polis memuru Erol Aksu, Sayıştay Uzman 
Denetçisi Özer Altan ve ihale alıcısı Av. Sevinç Kayabaşı'nın kamu yönetiminin üst 
kesimlerinden himaye gördükleri yolunda kanaat doğmuştur. 
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—Bu bilgi ve gelişmeler karşısında, aşağıdaki soruların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Dava dosyasından 7 noiu asıl evrakın yerine 8 nolu evrakın fotokopisi, 
14 nolu asıl evrakın yerine 18 nolu evrakın fotokopisinin, 
15 nolu asıl evrakın yerine 3 nolu evrakın fotokopisinin, 
17 nolu asıl evrakın yerine 5 nolu evrakın fotokopisinin, 
20 nolu asıl evrakın yerine Özel Altan'ın Sayıştay kimliğinin, 
26 nolu asıl evrakın yerine 1 nolu evrakın fotokopisinin, 
27 nolu asıl evrakın yerine 23 nolu evrakın fotokopisinin, 
32 nolu asıl evrakm yerine 34 nolu evrakın fotokopisinin, 
46 nolu asıl evrakm yerine 34 nolu evrakın fotokopisinin, 
45 nolu asıl evrakm yerine 30 nolu evrakın fotokopisinin, 
44 nolu asıl evrakm yerine 25 nolu evrakm fotokopisinin, 
47 nolu asıl evrakm yerine 41 nolu evrakm fotokopisinin konulduğu 

sabit olmasına, bu yolda belge ve bulgu bulunmasına, bu durumun yargılama 
dosyasında tahrifat ve hukuk dışı mfidahale anlamına geldiği sabit olmasına 
rağmen; Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından olayın 
failleri ve sorumluları neden tespit edilmemiş, olay geçiştirilmek ve sürüncemede 
bırakılmak istenilmiştir? Bu süreç, olayla ilgili fail ve zanlılarm, kamu yönetiminin 
ve Bakanlığın üst düzey görevlileri tarafından himaye edildiği anlamına gelmezmi? 

2-Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen Adalet Müfettişi bütün bu 
somut bulguları neden nazara almamıştır? Böylesine hukuk dışı ve gerçeğe aykırı 
soruşturma yapan bir Müfettiş hakkında, Bakanlık ve Kurul tarafından neden 
herhangi bir işlem yapılmasına gerek görülmemiştir? 

3-Suçtan doğrudan zarar gören, olayın mağduru olan müştekinin davaya 
müdahil olarak katılmasının engellendiği ve bu sebeple temyiz hakkını kullanamadığı 
yolundaki ciddi ve dayanaklı iddia neden araştırılmamıştır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

B : 119 14 . 9 . 2004 0 :3 
ANKARA ' 

liJ5fy2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 8/7/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yazınız. 

b) 20/7/2004 tarihli ve 761 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3020 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

ÇİÇEK 
Bakan 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI ~ J.. ~/2004 

Bakan 

Sayın Atilla KART 
Konya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3020 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen müştekinin 20/12/2002 tarihli dilekçesinde 
Yapraklı Cumhuriyet Başsavcılığına, hırsızlık suçu nedeniyle sanıklar hakkında 
şikâyette bulunmasına rağmen Yapraklı Cumhuriyet Savcısının hırsızlık suçundan 
işlem yapmayıp, mühür bozmak iddiasıyla kamu davası açtığı, 23/9/2002 tarihli ikinci 
dilekçesi üzerine de ihkakı hak suçundan ön ödeme işlemi yaparak hırsızlık fiilini 
gizlediği ve bu şekilde sanıkları koruduğu; Yapraklı Asliye Ceza Mahkemesi 
Hâkiminin ise 2001/58 esas, 2002/7 karar sayılı dosyasında tanık ve sanık ifadeleri ile 
suç açıkça kanıtlanmasına rağmen hatalı karar verdiği, davaya müdahil olmasını 
engelleyerek temyiz yolunu kapattığı iddiasıyla şikâyette bulunması üzerine; 
27/12/2002 tarihli "Olur" ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca mahallinde gerekli inceleme 
ve gerektiğinde soruşturma yapmak üzere görevlendirilen adalet müfettişinin 
mahallinde yaptığı tahkikat işlemleri sonucunda şikâyete konu olaylann sabit 
olmaması nedeniyle ilgililer hakkında soruşturmaya geçilmesine yer olmadığına ilişkin 
raporu üzerine, 25/3/2003 tarihli "Olur" ile söz konusu Cumhuriyet Savcısı ve Hâkim 
hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, 

Adı geçen müştekinin 11/672003 ve 27/672003 tarihli şikâyet dilekçelerinde 
öne sürülen iddiaların ise, 20/12/2002 tarihli dilekçede daha önce de şikâyete konu 
edilmiş olduğundan, adalet müfettişi tarafindan yürütülen inceleme sonunda şikâyet 
olunan Cumhuriyet Savcısı ve Hâkim hakkında 25/3/2002 tarihli "Olur" ile işlem 
yapılmasına gerek görülmemesi ve işlem sonucundan 31/3/2003 tarihli ve 15215 saydı 
yazı ile müştekiye bilgi verilmesi nedeniyle, 31/8/2003 tarihli "Olur" ile yeniden 
düşünce bildirilmesine yer olmadığına karar verildiği, 

Başbakanlık İnsan Haklan Başkanlığının 26/5/2004 tarihli ve 
B.02.0.İHB/567.01-716 saydı yazısı ekinde alman, adı geçen müştekinin 18/5/2004 
tarihli dilekçesinde ileri sürdüğü, Yapraklı Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/58 esas 
sayılı dava dosyasındaki bir kısım evrak aslının yok edildiği ve bunların yerine aynı 
dosya içinden gelişigüzel seçilen diğer belgelerin fotokopilerinin konulması suretiyle 
bazı dokümanların dosyadan çıkanldığmm gizlenmeye çalışıldığı iddialan üzerine, söz 
konusu Cumhuriyet Savcısı ve Hâkim hakkında inceleme yapılmak üzere evrakın 
Çankın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, aynı dilekçe ile şikâyet edilen Adalet 
Müfettişi hakkındaki başvuru yönünden ise, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 5. 
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maddesinin (a) bendi uyarınca gereğinin takdir ve ilası ıçm evraKin 10/0/zvut larum 
ve 28442 sayılı yazıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulduğu; Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca da Yönetmeliğin söz konusu maddesi uyarınca işlem yapılarak ön 
inceleme için evrakın 21/6/2004 tarihli ve 4061 sayı ile adalet müfettişine tevdi 
olunduğu ve gerekli muamelenin sürdürüldüğü, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 

Soru önergesinde adı geçen Sayıştay Başkanlığındaki Uzman Denetçinin bir 
şirketten ve tanışık olduğu bir iş adamından borç aldığı, şirket için kendi ve başkaları 
adına tüketici kredileri kullandığı, irtibat bürosu olarak kullanılacak taşınmaz için kira 
akdine müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imza atağının tespit edilmesi 
üzerine, Sayıştay Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca hakkında yapüan disiplin 
soruşturması sonucunda; Sayıştay'ın itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunmak 
fiilinden dolayı 29/9/2000 tarih ve l/d saydı karan ile bir yıl kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası ile cezalandırıldığı; söz konusu kişinin 20/2/2002 tarihi itibarıyla 
da isteği üzerine emekliye ayrılarak Sayıştay Başkanlığından ilişiğinin kesildiği, 

Sayıştay Başkanlığının 22/7/2004 tarihli ve 39812 sayılı yazısından; 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. ^ 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan/ 

29.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, istanbul Bayrampaşa Cezaevinde oda 
sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/3021) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafindan yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

İstanbul Bayrampaşa Cezaevi eski cezaevlerimizden biridir. Yaklaşık 25 yıldır bu cezaevinde 
hiç reform yapılmamıştır. Konuyla ilgili olarak 

1. Bu cezaevinin oda sistemine bu güne kadar geçirilmemesinin nedenleri nelerdir? 
2. Bundan sonra geçilmesi düşünülmekte midir? 
3. Eğer düşünülüyorsa ne zaman uygulamaya geçilecektir? 
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T.C-
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 
3 W 

B:119 14. 9 . 2004 0 : 3 
AINKAKA > / 

^./2*2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 8/7/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-6165 saydı yazınız. 

b) 20/7/2004 tarihli ve 760 saydı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
tarafindan Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3021 
Esas No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi 
için ilgi (b) yaznmzla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
beşinci fikrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK V 
Bakan /J 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI .../.../2004 

Bakan 

Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERB ATUR 
Adana Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3021 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

istanbul Bayrampaşa Kapalı Ceza ve Tutukevinin oda sistemine dönüşüm inşaatının 
teknik müşavirlik ve kontrolörlük hizmetlerinin 6/8/2002 tarihinde ihale edildiği; kazanan 
firma ile 19/8/2002 tarihinde sözleşme imzalandığı, yüklenici firmanın yaptığı inceleme 
sonucunda düzenlenen 11/12/2002 tarihli raporda; cezaevinin olası deprem riskine karşı 
güçlendirme yapılmaksızın kullanılamayacağının, güçlendirmenin de olumlu ve sağlıklı sonuç 
vermesinin kuşkulu bulunduğunun, mevcut haliyle oda sistemine dönüşümün teknik açıdan 
mümkün olmadığının, bu nedenle söz konusu cezaevi bloklarının yıkılarak yeniden yapılması 
gerektiğinin, maliyetinin de 2003 yılı birim fiyatlan ile 19.500.000 000.000 TL olduğunun 
belirtilmesi nedeniyle anılan cezaevinin oda sistemine dönüşümü teknik açıdan mümkün 
olmadığından, yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin tasfiye edildiği ve bu aşamada oda 
sistemine geçilmesinin düşünülmediği; 

Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar çerçevesinde , İstanbul İlinin cezaevi sorununun 
çözümü amacıyla Silivri İlçesinde 8 adet L tipi cezaevi, 1 adet açık cezaevi; Maltepe İlçesinde 
3 adet L tipi cezaevi, 1 adet açık cezaevi; Esenler İlçesinde 4 adet L tipi cezaevi, 1 adet acık 
cezaevi yapımının planlandığı ve ihale süreci hazırlıklarının son aşamaya getirildiği; İstanbul 
İlinde yapılması plânlanan yeni cezaevlerinin faaliyete geçirilmesinin ardından soru 
önergesinde adı geçen cezaevinin kapatılması konusunun değerlendirilebileceği; 

Öte yandan, Bakanlığımızca ayrılan ödeneklerle söz konusu cezaevinin reform ve 
modernizasyonu çalışmalarının sürekli olarak yapıldığı; bu bağlamda cezaevine yeni ve 
modern bir mutfak kazandınldığı ve cezaevi şartlarının sosyal ve kültürel olarak yenilendiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Bakan 
Cemil ÇİÇEK 
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30.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya 100. Yıl Bulvarında can güvenliğini 

sağlama amaçlı önlemler alınmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3036) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 
Nail Kamacı 

rttalya Milletvekili 

Antalya'da Konyaaltı Sahilyolu üstündeki Boğaçayı Köprüsü'nün bir kanadı yıkılmış ve 

sağlam kalan diğer kanadı ise bakıma alınmış oluğu gerekçesiyle köprü tamamen trafiğe 

kapatılmıştır. Boğaçayı Köprüsü ile birlikte Akdeniz Bulvan'nm bir kısmı da trafiğe 

kapatılarak bütün trafik 100. Yıl Bulvarı'na yönlendirilmiştir. 100. Yıl Bulvarı şehirlerarası 

karayolu niteliğinde olmadığı için altyapısı ve ışıklandırması yetersizdir; bu yol aşırı yoğun 

şehirlerarası trafiğin akışı için zorlanmakta ve günün belirli saatlerinde çok ciddi trafik 

sıkışıkları yaşanmaktadır. Söz konusu bölgenin yoğun bir yerleşim bölgesi olması, trafik 

sıkışıklığı ve yolun teknik yetersizliği nedeniyle son aylarda çok sayıda ölümlü ve 

yaralanmah kaza olmuştur. Bu bağlamda, 

1. Şehirlerarası trafik için geçici olarak kullanılan 100. Yıl Bulvarı'nda can güvenliğini 

sağlama amaçlı önlemler neden hâlâ alınmamıştır? 

2. Yeterli hız kontrolü bu güzergahta neden düzenli bir biçimde yapılmamaktadır? 

3. 100. Yıl Bulvarı'na hız tahdit levhaları neden hâlâ yerleştirilmemiştir? 

4. Son 3 ay içinde bu yolda yaşanan kazalar sonucundaki ölen ve yaralanan şahısların 

sayısı ve gerçekleşen maddi hasarın miktarı nedir? 

r\ 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.LEGM.0.12.04.01 / o ~ . a 
Konu:YazdıS«u Önergesi >{^bWLf^ 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGl:08.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -6165-7/3036 sayılı yan. 

Antalya Milletvekili Nail KAMACI tarafindan TBMM Başkanlığına sunulan ve tararımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/3036) nohı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Boğaçayı köprüsünün Kemer Antalya istikametine hizmet veren bölümü kış şartlarının fazla yağışlı 
olması nedeni ile çökmüştür. Boğaçayı Köprüsüne ilave olarak köprü ve menfez yapım çalışmaları sebebiyle 
Akdeniz Bulvan üzerindeki trafik akışı 05.05.2004 tarihinden itibaren kapatılmış ve güzergah 100. Yıl Bulvan 
istikametine yönlendirilmiştir. 

1- Şehirlerarası trafik için geçici olarak kullanılan, Antalya-Kemer istikametinde (6650) metrelik yol 
kesiminde trafik emniyetini sağlamaya yönelik olarak (14) adedi tuz sınırlaması 50/km saati gösteren ikaz işareti 
olmak üzere, toplam (61) adet trafik ikaz ve uyan levhası bulunmaktadır. 

Kcmcr-Antarya istikametinde ise, (8) adedi hg smırlaması 50/km saat*i gösteren ikaz işaredolrnak üzere 
toplam (49) adet trafik ikaz ve uyan levhası bulunmaktadır. 

100 Yıl Bulvan üzerindeki kavşaklar sinyalizasyon sistemi ile kontrol edilmektedir. Bulvar üzerinde 
ayrıca (2) adet trafik ekibi denetlemelerini aralıksız sürdürmektedir. 

2- 100 Yıl Bulvarında hız denetimleri düzenli olarak yapılmakta olup, son üç ay içerisinde hız ihlali 
yapan (508) sürücüye 86.055.200.000 ( Seksen altı milyar elli beş bin Dri yüz) TL. para cezası uygulanmıştır. 

3- Adliye kavşağından Kemer istikametine Migros ahş-veriş merkezi önünde bulunan yolda radarla hız 
kontrolü yapım* levhası, Adliye kavşağı istikametinden Kemer istikametine (II) adet, Kemer istikametinden 
Adliye kavşağı istikametine (12) adet olmak üzere toplam (23) adet hız tahdidi işaret levhaları bulunmaktadır. 

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün köprü ve menfez yapım çalışmalarının herhangi bir olumsuzluk 
olmaması halinde 2004 yılı Ağustos ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

GÜNLÜDÜR 
..708/2004 

Abdülkadır AKSU 
İçişleri Bakam 
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31.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, antika silah sahiplerinin bürokraside 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3038) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

larak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLIV / 
Adana Milletvekili 

Antika Silahlar, anlaşılacağı gibi miadını doldurmuş, işlevini yitirmiş, sadece 
görüntü olarak varlığını sürdüren ve ancak tarihsel bir değere sahip olan objeleri tasvir 
itmekteyken, bu tarz eşyaların sahiplerine birçok zorluk çıkartılmakta, tam teşekküllü 
levlet hastanesinden sağlık raporu alınmasına bile gerek görülmektedir. 

Ruhsat yenileme dönemlerinde bu silahlar yeniden emniyet müdürlüklerine 
aşınmakta, silah tesbit tutanakları düzenlenmektedir. 

Çalışmayan ve çalıştırılması gayesi taşınamayacak olan ve artık sadece estetik 
ieğeri haiz olan bu objelerle gerek resmi makamlarımızm, gerek ilgili 
nemurlarımızın, gerekse bu tarihsel değeri evinde sergilemek isteyenlerin vaktini israf 
îtmeye, daha faydalı işlerde harcayabilecekleri enerjilerini burada israf etmelerini 
3nleyici düzenlemeler getirmeyi düşünür müsünüz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı rB.OS.lEGM.0.12.04.01 _ ^ 4 * 5 " - ( S ? o G j 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGL08.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -6165-7/3038 sayılı 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU tarafından TBMM Başkanlığına susulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/3038) nolu som önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulamasına 
dair 91/1779 karar sayılı yönetmelik bükümleri gereğince antika ruhsatı verilmesi ile ruhsat verilecek kişilerin 
engel hanen bulunup bulunmadığının tespiti zorunludur. Antika silahlara verilecek nıhsattann sûreye tabi 
olmayacağı 28.11.2002 tarih ve 239403 sayılı genelge ile valiliklere bildirilmiştir. 

Antika ruhsatlı silaha sahip olanların ruhsatlan süresiz verildiğinden ruhsat yenileme işlemi 
yapılmamaktadır. Bu nedenle, silah sahiplerinden silahlarını tespit için Emniyet Müdürlüğüne getirmeleri 
istenmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim 

^2.^708^004 
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32.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, taksi sürücülerinin eğitimlerine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3039) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU . 
Adana Milletvekili 

7/2269 sayılı soru önergemize vermiş olduğunuz cevapta taksi sürücülerinin 
eğitimlerinin ilgili meslek odalarınca düzenlenen kurslarla verilmekte olduğunu 
bildirmiş ve sınıfına uygun olarak verilen sürücü belgesi dışmda özel bir sürücü 
belgesi verilmesinin düşünülmediğini bildirmişsiniz. 

1. Üyesi olmaya çok istekli olduğunuz Avrupa Birliğinde bu mesleğin icra 
edilmesi hangi şartlara bağlanmıştır, biz bu koşulları ne kadar sağlayabiliyoruz? 

2. Yerli yahut yabancı müşterileri arabasına alan sürücünün müşteriye yahut 
yoldan geçenlere adres sormalarının, bu arada taksimetreleri açık bir vaziyette 
sokaktan sokağa dolaşmalarının saygın bir izlenim verdiğine inanıyor 
musunuz? 

3. Bu işi bir meslek olarak gören; meslek saygınlığıyla yürüten ve yürütülmesini 
arzu eden taksi sürücülerimizi mutlu edecek düzenlemeleri sağlamayı 
düşünüyor musunuz; bu sımf mensuplarının trafik içersinde diğer sürücülere 
örnek davranışlar içersinde bulunan profesyoneller olarak görmeyi umut 
edebilir miyiz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 - *-y^O< - fy << oVfÇ 
Konu: Yazılı Soru Önergesi l'ŞdomOM . 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGt:08.07.20O4 tarih ve A.Oİ.O.GNS.O.IO.00.02-6165-7/3039 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/3039) noiu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1- Ticari taksi sürücülerimizin eğitimi, Karayollan Trafik Kanununun EKİ Madde ve 507 sayılı Esnaf 
ve Sanatkarlar Kanunu çerçevesinde çıkarılan 01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürtöge giren Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği çerçevesinde sağlanmaktadır. 

Belirtilen mevzuat gereğince, taksi sürülerimizin eğitimi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu'na bağlı odalar tarafından yapılmaktadır. Yapılan eğitimler, eğitimi veren odaların bağlı 
bulunduğu birlik tanfindan denetlenmektedir. Bu eğitime katılmak isleyen sürücülerde en az Ortaokul veya 8 
yıllık temel eğitim mezunu olmalan şartı aranmaktadır. Yönetmelik çerçevesinde eğitime tabi olup, eğitim ve 
kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan sürücülere Ticari Taşıt Kullanma Belgesi" verilmektedir. 

Ayrıca, 10.07.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşana Kanunu 19.07.2003 tarihli ve 25173 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanuna bağlı olarak Karayolu Tasıma Yönetmeliği 
25.02.2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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Yürürlüğe giren bu Kanun ve Yönetmeliğin verdiği yetki ile; taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek 
veya tüzel kişileri temsile yetkili yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinden en az birinin, taşımacılık 
faaliyetlerini sevk ve idare eden personelden müdür veya idareci, bilet satış görevlileri ve özellikle sürücülerin 
mesleki yeterlilik eğitimleri ile ilgili usul ve esaslar, eğitim müfredatı, eğitimin süresi, sınav, mesleki yeterlilik 
belgesinin şekli ve diğer hususlann Avrupa Birliği düzenlemeleri de dikkate alınarak, Ulaştırma Bakanlığınca 
altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 

2- 4925 sayılı Kanun mesleki yeterlilik eğitiminin geniş kapsamlı bir şekilde hazırlanması ve zorunlu 
olması konusunda münhasıran Ulaştırma Bakanlığına yetki, görev ve sorumluluk vermektedir. 

3- Ticari taşıt sürücülerinin mesleki yeterlilik eğitimi ve bu eğitimin sonunda alacakları belgeler 
konusunda sürücülerin mağduruyetini önlemek için Bakanlığımızca hazırlanan "Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasan" sının TBMM'de kabul görmesi durumunda Ek 1 inci maddesinde 
yer verilen Ticari Taşıt Kullanma belgesi ile ilgili hüküm yürürlükten kaldırılacak, bu itibarla ticari taksi 
sürücülerinin mesleki eğitimleri ile ilgili her türlü usul ve esaslarım belirlemek görevi Ulaştırma Bakanlığının 
görev alanında bulunacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim 

33.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, bazı yabancı firmaların ve yerli ortaklarının 
vergi kaçırdıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın (7/3041) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

04.05.2004 tarihli Milliyet Gazetesinde çıkmış olan "İçinden Eron Geçen 
Fatura" başlıklı habere dayalı olarak, Eron firması ve yerli ortaklarının bir takım 
muhasebe usulsüzlükleriyle vergi kaçırdığının bakanlığınız marifetiyle tespit edilmesi 
memnuniyet ve takdir vesilesidir. 

1. Bu hadiseyi bir örnek olay kabul edersek, günümüze kadar bu ve benzeri 
firmaların yurdumuza vergi geliri sağlamaksızın kaynaklarımızdan 
yararlanmasını hükümetiniz nasıl değerlendirmekte ve böylesine suiistimallere 
hangi etkenlerin sebebiyet verdiği tespit edilmiş midir? 

2. Yabancı firmalar bizzat yahut yerli ortaklarıyla vergi kaçırma yöntemleri teknik 
heyetiniz tarafından tespit edilmiş inidir, bu yöntemleri kamuoyuyla 
paylaşmakta bir beis görür müsünüz? 

3. Yukarıda adı geçen şirket hakkında uyguladığınız operasyonları benzer 
nitelikteki diğer firmalar hakkında da uygulamak suretiyle, bu kara delikleri 
kapatacak mısınız; neler yapılması düşünülmektedir? 

Sdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-327 
KONU: Soru önergesi 0 & 0 U W ) 3 6 5 2 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 08.07.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/3041 
esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, vergi denetiminin asıl amacı vergi adaletinin sağlanması, vergi 
kayıp ve kaçağının en aza indirilmesi ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına 
alınmasıdır. Bu amaçla Bakanlığımız tarafından yurt genelinde vergi denetimleri 
sektörel bazda planlı ve koordineti yürütülmektedir. 

Öte yandan, vergi denetimleri sonucu hazırlanan vergi inceleme raporlarındaki 
bilgilerin kamuoyuna açıklanması vergi mahremiyetinin ihlali sayılacağından soru 
önergesinde yer alan hususlara, cevap verilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

K^rıâl UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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34.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, YÖK Yasa Tasarısının hazırlanma aşamasında 
Bakanlığın bilgisi dışında değişikliğe uğradığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3042) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Saym Hüseyin ÇELİK tarafından, 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Adana Milletvekili 

1 - Y.Ö.K. Yasa tasarısı ile ilgili olarak T.B.M.M. Başkanlığına sevk edilen 
tasarının, sizin tarafınızdan hazırlatılmış olan tasarının değiştirilmiş 
olduğuna ilişkin basına vermiş olduğunuz demeç doğrumuydu, bu konuya 
açıklık getirir misiniz ? 

2- Tasan değiştirilmişse, yapılan değişiklikler nelerdir ? 

3- Hangi mercide, kim veya kimler tarafından değiştirilmiştir ? 

4- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, devlet yapısının, yapısal organizasyonu 
gereği; eğitim ve öğretimin; planlama, koordinasyon ve yönetiminde, Milli 
Eğitim Bakanlığının üzerinde bir mercii var mıdır ? 

5- T.B.M.M.'de oylanarak, Cumhurbaşkanlığı'na, onaya gönderilen Y.Ö.K. 
kanunu hangisidir, tarafınızca hazırlatılmış olan mı, yoksa değiştirilmiş 
olduğunu iddia ettiğiniz midir ? 

6- Tarafınızca hazırlatılmış yasa tasarısının, bir şekilde değiştirilmiş olduğunu 
öğrendiğinizde, Bakanlık olarak tavrınız ne olmuştur ? 

7- Genel Kurulda, bu Y.Ö.K. Yasa Tasansı oylanırken, kullandığınız "EVET" 
Oyu; değiştirilmiş olduğunu iddia ettiğiniz tasanya olmamış mıdır ? 

8- Genel Kurulda, bu Y.Ö.K. Yasa Tasansı görüşülürken, muhalefetin 
hazırlanan yasa tasarısının olumsuzluklarına ilişkin sunduğu gerekçeleri 
ifade eden meclis kürsüsünden yapılmış konuşmalara karşı, meclis 
kürsüsünde söz konusu yasa tasarısının, yasalaşmış olmasının, milletimize 
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ve memleketimize ne kadar çok fayda getireceğine ilişkin yapmış 
olduğunuz hararetli ve tam inanmış bir insanm samimiyetiyle yapılmış olan, 
cevabi savunma konuşması; değiştirilmiş olduğunu iddia ettiğiniz tasanya 
olmamış mıdır ? 

9- Değiştirilmiş olduğunu iddia ettiğiniz, söz konusu yasa tasarısının 
olumsuzluğunu, oylandıktan sonra mı, fark ettiğiniz için gazetelere 
değiştirilmiş olduğu hususunda, demeç verdiniz ? 

10- Bu demeci verme sebebiniz, olumsuzluğunu fark ettiğiniz yasanın, 
arkasından Bakanlık olarak desteğinizi çektiğinizin medyada gündeme 
gelmesiyle Cumhurbaşkanlığımn dikkatini çekerek VETO edilmesinin 
sağlanması mıydı ? 

11- Eğer böyleyse, VETO edilmesini sağladığınıza göre, bunda sonra 
Cumhurbaşkanının uyan ve ikazlannı da, dikkate alarak yeniden 
hazırlatacağınız, yeni tasannın, bilginiz dışında değiştirilmesini 
engelleyebilecek misiniz ? 

12- Medyada yaptığınız bir mülakatta, bu yasanın metninde ısrarcı 
olmayacağınızı, Cumhurbaşkanımn uyan ve ikazlannı dikkate alacağmızı 
belirtirken, Y.Ö.K. yasasını da, dinlendirmeye aldığınız diğer yasaların 
akıbetine mi uğratacaksınız ? 
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T.C. 9-/30^2 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ' 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 2aö\ t Jf İT/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun, "YÖK Yasa Tasansmm hazırlanma 
aşamasında bakanlığın bilgisi dışında değişikliğe uğradığı iddiasına ilişkin" 7/3042 esas 
numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-5-6-7-8-9-10-11. Hükümetimizce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sevk edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen, fakat Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından "veto" edilen söz konusu Kanun Tasan'sı Bakanlığımızca hazırlanan Tasan olup 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edilirken herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

4. 430 sayılı "Öğretim Birliği Kanunu"nun l'inci maddesinde 'Türkiye'deki bütün 
bilim ve öğretim kurumlan Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır." ifadesi ile eğitim 
kurumlarının yönetimi ile ilgili genel çerçeve çizilmiştir. 

12. Kamunun, yüksek öğretimde yeni bir yapılanmanın olmasında hemfikir olduğu ve 
bu hususun ilgili tüm taraflarca gündeme getirildiği bilinmektedir. Yöneticilerin görevi, 
şikayet edilen hususlarda düzenleme yapılmasını sağlayarak şikayetleri ortadan kaldırmak 
olup söz konusu Tasan'mn süreci kamunun malûmudur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

foç. Dr. Hüseyin< 
Millî Eğitim Bakanı 
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35.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, YÖK Kanununun 35 inci maddesi kapsamı 
dışında doktora yapan araştırma görevlilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/3043) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın, Milli Eğitim Bakam Sayın Hüseyin ÇELÎK tararından, 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1- Y.Ö.K Kanununun, 35. Maddesi kapsamı dışında doktora yapan, Araştırma 
Görevlisi olmuş mudur? 

2- Halen, 35. Madde kapsamı dışmda, kaçak doktora yapan, Araştırma Görevlisi 
var mıdır? 

3- 35. Madde kapsamı dışında, kaçak doktora yapan Araştırma Görevlileri 
hakkında, Üniversite Rektörlükleri yasal işlem yapmışlar mıdır? 

4- 35. Madde kapsamı dışında kaçak doktora yapan, Araştırma Görevlilerinden bir 
kısmına yasal işlem yapıldığı, bir kısmına ise yasal işlem yapılmadığı doğru 
mudur? 

5- Bu tarz haksızlık, adam kayırmacılık ve baskılar sonucu, üniversiteleri terk 
eden Araştırma Görevlileri olmuş mudur? 

6- Y.L.S. ile, Y.Ö.K ve M.E.B. adına yurt dışına, yüksek lisans ve doktora eğitimi 
için gönderilip, doktorasını tamamlayarak yurda .dönenlerin tamamı görev 
yerlerinde Öğretim Üyeliğine atanmışlar mıdır, yoksa bir kısmı -idarenin keyfi 
uygulamaları ile Araştırma Görevlisi kadrosunda bekletilmekte midirler? 

7- Keyfi olarak araştırma Görevlisi kadrosunda bekletilen Doktoralı Araştırma 
Görevlilerinden üniversiteyi terk edenler olmuş mudur? 

8- Masrafları kamu tarafından karşılanarak, yurt dışında eğitimleri sağlanmış bu 
genç bilim adamlarının, üniversiteleri terk etmesine sebep olan, üniversite 
yönetimi hakkında bir işlem yapılacak mıdır? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
s / 

SAYI : B.O8.0.APK.0.O3.O5.O0-O3/ Jöö f / J /İ"/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6165 sayılı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU' nun, "YÖK Kanunu'nun 35'inci maddesi 
kapsamı dışında doktora yapan araştırma görevlilerine ilişkin" 7/3043 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yaptırılan inceleme sonucu; 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35'inci maddesinin l'inci fıkrasında 
"yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında öğretim elemanı 
yetiştirileceği", 2'nci fıkrasmda ise öğretim elemam yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin 
araştırma görevlisi kadrolarının bir başka üniversiteye geçici olarak tahsis edilebileceği" 
hüküm altına alındığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca üniversitelere gönderilen 
genelgeler ile anılan Kanun maddesi uygulanmadan lisansüstü öğretimlerini bir başka 
üniversitede yapmalarına izin verilmemesinin bildirildiği, 

2. Anılan Kanun maddesi uygulanmadan bir başka üniversitede lisansüstü eğitim-
öğretim yapanlar hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına şikayet ulaştığında gereği 
yapılmak üzere ilgili üniversite rektörlüklerine bildirildiği, 

3. 35'inci madde kapsamı dışında'kaçak doktora yapan araştırma görevlileri hakkında, 
kadrolarının bulunduğu üniversite rektörlüklerine ilgili Kanun maddesi uyannca teklif 
gönderilmesinin, kişinin mecburi hizmet yüklenmek kaydı ile söz konusu Kanun maddesi 
uyannca kadrosunun bir başka üniversiteye tahsisini istememesi halinde lisansüstü eğitim-
öğretim yapmasına izin verilmemesinin, izinsiz öğretimine devam etmesi halinde ise, 
ülkemizde lisansüstü eğitim-öğretimin örgün öğretim olması ve devam zorunluluğu 
olduğundan, görevlerine devamsızlıklan nedeniyle "Yfllfc»Wig"titn Kırımları YftHiri, 
Öğretim Elemam ve Memurlan Disiplin Yönetmeliği"nin ilgili h il^erin^ûy|ufanmasın|n, 
lisansüstü eğitim-öğretim yaptıklan üniversite rektörlüklerine Ü6 devam jafichuriveti.olan 
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öğrenimlerinde devamsız olanlann üniversiteleri yönetmeliklerinin ilgili hükmünün 
uygulanması gerektiğinin bildirildiği, l *"'•'* 

4. 35'inci madde kapsamı dışında kaçak doktora yapan iffaştiflna-gerevlileriite; ilgili 
olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan bilgilerin gpreği için ilgili «rektörlüklere 
bildirildiği, '""' 

5-7. Rektörlüklerce her ay akademik kadrolardaki değişikliklerin Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığına bildirildiği, ancak ayrılanların ayrılış sebeplerinin bildirilmediği, 

6. 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri atama yetkisini rektörlüklere verdiği, 2547 
uyarınca yardımcı doçent olarak atanacaklarda aranan şartlan sağlamaları halinde ilgili 
kadroya atandıkları, 1416 sayılı Kanun uyarınca Bakanlığımız hesabma üniversitelerimiz 
adına yurt dışmda öğrenimlerini öğrenci statüsünde tamamlayıp yurda döndüklerinde bazı 
üniversitelerce doğrudan yardımcı doçent kadrolarına, bazı üniversitelerce bir akademik 
kadroya (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi) atamaları yapılarak daha sonra 2547 sayılı 
Kanun'un 23'üncü maddesi şartlanm ve üniversite senatolannca belirlenen atama- yükseltme 
kriterlerini sağlamaları şartı ile yardımcı doçent kadrosuna atandıktan, 

8. Üniversite yöneticileri hakkında şikayet ulaşüğmda,Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde şikayetin doğruluğunun tespit 
edilmesi halinde KuruTun yetkisi dahilinde gereğinin yapılacağı 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, işletmelerden istenen Sanayi Sicil Belgesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/3049) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa Tedaş Bölge Müdürlüğü'nün Bursa Esnaf ve Sanatkar Odalar» Birliğine 
göndermiş olduğu yazı, ilimizdeki ve tahminimce tüm ülkemizdeki küçük esnafımızın 
canını sıkmıştır. Yazıda; elektrik tüketimini ticarethane tarifesi üzerinden yapan küçük 
esnafımızın, iki yılda bir Sanayi Sicil Belgesi'nî yenilemesi gerektiği bîtcfîrilmektedir. Bu 
yenileme işleminin gerçekleşmesi için de ticarethane sahibinin en az beş sigortalı 
eleman çalıştırma zorunluluğu vardır. 

Son zamanda yaşanan ekonomik krizler sonucunda zaten zor günler yaşayan 
küçük esnafımız bu uygulama ile yeniden cezalandırılmaktadır. Ekonomik sebeplerle 
çalıştırılan eleman sayısını azaltmak zorunda kalan iş yerleri bu ofay sonucunda ikinci 
ekonomik sıkıntryla karşı karşıya kalmışlardır. 

Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler elektrik kullanımında % 271ik bir indirimden 
yararlanabilmektedir. Bu belgeyi alamayanlar ise bu indirimden faydalanamamaktadır. 

Günümüzde küçük sanayicinin desteklenmesi gerekirken, cezalandırıldığı bu 
uygulama, beraberinde küçük sanayicilerin daha da yok olmasına sebep olabilecek bir 
olaydır. 
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1. Sanayi sicil belgesi alabilmek için neden en az beş sigortalı işçi çalıştırılması 
zorunluluğu getirilmiştir? Bu uygulamanın amacı nedir? 

2. Çaiışanlannın sayısı Beşten az olan sanayi kuruluşlarının ortaya çıkabilecek 
ekonomik kayıplanyla ilgili olarak önceden yapılmış bir çalışmanız var mıdır? 

3. Küçük sanayicilerimizin sanayi sicil belgesi almaları sırasında getirilen en az beş 
çalışan olması gerektiği yönündeki zorunluluğun kaldırılması için çalışmalarınız 
var mıdır? 

4. Zaten ekonomik sorunlarla işletmelerini küçültmüş olan esnafımız neden 
yeniden cezalandırılmaktadır? 

5. Beşten az eleman çalıştıran işletmelere de Sanayi Sicil Belgesi verilmesi 
yönünde coşmalarınız var mıdır? 

6. Bu uygulamadan yararlanmak için belirtilen tarih olan 26 Haziran 2004 
tarihinin uzatılması yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı :B.15.0.APK.0.23.300- / û g - 3 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ı< / • 2.004 

9781 " 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığı'nın 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3049-6272/20540 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazı ile Bakanlığımıza iletilen, Bursa Milletvekili Sayın Kemal 
DEMİREL'e ait 7/3049-6272 esas no.lu yazılı soru önergesi, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nü 
ilgilendirdiğinden yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selahattin ÇİMEN 
Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYİ ;B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 7 7 2 8 * 2 feb 2234 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3049 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

Bursa TEDAS Bölge Müdürlüğünün Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine 
göndermiş olduğu yazı, ilimizdeki ve tahminimce tüm ülkemizdeki küçük esnafımızın canını 
sıkmıştır. Yazıda; elektrik tüketimi ticarethane tarifesi üzerinden yapan küçük esnafımızın iki 
yılda bir Sanayi Sicil Belgesini yenilemesi gerektiği bildirilmektedir. Bu yenileme işleminin 
gerçekleşmesi için de ticarethane sahibinin en az beş sigortalı eleman çalıştırma zorunluluğu 
vardır. 

Son zamanda yaşanan ekonomik krizler sonucunda zaten zor günler yaşayan küçük 
esnafımız bu uygulama ile yeniden cezalandırılmaktadır. Ekonomik sebeplerle çalıştırılan 
eleman sayısını azaltmak zorunda kalan iş yerleri bu olay sonucunda ikinci ekonomik 
sıkıntıyla karşı karşıya kalmışlardır. 

Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler elektrik kullanımında %27'lik bir indirimden 
yararlanabilmektedir. Bu belgeyi alamayanlar ise bu indirimden faydalanamamaktadır. 

Günümüzde küçük sanayicinin desteklenmesi gerekirken, cezalandırıldığı bu 
uygulama, beraberinde küçük sanayicilerin daha da yok olmasına sebep olabilecek bir olaydır. 

SORU 1- Sanayi SicilBelgesi alabilmek için neden en az beş sigortalı işçi çalıştırılması 
zorunluluğu getirilmiştir? Bu uygulamanın amacı nedir? 

SORU 2- Çalışanların sayısı Beşten az olan sanayi kuruluşlarının ortaya çıkabilecek 
ekonomik kayıplarıyla ilgili olarak önceden yapılmış bir çalışmanız var mıdır? 

SORU 3- Küçük sanayicilerimizin Sanayi Sicil Belgesi almaları sırasında getirilen en 
az beş çalışan olması gerektiği yönündeki zorunluluğun kaldırılması için çalışmalarınız var 
mıdır? 

SORU 4- Zaten ekonomik sorunlarla işletmelerini küçültmüş olan esnafımız neden 
yeniden cezalandırılmaktadır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ ' « 2 8 | 2 && 2 ^ 4 
KONU 

-2-

SORU 5- Beşten az eleman çalıştıran istetmelere de Sanayi Sicil Belgesi verilmesi 
yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

SORU 6- Bu uygulamadan yararlanmak için belirtilen tarih olan 26.06.2004 tarihinin 
uzatılması yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

CEVAPLAR 1-2-3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 15.01.2004 tarih, 25347 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 284/2 sayılı kararında; "Sanayi Abone 
Grubu; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda tanımı yapılan Sanayi İşletmelerinin, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünü ifade eden belgeyi almaları şartıyla şantiye dönemi de 
dahil olmak üzere sanayi abonesi olarak kabul edilirler. Haddehaneler, soğuk hava deposunun 
buz üreten tesisleri bu gruba dahil edilirler" olarak belirlenmiştir. 

Şirket teşekkülü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun bu kararı doğrultusunda işlem 
yapmaktadır. 

Şirket teşekkülünden Sanayi abonesi grubunda Sanayi tarifesinden enerji alan gerçek ve 
tüzel kişilerin Sanayi Sicil Belgesi eksikliklerinin giderilmesi için 01 07.2004 tarihinden 
01.09.2004 tarihine kadar (2 ay uzatılması) ek süre verilmiştir. 

Sanayi Sicil Belgeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir. Belge verme 
şartlan da Bakanlık tarafından belirlenmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

•alUNAKITAN 
ye Bakanı,r 
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37. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, THY'nin kiraladığı uçaklara ve 
isim belirleme kriterlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3050) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Ferit Mevlüt AŞÖ*NOĞLU • 

Malatya Mılletvtekili 

• • • ' • / ' \ 

1. Türk Hava Yolları VVorld Focus adlı şirketten uçak kiraladı mı? 
2. Bu kiralama işlemi ile kaç uçak kiralanmıştır? 
3. Kiralanan uçağa "TC - AKP" adı verildi mi? Bu ismi kim belirledi? 
4. Uçağa TC - AKP" adı verildiyse "AKP" hangi anlama geliyor? 
5. THY'de uçak isimleri tespitinde bugüne kadar parti isimlerinin kısaltılması 

gibi uygulamalar var mıydı? 
6. Bu ismi değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 
7. Yeni kiralanan uçaklara CHP - DYP - MHP - DSP gibi diğer partilerinde 

isimlerini vermeyi düşünüyor musunuz? 
T.C. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S AĞUSTOS m 
SAYI :B.11.0 .APK.0.10.01.21. /EA/- \0^f5~2l657 
KONU -.Malatya Milletvekili 

Sayın Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3050-6279/20547 
sayılı yazısı. 

Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun 7/3050-6279 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 
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MALATYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU'NUtt 
7/3050-6279 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1-Türk Hava Yollan World Focus adlı şirketten uçak kiraladı mı? 

CEVAP 1- Bakanlığımız ilgili kuruluşu iken, özelleştirilmek üzere 22.08.1990 
tarih ve 90/822 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
bağlanan THY A.O.'dan alınan bilgiye göre; WORLD FOCUS AIRLINES 
(Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.) adlı işletmeden A310-203 tipi bir uçağı 
13 Haziran 2004-31 Ekim 2004 tarihleri arasındaki yaz döneminde kullanmak üzere 
wet-lease olarak SHT 120.95 "Hava Aracı Kiralama Esas ve Usulleri TalimatTna 
göre kiralamıştır. 

SORU 2- Bu kiralama işlemi ile kaç uçak kiralanmıştır? 

CEVAP 2- Kiralama işlemi, bir adet A310-203 tipi hava aracı için 
gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3-Kiralanan uçağa "TC-AKP" adı verildi mi? Bu ismi kim belirledi? 

CEVAP 3- THY A.O. tarafından kiralanan uçak, Dünyaya Bakış Hava 
Taşımacılığı A.Ş. işletmesinin sorumluluğunda olup, tescil işareti firmaca talep 
edilmiştir. Tescil rezerv TC-AKP olarak yapılmış olup, isim işletme tarafından daha 
sonrada kullanılmıştır. Aynca söz konusu işletme Bakanlığımıza yaptığı 15.01.2004 
tarihli müracaat ile TC-AKL, TC-AKM, TC-AKN ve TC-AKV tescil işaretlerini 
rezerv ettirmiştir. Bu tescil işaretleri adı geçen işletmenin talebi üzerine verilmiştir. 
Araçlann plaka işareti gibi hava araçlanna da tescil işareti verilmek zorundadır. 
Uçağa isim verme işlemi ile uçağa tescil işareti verilmesi farklı şeylerdir. TC-AKP 
uçak ismi olmayıp, tescil işaretidir. Tescil işareti; sivil hava araçlannın Türk Sivil 
Hava Aracı siciline kayıtta kullanılmakta ve TC ile başlayıp, beş harften 
oluşmaktadır. Uçak ismi ise işletme tarafından verilmektedir. 

THY A.O.'ca World Focus Airlines (Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı) adlı 
şirketten kiralanan uçağa verilen TC-AKP tescil işareti kiralayan şirketin tercihi olup, 
tescil ismi seçiminde THY A.O.'mn bir tasarrufu bulunmamaktadır. 

SORU 4-Uçağa "TC-AKP" adı verildiyse "AKP" hangi anlama geliyor? 

CEVAP 4- THY ve diğer işletmeler bünyesindeki uçaklann isimleri, 
işletmelerin kendileri tarafından belirlenmektedir. World Focusi" Airlines (Dünyaya 
Bakış Hava Taşımacılığı); Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO tarafından, 
Ülkemiz adına verilerek tescillerde kullanılmak üzere aynlan TC-AAA ile TC-ZZZ 
olasılıklan arasında olan TC-AKP modunu bir tescil işareti olarak seçmiştir. Daha 
önce bu tescil işareti başka bir firma için kullanılmış olması halinde^işletmenin bu 
talebi uygun görülmeyip tescil işlemi yapılmayacaktır. Söz konuşu TC-ÂKP tescil 
işaretli uçağın ismi ise işletme tarafından PİLOT olarak belirlerömştir, 

- 2 1 9 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

SORU 5-THY'de uçak isimleri tespitinde bugüne kadar parti isimlerinin 
kısaltılması gibi uygulamalar var mıydı? 

CEVAP 5- THY A.O. ve diğer işletmeler, bünyelerindeki uçak isimlerini 
kendileri belirlemektedirler. Bakanlığımız tararından herhangi bir girişim veya talep 
söz konusu değildir. TC-AKP tescil işaretli uçak Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı 
A.Ş. isimli özel hava yolu işletmesine ait uçak olup, belirli bir süre için uçuşlannı 
yapmak üzere THY A.O. tararından kiralanmıştır. Kira süresi bitiminde THY A.O. 
ile ilgisi kalmayacaktır. 

Öte yandan, THY A.O. uçaklarının tescil işaretlerinde parti kısaltması 
uygulaması bulunmamaktadır. THY A.O. filosunda kullanılan uçakların tescil 
işaretleri TC-J ve TC-T ile başlamaktadır. Tescil işareti ile beraber Türk Hava Yollan 
bünyesinde bulunan uçaklara, uçak tiplerine göre olmak üzere konu bazlı olarak uçak 
isimleri verilmektedir. THY A.O.'nın bünyesindeki uçaklardan; 

-5 adet A310 uçaklanna Türkiye'de bulunan nehirlerimizin isimleri, 
-14 adet B737-400 uçaklanna turistik bölgelerimizin isimleri, 
-Diğer uçaklara ise şehir isimleri verilmiştir. 

SORU 6-Bu ismi değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 6- Kiralanan uçağın sahibi World Focus Airlines (Dünyaya Bakış 
Hava Taşımacılığı) olduğundan tescil işareti değişikliği THY A.O.'nın tasarrufunda 
değildir. Aynca, bir tescil işaretinin değiştirilmesi daha önemli teknik problemlere 
sebebiyet verecektir. 

SORU 7-Yeni kiralanan uçaklara CHP-DYP-MHP-DSP gibi diğer partilerinde 
isimlerini vermeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 7- THY A.O.'nca yeni kiralanacak uçakların tescil işaretleri TC-JKB, 
TC-JKC, TC-JKD, TC-JLA, TC-JLB, TC-JLC, TC-JLD, TC-JLE, TC-JLF, TC-JLG, 
TC-JMA, TC-JMB olarak belirlenmiştir. Aynca; Uçak ismi olarak, ismi 
kullamlmamış illerimizin nüfus sırasına göre isimleri tespit edilmiştir. 

Öte yandan, tescil işaretlerinin boş ve uygun olması ve işletmenin talepte 
bulunması halinde, belirtilen tescil işaretlerinin verilmesinde teknik olarak bir sakmca 
bulunmamaktadır^, 
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38. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3055) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞJ^t 
DYP Denizli MilletvekiH^ 

03/Kasım/2002 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde miting 
meydanlannda, "Uygulanan Asgari Ücretin 4 kişilik bir ailenin ancak çay ve simit 
yiyerek yaşamım sürdürmesine yettiğini, iktidara geldiğinizde bu sefalet ortamım 
düzelteceğinizi" taahhüt etmiştiniz. 

Bu çerçevede; 

1-Haziran 2004 tarihi itibariyle, 4 kişilik bir ailenin, sağlık kuruluşlarının 
belirlediği şekilde, sağlıklı beslenebilmesi için aylık kaç lira harcama 
yapması gerekmektedir? Bu tür harcamalar asgari ücretle çalışan bir kişinin 
toplam maaşının yüzde kaçım oluşturmaktadır? Ailenin; ulaşım, sağlık, 
eğitim, haberleşme gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için geriye 
kaç lira kalmaktadır? 

2-Bu gün itibariyle, yoksulluk sınırının 1 milyar 700 milyon TL., açlık 
sınırının ise, 610 milyon TL. olduğu bir ortamda, çalışanlar için 2004 yılının 
II. yarısında uygulamaya koyduğunuz 15 milyon TL. artış, sizin deyiminizle 
asgari ücretle çalışanları "sefaletten" kurtarmaya yetecek midir? 

3 - Açlık sınırının, 610 milyon TL. olarak tespit edildiği bir ortamda, yeni 
iyileştirme ile birlikte, 318 milyon TL. maaş alacak olan asgari ücretli, 
günde üç öğün çay ve simit yiyerek yaşamını sürdürmekte iken, geçtiğimiz 
günlerde çaya ve şekere yapılan % 12'lik zam ile bu imkanlarından da 
mahrum bırakılmıştır. 18 aydan beri iktidarda olduğunuza göre, seçim 
meydanlarındaki taahhütlerinizi ne zaman gerçekleştirmeyi 
düşünüyorsunuz? Asgari ücretlinin, insan hak ve onuruna yaraşır bir yaşam 
standardına ulaşması için daha ne kadar beklemesi gerekmektedir? 

4- Hırsızlık, yolsuzluk, fuhuş, cinayet, kap-kaç gibi suçların son zamanlarda 
artış göstermesinde ekonomik sıkıntıların bir etkisi var mıdır? Bu 
olumsuzlukların giderilmesine yönelik olarak bu güne kadar hangi tedbirler 
alınmıştır? Tespit ettiğiniz asgari ücretin, bu tür suçların azalmasına katkıda 
bulunacağını düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00mo-l^3 Q 3 AGUSTüS 2 0 * 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 15.07.2004 tarih 
ve B.020 KKG.0.12/106-373-5/3490 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan, Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/3055 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

4857 sayılı iş Kanunu'nun 39 uncu maddesinde, ücretlerin asgari hadleri, 
Bakanlığımızca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile Asgari Ücret 
Yönetmeliği'nde belirlenen ilke ve esaslara göre belirleneceği öngörülmüştür. 

4857 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde ise, 1475 sayılı Kanuna göre halen 
yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan 
hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Mülga, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 33 üncü maddesine göre çıkarılan Asgari 
Ücret Yönetmeliği'nin 1 inci maddesinde asgari ücret; işçilere normal bir çalışma 
günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi 
zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek 
ücret olarak tanımlanmıştır. 

Asgari ücret kamu düzeni ile ilgili olup, işçilere Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunca belirlenen asgari ücretin altında bir ücretin ödenmesi yasal olarak 
mümkün değildir. 

Asgari ücret, brüt olarak tespit edilmekte ve yasal kesintiler (sigorta primi, gelir 
vergisi, damga vergisi v.b.) yapıldıktan sonra kalan miktar işçiye ödenmektedir. 

Asgari ücret, işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı 
tespit edilmektedir. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin tespitinde; 

a) Sosyal durumu, 
b) Ekonomik durumu, ücretlilerin geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa 

geçinme indekslerini, 
c) Fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel seyrini, 
d) İşkolu veya işkollarının niteliklerini 

göz önünde bulundurur. 
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Anayasanın 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla değişik 55 inci 
maddesinde "Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik 
durumu da gözönünde bulundurulur." denilmektedir. 

Bu duruma göre, asgari ücret, Asgari Ücret Yönetmeliğinin birinci maddesine 
göre, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, 
giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden 
asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. 

Anılan hüküm, bir işçinin asgari ihtiyaçlarını karşılamayı öngörmektedir. Asgari 
ücretin belirlenmesinde, sadece işçi dikkate alınmaktadır. 

Diğer taraftan, asgari ücretin belirlenmesinde, ülkenin genel, toplumsal ve 
ekonomik durumu, gelir dağılımı, işverenlerin ücret ödeme olanakları gibi durumlar 
göz önüne alınmaktadır. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 30.12.2003 tarihli, 2003/1 sayılı ve 23.06.2004 
tarihli, 2004/1 Kararları ile; 

a) 16 yaşını doldurmuş işçiler için 01.01.2004-30.06.2004 tarihleri arasında 
günlük 14.100.000.-TL., aylık 423.000.000.-TL,01.07.2004-31.12.2004 tarihleri 
arasında günlük 14.805.000.-TL., aylık 444.150.000.-TL, 

b) 16 yaşını doldurmamış işçiler için 01.01.2004-30.06.2004 tarihleri arasında 
günlük 12.000.000.-TL, aylık 360.000.000.-TL, 01.07.2004-31.12.2004 tarihleri 
arasında günlük 12.600.000.-TL., aylık 378.000.000.-TL. 

olarak tespit edilmiştir. 

Söz konusu kararlar 31.12.2003 tarihli, 25333 sayılı ve 26.06.2004 tarih ve 
25504 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu dönemde; yıllık enflasyon hedefi % 12 olarak öngörülmesine rağmen 
asgari ücrette 16 yaşını dolduranlarda yıllık % 43,2 16 yaşını doldurmayanlarda da 
% 45,4 oranında artış sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BAŞESGİOĞLU 
' Bakan 
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39. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, SSK Etlik İhtisas Hastanesinden ayrılan per
sonele ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BASESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/3060) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETMECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafında yazılı yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla / ~ 

^ntaraAillovekili 

SSK Etlik ihtisas Hastanesi, belli dallarda ihtisas ve üst ihtisas yapmış uzman 
doktorlann çalıştığı, Ankara ve taşranın hasta yükünü taşıyan hastanelerimizden 
biridir. Bu hastanemizde mesleği konusunda büyük deneyim ve birikime sahip olan 
doçent ve üst ihtisas yapmış hekimler çalışmaktadır. Aynı zamanda bu hastanemiz, 
onkoloji, kardiyoloji, nefroloji, kardiyo vasküler cerrahi, cerrahi ve endokrin 
alanlarında sadece iç Anadolu değil Doğu, Güney Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz 
bölgemizin hastalanna da hizmet vermektedir. Son zamanlarda, söz konusu 
hastanemizde çalışmakta olan hekimlerin Üniversite hastanelerine atandıktan veya 
bu hastanelere geçmek istedikleri yada eğitim hastanelerine tayın yaptırdıkları 
yolunda bilgiler almaktayız. Bu durumun, hastane personeli ve başhekiminin üstün 
çaba ve gayretlerine rağmen, hizmetlerin aksamasına neden olduğu, çoğu kronik 
olan hastalann kontrolünde aksaklıklar yarattığı, süreklilik isteyen tedavilerde, 
hastalann doktor değişmek zorunda kaldıkları için ciddi sıkıntı yaşadıkları iddia 
edilmektedir. 

1- Son bir yıl içerisinde SSK Etlik Yüksek ihtisas Hastanesinden tayini çıkan yada 
görevi bırakan personel sayısı ve bunların görevleri nelerdir? 

2- Söz konusu aksaklıklann aşılması amacıyla, Ankara Etlik SSK Yüksek İhtisas 
Hastanesini, eğitim (ihtisas veren) hastanesi olarak düzenlemeyi düşünüyor 
musunuz? 

3- Böyle bir çalışma varsa SSK Etlik Yüksek İhtisas Hastanesinin, eğitim (ihtisas 
veren) hastanesi olarak hizmete alınması ile ilgili takviminiz nedir? 

4- SSK Etlik İhtisas Hastanesi ile ilgili olarak; yukarıda ifade ve iddia edilen 
aksaklıkların ve hastalann mağduriyetini giderilmesi konusunda ne tür 
önlemler almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.10.00.00/32.O-l^ 
KONU: Yazılı Soru önergesi Q 3 AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08.07.2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02.6417 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili ismail DEĞERLl'ye ait 7/3060 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ihtisas Hastanesinde görev yapmakta olan 12 
Uzman Tabip gerek nakil, gerekse başka kuruluşlara naklen atanmak suretiyle 
görevlerinden ayrılmıştır. 

Ankara ihtisas Hastanesinde; Gastroenteroloji, Nefroloji, Transplantasyon 
Cerrahisi, Kardiyoloji, Kardiovasküler Cerrahi, Hematoloji, Onkoloji, Romatoloji, 
immünoloji, Endokrinoloji gibi Üst ihtisas dalları ile ilgili servisler bulunmakta olup, bu 
hastane "ihtisas Hastanesi" adı altında hizmet vermektedir. 

Ancak, ilgili dallarda Kurum dışı sağlık tesislerine yapılan sevk sayısının ve 
ödenen meblağların azaltılması, hastanedeki servis ile bölümlerin niteliğinin ve 
kalitesinin artırılması, özellikle, bu ihtisas dallarında asistan yetiştirilmesi, asistanların 
Ankara Eğitim Hastanesi'nin Klinik Şefliklerinin imkan ve deneyimlerinden 
yararlanmalarına, eğitim için Kurum dışı hastaneler yerine kendi hastanelerinde Üst 
Uzmanlık Eğitimi alabilmelerine imkan sağlanması bakımından Ankara İhtisas 
Hastanesinin, Ankara Eğitim Hastanesine bağlı olarak Eğitim Hizmeti veren müstakil 
bir hastane olarak faaliyet göstermesi ile ilgili olarak idari işlemlerin yapılabilmesi 
hususunda, SSK Başkanlığında gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ' Murat BAŞESGİOĞLU 
' Bakan 
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40. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, BOTAŞ'ın gaz kontrat devri ihalesini yapıp yap
madığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/3061) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.06.2004 

Emin ŞİRİN -
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1 - 4646 sayılı yasaya göre, 02.11.2003 tarihine kadar BOTAŞ 'm yüzde 20 oranındaki 
gaz kontrat devri ihalesini yapması gerektiği bilinmektedir. Bu devirler yapılmış 
mıdır? Yapılmamışsa neden yapılmamıştır? 

2- Kontrat devirlerinin yapılmasına ve 4646 sayılı yasanın hükümlerinin yerine 
getirilmesine engel teşkil edenler hakkında gerekli kanuni takibat yapılacak mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 15.0.APK0.23-300- l<iU& 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

A n k a r a 

02 EYLÜL mi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6417 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3061 esas no.lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Boru Hatları ile Petrl 
Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3061) 

Sorular 1 -2: 

- 4646 sayılı yasaya göre, 02.11.2003 tarihine kadar BOTAŞ'ın %20 oranındaki 

kontrat devri ihalesini yapması gerektiği bilinmektedir. Bu devirler yapılmış mıdır? 

Yapılmamışsa neden yapılmamıştır? 

- Kontrat devirlerinin yapılmasına ve 4646 sayılı yasanın hükümlerinin yerine 

getirilmesine engel teşkil edenler hakkında gerekli kanuni takibat yapılacak mıdır? 

Cevaplar 1-2: 

2 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

Geçici Madde 2 de; "BOTAŞ, bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra ithalatı ulusal 

tüketimin yüzde yirmisi oranına düşünceye kadar yeni doğal gaz alım sözleşmesi 

yapamaz. Hazırlık döneminden sonra başlamak üzere her yıl en geç 2009 yılına kadar 

toplam yıllık ithalat miktarını yıllık ulusal tüketiminin yüzde yirmisine düşürünceye kadar, 

mevcut doğal gaz alım veya satış sözleşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak ve 

yükümlülükleri ile birlikte devredilmesi için istekli olan diğer ithalat lisans yeterlik sahibi 

şirketlerin katılacağı devir için BOTAŞ tarafından ihale yapılır." hükmü bulunmaktadır. 

Söz konusu Madde de ayrıca, "İhaleyi kazanan tüzel kişiye, söz konusu devir için 

BOTAŞ'ca muvafakat verilir. İlgili tüzel kişi sözleşmenin satıcı tarafı ile devredilecek miktar 

için, yeni sözleşme yapmasından sonra devir yürürlüğe girer. Ancak ihaleyi kazanan tüzel 

kişinin satıcı taraf ile sözleşme yapamaması halinde, ithalatçı şirketin BOTAŞ'ın tüm yurt 

dışı mükellefiyetini yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen doğal gaz 

alım fiyatının altında olmamak şartıyla, satış yoluyla devir gerçekleşebilir." hükmü 

bulunmaktadır. Miktar devrinde BOTAŞ'ın Satıcıya karşı yükümlülükleri Sözleşme'nin geri 

kalan süresi boyunca devam edecektir. 

Geçici Madde 2 doğrultusunda Doğal Gaz Alım Sözleşmelerinin ihale yoluyla 

devredilebilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüş ve bu çalışmalar sırasında Alım 

Sözleşmelerinin devrini zorlaştıran bazı temel sorunlarla karşılaşılmıştır. 
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Geçici 2. Maddenin uygulanmasına yönelik temel sorunlardan biri, BOTAŞ ve Satıcı 

Şirketler arasında imzalanmış olan Doğal Gaz Alım-Satım Sözleşmeleri'nin bir kısmının 

Milletlerarası Anlaşmalar çerçevesinde yapılmış Sözleşmeler olmasıdır. 

Milletlerarası Anlaşma hükümleri, normlar hiyerarşisine göre kanunların üzerindedir 

Anayasamızın 90. maddesine göre TBMM'ce kabul edilmiş bu Milletlerarası Anlaşmalar 

kanun niteliği kazanmış ve Anayasa'ya aykırılığı bile iddia edilemeyecek" şekilde diğer 

kanunların üzerinde olacak şekilde bir hüviyet kazanmıştır. 

Ayrıca, BOTAŞ'ın Alıcı olarak taraf olduğu Doğal Gaz Alım Sözleşmeleri özel hukuk 

hükümleri çerçevesinde uluslararası ticari sözleşmelerdir. Bu ticari akitlerin tarafları 

Sözleşmelerde belirlenmiş olup, Satıcının onayını tesis etmeksizin devri gerçekleştirmenin 

mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Ayrıca, gizliliğe yönelik hükümler nedeniyle, 

Sözleşmelerin devir ihalesine katılacak üçüncü şahıslara Satıcının onayını tesis etmeksizin 

BOTAŞ tarafından açılabilmesi mümkün olamamıştır. 

Ayrıca, Geçici 2. maddede; "BOTAŞ'ın dikey bütünleşmiş tüzel kişiliği 2009 yılına 

kadar devam eder.... Yeniden yapılandırma sonucunda ortaya çıkan bu şirketlerden iletim 

faaliyeti yapan şirket hariç diğerleri iki yıl içinde özelleştirilir" hükmü yer almakta olup, bu 

hüküm ve Miktar Devri birlikte değerlendirildiğinde, 2009 yılından itibaren özelleştirilecek 

olan ticaret faaliyetini yürüten şirketin özelleşmemesi ile karşılaşmak söz konusudur. 

Sonuç olarak, 

Kanun'da belirlendiği üzere, Sözleşme Devri'nin gerçekleşmemesinden dolayı ilgili 

Sözleşme'nin ihaleye konu olan miktarının, Sözleşme'nin geri kalan süresi boyunca (ki bu 

7 yıl ile 22 yıl arasında değişen bir süre olacaktır) Miktar Devri yoluyla özel sektöre 

aktarılması durumunda, BOTAŞ'ın Satıcıya karşı bütün yükümlülüklerinin devam etmesinin 

de büyük sorunlar yaratacağı görülmüştür. BOTAŞ, arz kaynağı Satıcı'ya asgari alım 

taahhüdüne tekabül eden miktarda bir bedeli ödemek zorunda kaldığında, bu bedeli özel 

sektör kuruluşuna rücu etme olanağı olmayacaktır. 

BOTAŞ, 4646 sayılı Kanun'un Geçici 2. Maddesinde öngörülen yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi konusunda gerekli çabayı göstermiş olup, ithalat lisansı yeterlik sahibi 

şirketlerin katılacağı ihalenin yapılabilmesini teminen öncelikle ihale ilanının yayınlanması. 

ilgilenen şirketlerin ithalat lisans yeterliliği için EPDK'ya; başvurması ve ihale 

dokümanlarının EPDK'dan ithalat lisans yeterliğini almış şirketlere verilmesi hususları 
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belirlenmiş, bu karar BOTAŞ tarafından EPDK'ya bildirilmiştir. Ancak, EPDK tarafından 

gelen cevapta, BOTAŞ'ın ihaleye katılmasını uygun bulduğu şirketleri belirlemesi ve bu 

şirketlerin ithalat lisans yeterliği alması için BOTAŞ tarafından EPDK'ya başvurulması 

istenmiş olup, ihale ilanında ilgilenen şirketlerin EPDK'ya başvurması yönünde bir bilginin 

yer almaması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun üzerine, BOTAŞ tarafından bu konuda 

tekrar EPDK'ya yazı gönderilerek Kanun uyarınca ihaleye sadece ithalat lisans yeterlik 

sahibi şirketlerin katılabileceği, aksine bir durumun Kanun'a aykırı olacağı belirtilmiştir. 

Nihayetinde, EPDK'nın cevap yazısında, ithalat lisans yeterliği almak isteyen şirketlerin 

EPDK'ya başvuracakları ve gerekli değerlendirmenin yapılacağı belirtilmiştir. EPDK'nın bu 

karara ulaşabilmesi 4 aylık bir süre zarfında gerçekleştiği için BOTAŞ'ın ihale takviminde 

bir sapma oluşmuştur. 

28.10.2003 tarihinde EPDK tarafından, BOTAŞ'a "Doğal Gaz Alım Sözleşmelerinin 

Devri İhale Tasarımı" başlıklı bir çalışma gönderilmiştir. Ancak, söz konusu çalışma 

BOTAŞ'a yol gösterici bir kaynak niteliğinden uzak, "Sözleşme Devrine" değil "Miktar 

Devrine" yönelik bir tasarım olup, BOTAŞ'ın çekincelerine hiç bir somut çözüm 

getirmemiştir. 

Ayrıca, sözleşme devrinin gerçekleştirilebilmesi; doğal gaz satıcısı tarafların, 

muhatap olarak BOTAŞ dışında bir tüzel kişiyi kabul etmesi şartına dayanmaktadır 

Nitekim, Bakanlığımda yapılan toplantıda, Gazexport Ltd. Genel Müdürü Medvedev'in "Biz 

sözleşme devir ihalesini kazanana göre değerlendireceğiz" ifadesi sonuçta sektörde ciddi 

bir dikey bütünleşmenin oluşacağına işaret etmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, kamunun maliyet ve riskini arttıran hususlar gözönüne 

alınarak bu güne kadar herhangi bir devir işlemi yapılamamıştır. Bu konuda EPDK'da 

gerekli soruşturmayı yapmış ve BOTAŞ'a 2004 yılı sonuna kadar süre tanımıştır. 4646 

sayılı Kanun çerçevesinde Doğal Gaz Alım Sözleşmelerinin devrine ilişkin temel sorunlar 

BOTAŞ tarafından Bakanlığıma ve EPDK da dahil ilgili mercilere iletilmiş ve bu sorunların 

aşılabilmesini sağlamak amacıyla Kanun'da değişiklik yapılmasına yönelik husus 

Bakanlığım tarafından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu Geçici 2. maddesinde, kamunun maliyet ve riskini arttıran hususların ortadan 

kaldırılabilmesi amacıyla gerekli değişikliklerin yapılması gündemdedir. Bununla ilgili yasa 

değişikliği Başbakanlık tarafından TBMM'ye sunulmuştur. 
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41. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, NATO toplantısı için alınan güvenlik önlemlerinin 
doğuracağı sonuçlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3064) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının iç İşleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

jArSggHAN 
*SAdfflaTOUetvekili 

1 - Haberlere göre NATO Toplantısı dönemi boyunca Boğazlardan geçişler tamamen 
duracaktır. Bu durumda ortaya çıkacak trafik aksamaları için ne gibi önlemler 
alınmıştır? 

2- Diğer kapanan yollar üzerinde varolan iş yerlerinin satışlanndaki düşüş nedeniyle 
meydana gelecek zararlar nasıl karşılanacaktır? 

3- NATO zirvesi için istanbul'a çekilen polislerin kendi görev bölgelerindeki güvenliğin 
sağlanması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

4- Çıkan bazı haberlere göre NATO zirvesinde görev yapacak polisler çevre öğrenci 
yurtlarında konaklayacaklardır. Bu haber doğru mudur? Doğru ise bu öğrencilerin 
mağduriyetinin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapılacaktır? 

TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.l.EGM.0.12.04.01 _ _ ^ v ^ 3 - l ^ T c T C 
Komi: Yazılı Soru Önergesi ^3^/08/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ:08.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -6414-7/3064 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tararımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/3064) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1- Boğazlardan geçişlerle ilgili planlamalar, Üst Düzey Bş Güdüm Güvenlik Komitesi ve istanbul 
Valiliğince trafik aksamalarına sebep olmayacak şekilde yapılmıştır. 

2- Aldırılan emniyet tedbirlerinde iş yerlerinin kapahlması cilıetine gidilmenıistir. 
3- İstanbul'a takviye olarak gelen personelin büyük bir kısmı Polis Meslek Yüksek Okullarından yeni 

mezon olan aday polis memurJarmdan ohışhınıhmıstıır. Takviye personelin diğer kısmı ise bulunduğu ilin görev 
yoğunluğu ve personel sayışma göre belirlenmiştir. Yapılan planlama neticesinde; takviye personel gönderen 
illerde her hangi bir güvenlik zaafiyeti yaşanmamıştır. 

4- Diğer illerden gelen personelin kalacağı yurtlardalci ikamet planlamaları okulların tatil olması göz 
5nûndc bulundurularak yapılmış ve hiçbir öğrenci mağdur edilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim 

abdülkadir AKSU 
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42. - Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan bir mezuniyet yıllığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/3067) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

ZCAN 
illetvekili 

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü 
tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Büyük Öğrenci Projesi" çerçevesinde bir 
mezuniyet yıllığı hazırlanmıştır. Eğitimlerini tamamlayan Türk Cumhuriyetleri 
öğrencilerinin 2003 - 2004 Eğitim - Öğretim Yılı mezuniyeti için hazırlanan bu 
yıllıkta, katılımcı ülkelerin devlet başkanlarının fotoğraflarıyla birlikte, 
Başbakanımızın, Milli Eğitim Bakanının ve Genel Müdür Vekilinin fotoğrafları yer 
almış buna karşın sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafına yer verilmemiştir. 

Buna ilişkin olarak; 

1. Geçmiş yıllarda buna benzer yıllıklar hazırlanmış mıdır? Hazırlanmış ise, 
o yıllıklarda Cumhurbaşkanının fotoğrafına yer verilmiş midir? Yıllıkta 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER'in 
fotoğrafına yer verilmemesini tasvip ediyor musunuz? bu yaklaşım 
devlet gelenekleriyle bağdaşan bir davranış mıdır? Değil ise, bu 
yanlışlığa yol açan yetkililer hakkında nasıl bir işlem yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

2. Adı geçen yıllık Milli Eğitim Bakanlığının matbaasında mı? yoksa özel bir 
matbaada mı bastınlmıştır? Şayet özel bir matbaada basılmış ise bunun 
gerekçesi nedir ve basım maliyeti ne kadardır? 

3. Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Hasan 
Kaplan'ın fotoğrafı hangi amaçla yıllıkta Genel Müdür unvanıyla yer 
almıştır?. 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3067-6396/20818 0 8 47- 20M 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 

Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafindan 
hazırlanan bir mezuniyet yıllığına ilişkin, (7/3067) esas numaralı yazılı soru önergesinin bir nüshası 
ilişikte gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 
gün içinde cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3oo3 [21*6 /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3067-
6396/20818 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN'ın, "Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir mezuniyet yıllığına ilişkin" 7/3067 esas numaralı yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. "Büyük Öğrenci Projesi" kapsamında Türk cumhuriyetleri ile Türk ve akraba 
topluluklarından devlet burslusu olarak ülkemize gelen ve yüksek öğretim kurumlannda 
öğrenim gören öğrenciler için bu yıl ilk kez toplu olarak mezuniyet töreni yapılmış ve öğrenci 
mezuniyet yıllığı hazırlanmıştır. 
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Yapılan araştırma sonucu; 

a) Mezuniyet töreni için yapılacak etkinliklerin planlanması ve koordineli olarak 
yürütülmesinin sağlanması amacıyla, 01 Nisan 2004 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir il 
millî eğitim müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alman kararlar 
uyannca öğrenci mezuniyet yıllığım hazırlama görevinin Ankara Valiliği İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne verildiği, 

b) Söz konusu yıllığın, Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünce, etkinlikle ilgili 
ödenek olmadığından Çalık Enerji ve Nace Pazarlama ve Tic. A. Ş.nin sponsorluğu, Anıl 
Matbaa ve Cilt Evinin katkılarıyla Bakanlık bütçesinden hiçbir ödeme yapılmadan bastırıldığı, 

c) Yıllığın hazırlık çalışmaları aşamasında öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet 
Necdet SEZER'in fotoğrafının ve bu konuda mesajının bulunmasının, takiben diğer Türk 
cumhuriyetleri cumhurbaşkanlarının fotoğraflarına yer verilmesinin planlandığı ve bu nedenle, 

- Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü aranarak Müdür Yardımcısı Sayın Tuncay 
BABALI'ya yapılacak mezuniyet töreni ve öğrenci yıllığı hakkında &lgi verilere^ tuı konuda 
Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı ile uygun görecekleri bir foto|raıjnın talep' edildiği, Sayın 
Tuncay BABALI tarafından istenen "Büyük Öğrenci Projesi" v^^^izuniyeUdıenLhâkkmda 
gerekli açıklamaların yapıldığı, dört sayfalık bilgi notunun fakslandığı, 

• Cumhurbaşkanlığı özel Kalem Müdürlüğünden! alman cevapta; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın prensip olarak bu tür konularda fotoğraf ve mesaj- vermeyi uygun 
görmediğinin ifade edildiği, 

- Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğraf ve mesajının yıllıkta bulunmasının gerektiği 
düşüncesiyle tekrar telefon edildiği ve diğer ülke cumhurbaşkanlarının fotoğraflarının yıllıkta 
yer alacağı ifade edilerek Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının bulunmamasının bir 
eksiklik olacağının belirtilmiş olmasına rağmen, kararın değişmemiş olduğunun söylendiği, 

- Bunun üzerine, konunun, ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Sayın Fikret 
Kerem ALP'e iletildiği ve istenen bilgi notu fakslanarak konunun bir kez daha dikkatlerine 
sunulduğu, ancak, bu defa da sonuç alınamadığı, ' 

anlaşılmış olup söz konusu öğrenci mezuniyet yıllığında Sayın Cumhurbaşkanımızın 
resminin ve mesajının yer alması mümkün olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

roç. Dr. Hüseyin 

Millî Eğitim Bakanı 
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43. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, yurtdışındaki Türk firmalarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/3068) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Kürşad TÜZMEN tarafmdan 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞA& 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Dış ülkelerde şu anda iş yapmakta olan kaç adet Türk firması 
bulunmaktadır? 

2 - Bu firmaların yurt içinde faaliyet gösteren kaç adet kuruluşları ve kaç 
kuruluş ile bağlantıları vardır? 

3 - Bu firmalar kazançlarını hangi ülkelerde vergilendirmektedirler? 

4-Yurdumuzda iş yapan yabancı firmalar kazançlarını hangi ülke veya 
ülkelerde vergilendirmekteler? Niçin ve hangi gerekçeyle başka ülke veya 
ülkeleri tercih etmişlerdir? 

5-Türk vatandaşı olup da, yurt dışında ticari faaliyette bulunan ama 
Türkiye'ye hiç vergi ödememiş firma var mıdır? Varsa, firma sayısı ne 
kadardır? 

6 - Neden iş adamlarımız Ülkemizde yatırım yapmak yerine yabancı ülkeleri 
tercih eder duruma gelmişlerdir? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.04.10.01/ 02.09.04* 4 9 9 3 9 
KONU : Yazılı som önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 08/07/2004 tarih ve 3068-6399/20826 sayılı yanlan. 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, yurt dışındaki Türk firmaları ile ilgili olarak 
(7/3068) esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevap metni ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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SORU 1: Dış ülkelerde şu anda iş yapmakta olan kaç adet Türk firması bulunmaktadır? 

Bilindiği üzere, Türkiye'de yerleşik özel ve tüzel kişileri faaliyette bulunulan ülkenin 
yetkili makamlarından izin almak kaydıyla; 

1- Doğrudan yatırım yapmak, 
2- Türkiye'deki firmanın şube veya temsilciliğini açmak, 
3- Ortak şirket oluşturmak, 
4- Yabancı sermayeli şirketlere ortak olmak 

gibi ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Son yıllarda başta AB ve komşu ülkeler olmak üzere Avustralya'dan Amerika Birleşik 
Devletleri ve Afrika'ya kadar dünyanın her köşesinde önemli bir Türk iş adamları varlığı 
oluşmuştur. 

Yurt dışmda ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız bulundukları ülkelerde iş adamları 
dernekleri oluşturmak suretiyle güç birliği meydana getirmişlerdir. Bazı firmalarımız, gerek bu 
dernekler aracılığıyla gerek ferdi olarak Büyükelçiliklerimiz ve Ticaret Müşavirliklerimizle 
iletişim kurmakta, bazı firmalarımız ise herhangi bir iletişim kurmamaktadır. Ayrıca bazı 
firmalarımız ise ticari faaliyetlerine son vermelerine rağmen bu durumu Ticaret 
Müşavirliklerimize bildirmemektedir. 

Bu nedenle, halihazırda yurtdışında faaliyette bulunan Türk firmalarının kesin sayısı 
hakkında tam bir bilgi elde etmenin mümkün olamayacağı düşünülmektedir. 

Öte yandan, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca, 
Türkiye'de yerleşik kişilerin,.yurt dışmda veya Türkiye'deki serbest bölgelerde yatırım yapmak 
veya ticari faaliyette bulunmak üzere şirket kunrialan, ortaklığa katılmaları ve şube açmalan 
için, S milyon ABD Dolarım aşan nakdi ve/veya ayni sermaye ihracı Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu bakanlığın iznine tabi tutulmaktadır. 

Ayrıca, bankalar, özel fınans kurumlan ve gümrük idarelerinin, yurt dışında ve 
Türkiye'deki serbest bölgelerde yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç 
eden Türkiye'de yerleşik kişiler her bir işlemi Hazine Müsteşarlığına bildirmeleri 
gerekmektedir. 
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Bu çerçevede, yurt dışına doğrudan yatırım yapılması amacıyla sermaye ihracında 
bulunan Türkiye'de yerleşik kişilerin bu faaliyetleri ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı 
tarafından tutulan kayıtlara göre, 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle yurt dışında yatırım yapmak 
amacıyla Türkiye'den sermaye ihracı gerçekleştiren 1286 kişi bulunmakta olup, bunların 6S2 
adedi tüzel kişidir. Belirtilen kişiler tarafından 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle yurt dışına 
yaklaşık 6,5 milyar ABD Dolan sermaye ihracı gerçekleştirilmiştir. 

SORU 2: Bu firmaların yurt içinde faaliyet gösteren kaç adet kuruluşlan ve kaç kuruluş 
ile bağlantıları vardır? 

Yurt dışma doğrudan yatırım yapılması amacıyla sermaye ihracında bulunan Türkiye'de 
yerleşik kişilerin yurt içinde faaliyet gösteren kaç adet kuruluşlan ve kaç adet kuruluş ile 
bağlantılan olduğu konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

SORU 3: Bu firmalar kazançlarını hangi ülkelerde vergilendirmektedirler? 

Türkiye mukimi kişi ve kurumların yurt dışı kaynaklı gelirleri ile yabancı ülke mukimi 
kişi ve kurumların Türkiye kaynaklı gelirlerinin vergilendirilmesinde, duruma göre, kaynak ya 
da mukim ülke ile Türkiye arasına Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması var ise, elde 
edilen gelirin türüne göre bu anlaşmada yer alan hükümler çerçevesinde ülkeler iç mevzuatına 
göre vergileme yapmaktadırlar, ilgili ülke ile akdedilmiş bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının bulunmaması halinde ise ülkeler doğrudan iç mevzuatlarında yer alan hükümlere 
göre vergileme yapmaktadırlar. 

Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ile temel olarak amaçlanan bir ülke 
mukiminin diğer ülke kaynaklı gelir elde etmesi halinde, söz konusu gelire her iki ülkede de 
aynı tür vergi uygulanması neticesinde ortaya çıkacak çifte vergilendirmeyi Önlemek ve bu 
şekilde ülkeler arasındaki emek ve sermaye akışını teşvik etmektir. 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile gelir türleri itibariyle mukim ve kaynak 
ülkelerin vergilendirme yetkileri düzenlenmektedir. Bu bağlamda, bir kısım gelir türleri için 
vergilendirme yetkisi münhasıran mukim ya da kaynak ülkeye bırakılmakta, bir kısım gelir 
türleri için ise her iki ülkeye de vergilendirme yetkisi verildikten sonra mukim ülkeye kaynak 
ülke vergilemesi için mahsup ya da istisna yöntemlerinden birini uygulama zorunluluğu 
getirilerek çifte vergilendirme önlenmektedir. 
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SORU 4: Yurdumuzda iş yapan yabancı firmalar kazançlarını hangi ülke veya ülkelerde 
vergilendirmektedirler? Niçin ve hangi gerekçeyle başka ülke veya ülkeleri tercih 
etmişlerdir? 

Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmaların kazançları Kurumlar Vergisi 
Mevzuatı kapsamında, yabancı yatınmcılann kazançlan ise Gelir Vergisi Mevzuatı ile Çifte 
Vergilendirmeyi önleme Anlaşmaları kapsamında vergilendirilmektedir. 

SORU 5: Türk vatandaşı olup da, yort dışında ticari faaliyette bulunan ama Türkiye'ye 
hiç vergi ödememiş firma var mıdır? Varsa, firma sayısı ne kadardır? 

Bu konuda kapsamlı bir bilgi bulunmamaktadır. 

SORU 6: Neden iş adamlarımız ülkemizde yatırım yapmak yerine yabancı ülkeleri tercih 
eder duruma gelmişlerdir? 

Küreselleşmenin bir kriteri olarak kabul edilen doğrudan yatırımların artmasında, 
maliyeti düşürücü faktörler, riskin yayılması, dış piyasa payını korumak veya artırmak, 
ekonomik fâaliyetleri .çeşitlendirerek gelire ve satışa istikrar kazandırmak gibi etkenler 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye'ye yapılan yatırımlar kadar Türk sermayesinin dünya 
genelinde yaptığı yatuımlar' da önem kazanmaktadır. Bu bakımdan Türk firmalan tarafından 
yurt dışında yapılan doğrudan yatınmlann artması, uzun dönemde Türk ekonomisine olumlu 
katkılar sağlayabilecek, aynca ihracat bağlantılannı kolaylaştırabilecektir. 

44. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SİT alanı olan bir bölgeye askerî gazino olarak kul
lanılan binalar inşa edildiğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi 
GÖNÜL'ün cevabı (7/3075) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim. 23.06.2004 

<JF 
"Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ * 
istanbul'da Topkapı Sarayı ile Surların arasında kalan alanda, Saraybumu civarında, 

Gülhane Parkı'nın Saraybumu girişinin sol tarafında girişi bulunan mıntıkada iki adet büyük 
kagir bina inşa edildiği ve bu binaların askeri gazino olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 
Sorular: 
1- Son derece önemli bir SİT alam olan bu bölgede 2960 sayılı Boğaziçi 

Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında bu tip yapıların yapılması makul bir 
uygulama mıdır? Askeri gazinoların SİT alanlarının dışında yapılması daha 
makul olmaz mı? 

2- Boğaziçi alanında savunma amacı ile tahsis edilmiş bölgelerin dışında kalan 
Milli Savunma Bakanlığına tahsisli arazilerin ve gavrimenkullerin, binaların 
ve tesislerin dökümü nedir? Bu gayrimenkuller hangi amaçlarla 
kullanılmaktadır? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

ANKARA 

KAN.KAR. : 2004/7029-CS C\OiÇ ) J T AĞUSTOS 2004 

KONU Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 8 Temmuz 2004 gün ve KAN.KAR.MD.A01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/3075-6349/20737 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 15 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-371-7/3480 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakan'a yönelttiği ve ilgi (a) 
üzerine İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
edilen 7/3075 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

•O 
.Vecdi GÖNÜL 
illî Savunma Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/3075 SAYİLİ YAZIU SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. 18 Kasım 1923 tarihinde yürürlüğe giren 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda Boğaziçi 
alanının sınırları belirlenmiştir. Sarayburnu bölgesi Boğaziçi alanı dışında kalmaktadır. 
Dolayısıyla askerî ihtiyaçlar başlığını taşıyan, anılan kanunun 19 uncu maddesinden 
yararlanma söz konusu değildir. Sarayburnu askerî gazinosunun bulunduğu bölgede, 
1923 yılında yapılmış bir adet tek katlı gazino binası, bir adet tek katlı yemekhane binası 
ve iki adet nöbetçi kulübesi bulunmaktadır. Gazino binası inşa tarihinden anlaşılacağı 
üzere, sit alanı tescilinden önce yapılmış ve binada inşa tarihlerinden sonra tadilat ve kat 
ilavesi yapılmadığı tespit edilmiştir. 
2. Boğaziçi Alanında savunma amacı ile tahsis edilmiş bölgelerin dışında kalan Millî 
Savunma Bakanlığına tahsisli arazi, bina ve tesislerin tespit çalışmaları başlatılmıştır. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

M.Vecdi GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 
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45. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TAI ve TUSAŞ'ın, bir Amerikan şirketine ait his
seleri satın alacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL 'ün 
cevabı (7/3076) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.06.2004 

tfmin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye, F-16 savaş uçaklarını üreten Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ)'nin Amerikan Lockheed Martin şirketine ait yüzde 42 
hissesini satm almak üzere harekete geçmiştir. 

Haberde Lockheed Martin'e ait bölümün, TAİ'nin yüzde 49 hissesine sahip TUSAŞ 
tarafından satm alınmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- Bu haberler doğru mudur? 
2- Eğer doğru ise, Lockheed Martin'in hisselerini TUSAŞ neden satm alacaktır? TAİ'nin 

elinde aşağı yukarı hiçbir iş kalmadığına, Savunma Müsteşarlığı'nın politikası gereği, 
TSK'nın ihtiyacı olan helikopter ve uçaklar da yurtdışından yapılmış olarak satm 
alınacağına ve TAİ'nin projelendirdiği bir iş de görülmediğine göre, yabancı hisselerin 
TUSAŞ tararından satm alınması makul müdür? 

3- Böyle bir satm alma işlemi yapılacaksa, gelecekte yapacağı işi olmayan ve mevcut 
bütün yatırımları amorti edilmiş olan bir şirketin hisse değeri ne şekilde tespit 
edilecektir? 

4- TAİ'nin işçilik ve üretim kalitesinin mükemmeliyeti bilindiğine göre, Lockheed 
Martin hisselerini satmak istiyorsa, bu hisseleri TAİ'nin üretimini de teşvik edecek bir 
şekilde Boeing, Airbus gibi bir şirkete satması veya devretmesi teşvik edilemez mi? 

5- Hükümetiniz, büyük bir gayretle bir özelleştirme programım yürütürken, TUSAŞ'ın 
Lockheed Martin'in hisselerini alma teşebbüsünün manası nedir? TUSAŞ ve TAİ 
özelleştirme kapsamına alınmayacak mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7030-CS ClOlo) l\ AĞUSTOS 2004 

K O N U Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 8 Temmuz 2004 gün ve KAN.KAR.MD.: A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/3076-6350/20745 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 15 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.KKG.12/106-371-8/3481 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakan'a yönelttiği ve ilgi (a) 
üzerine İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
edilen 7/3076 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

"^Sn^yecdi GÖNÜL 
v-MtlIî Savunma Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/3076 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. F-16 savaş uçaklarını üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAl)'nin Amerikan 
Lockheed Martin şirketine ait yüzde 42 hissesini satın almak üzere harekete geçtiğine 
dair haberler doğrudur. 
2. TUSAŞ 28 Haziran 1973 tarihinde 1784 sayılı kanun ile kurulmuştur. Şirketin 
kanunda belirtilen kuruluş amacı; "Millî güvenlik ve sivil ihtiyaçlara yönelik, dış piyasa ile 
rekabet edebilir bir uçak endüstrisi kurup, işletmek" şeklindedir. TUSAŞ, tüm dünyada 
geçerli olan "Savunma Sanayiinin Milli Şirketlerden Oluşturulması" düşüncesinin bir 
ürünüdür. 

TAİ A.Ş.'nin Lockheed Martin ile ortaklık sözleşmesi 15 Mayıs 2009 tarihinde sona 
ermektedir. Şirket Ana Sözleşmesi gereği ortakların tek başına sözleşmeyi uzatmama 
hakkı bulunmaktadır. Belirtilen tarihte yabancı ortak tarafından sözleşme uzatılmadığı 
taktirde, TAİ A.Ş.'nin üstlendiği projelerde sıkıntı yaşanacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca 
5 yıl sonraki şartların daha ağır olabileceği de dikkate alınmaktadır. 
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Savunma sanayiinin önemli bir bölümünü oluşturan havacılık sektörünün de "milli 
şirketler" eliyle yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu konuda tek milli şirket, küçük bir 
şirket olan TUSAŞ'tır. TAİ A.Ş.'nin satın alınmasıyla havacılık sektörü daha güvenli, 
verimli ve istikrarlı duruma kavuşacaktır. 

Ulusal Savunma Sanayiinin Geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, savunma sanayii 
alanında faaliyet gösteren milli şirketlerin güçlerinin birleştirilmesi ve mükerrer faaliyetlerin 
önlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan düzenlemelerde TAİ A.Ş.'nin yer 
alması ve havacılık sektöründe etkin olunabilmesi için milli şirket olması zorunluluğu 
gündeme gelmektedir. 

Yeniden yapılandırma çalışmalarının havacılık eksenini oluşturacak olan TAl'nin 
bugünkü yıllık cirosu 70 Milyon $ olmakla birlikte ileride bu rakam artacaktır. 

Bu bilgiler ve 1784 sayılı kanun ve savunma sanayiinde yerli payın desteklenmesi 
kapsamında Lockheed Martin hisselerini TUSAŞ'ın satın alması makul görülmektedir. 

3. Yeniden Yapılanma çerçevesinde TAİ önemli sorumluluklar üstlenecektir. Geçen 20 
yıllık süreçte de ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Ortaklık anlaşmasında şirket değerinin 
hesaplanması ile ilgili mekanizmalar belirlenmiş ve Lockheed Martin ile yapılan 
görüşmeler neticesinde uygun yöntemler üzerinde mutabakat sağlanmış olup; çıkacak 
rakamlar üzerinden görüşmelere devam edilecektir. Buradaki önemli nokta, devlete en az 
maliyetli sonucun elde edilmesi yönünde bütün legal olan teknik ve stratejik yöntemler 
kullanılacaktır. Bu doğrultuda hisse değerinin tesbiti için çalışmalara devam edilmektedir. 
4. TAl'deki hisselerin alınması çalışmaları, Savunma Sanayii Yeniden Yapılanma 
projesinin bir parçasıdır. Bu proje kapsamında öncelikle sanayideki mevcut kabiliyet ve 
teknoloji dağınıklığının giderilmesi ve sanayi ölçeğinin büyültülmesi amaçlanmaktadır. 
Projenin ileriki aşamalarında stratejik yabancı ortaklarla anlamlı işbirliklerinin yapılması 
hedeflenmektedir. Ancak bu aşamada, savunma sanayindeki teknoloji seviyesini belirli bir 
düzeye getirmeden, Boeing veya başka büyük yabancı firmalar ile ortaklıklara gidilmesi 
istenilen sonucu vermeyecektir, ilk etapta yapılması gereken, ana yapının sağlıklı olarak 
teşkil edilmesi ve istenilen seviyeye ulaşıldığında uluslararası ortaklıklara yönelinmesidir. 

5. Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayiine sahip olması, milli gücün etkinliği açısından 
önemlidir. Savunma sanayii, diğer sektörlerden farklılıklar gösteren, devlet tarafından 
desteklenen ve düzenlenen bir alandır. Savunma sanayiinin özelliğinden dolayı, bu 
durum halen hükümet tarafından uygulanmakta olan özelleştirme politikası ile bir çelişki 
oluşturmamakta, aksine, ekonomik ölçek ve verimlilik anlamında desteklemektedir. Bu 
kapsamda, Türk savunma sanayiinin yurt dışına giden kaynaklardan pay alması 
hedeflenmektedir. 

Yakın gelecekteki gelişmeler göz önüne alındığında TAİ A.Ş.'nin TUSAŞ tarafından 
satın alınmasının "milli politika" olarak değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu 
anlamda, havacılık merkezi olarak düşünülen TAl'deki hisselerin millileştirilmesi 
öngörülmektedir. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

KVecdi GÖNÜL 
filIT Savunma Bakanı 
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46. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, bir yürütmenin durdurulması 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3078) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 
Sn.Başkanhğına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. , 

Saygılarımla. / 

/ / / 23.06.2004 
/ //// F e n d u n F B A L 0 Ğ L U ' 
/ / f i Antalya Milletvekili 

TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 01.02.2003 tarih ve 108 sayılı toplantısında Kurum 
Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal PAK'ın yeniden başkanlığa seçilmesine karar verilerek, bu 
karar 06.05.2003 tarihinde Başbakanlığa iletilmiştir. Başbakan 278 sayılı Yasa'nm 5. 
maddesine göre, Kurul'un belirlediği adayı, Curnhurbaşkanlığına önermek zorundadır. Bu 
işlemin gerçekleşmemesi üzerine Prof.Dr. PAK, Ankara 1. İdare Mahkemesi'ne (atanmak için 
önerilmemesine ilişkin işlemle, bir başkasının kurum başkanı olarak atanmak üzere 
Cumhurbaşkanlığına önerilmesine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi 
ile) dava açmıştır. Mahkeme 15.04.2004 tarihinde (işlemin tesis edildiği tarihte ve halen 
yürürlükte bulunan 278 sayılı Yasa'nın 5. maddesi gereğince Bilim Kurulu tarafindan 
başkanlığa seçilen ve seçilmesine engel bir hali bulunmadığı anlaşılan davacınla, anılan yasa 
hükmü uyarınca atanmak üzere Cumhurbaşkanına teklif edilmesi gerekirken, yerine bir 
başkasının önerilmesine ilişkin dava konusu işlemde HUKUKA UYGUNLUK 
BULUNMAMAKTADIR) gerekçesi ile "dava konusu işlemin 2577 saydı Yasa'nın 27. 
maddesi uyarınca teminat alınmaksızın YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA OYBİRLİĞİ 
ile karar vermiştir. 

Başbakanlık (15.04.2004 gün ve E.2004/237 sayılı) yürütmenin durdurulması kararına 
itiraz ederek, kaldırılmasını istemiştir. 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Y.D. itiraz no 2004 /1480 sayılı ve 02.06.2004 tarihli 
kararında "kararda yasaya aykırılık bulmayarak" itirazı oy birliğiyle reddetmiştir. 

1- Anayasa Mahkemesi'nin yasayla ilgili 29.01.2004 gün ve Esas 2003/104, Karar 
2004/4 sayılı (yürürlüğü durdurma) karan ile yukarıda sunulan idari mahkeme 
kararları tarafınızdan incelenmiş midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/lı3U t ANKARA 

U.JSSım 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3078-6365/20765 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 15.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-371-10/3474 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanunızm da kendileri adma Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasmı istediği, 7/3078 esas no'lu yazılı soru önergesi 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

MehmeİAtHÂHİN 
Devlet Bakı nı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Antalya Milletvekili Feridun F. BALOĞLU' nun 23/6/2004 tarih ve 7/3078 sayılı 
yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları; 

1) Anayasa Mahkemesi'nin 29/1/2004 gün ve Esas 2003/104, Karar 2004/4 sayılı 
(yürürlüğü durdurma) kararı ile TÜBİTAK eski Başkanı Prof.Dr. Namık Kemal 
PAK hakkındaki idari mahkeme kararları incelenmiştir. 
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47. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR 'un, koruma müdürü hakkındaki bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3080) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA, 
Aşağıda yer alan soruların, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur . 
Adana Milletvekili 

21.6.2004 günlü Radikal gazetesinde Yıldırım Türker, Hollanda'da yaşanan protestodan yola 
çıkarak "Başbakan'in Koruması" başlıklı köşe yazısında Saym Başbakan'ın Koruma Müdürü 
Maksut KaraTla ilgili bir dizi iddiaya yer vermiştir. Türker, Ulucanlar kanlı operasyonunu 
yaşayanların yaptıkları benzetmelerle Başbakandın Ebu Garib fotoğrafları karşısında duyduğu 
incinmeyi de bağlantılandırarak halkla başbakan arasında azılı bir işkenceci mi durmakta diye 
sormuştur. Konuyla ilgili olarak """'*.'.'.' 

1. Maksut Karal hakkında çeşitli kişiler tarafından öne sürülen işkence iddialarının 
araştırılması düşünülmekte midir? 

2. Hollanda'dan önce Almanya'da da protestolara yol açmış olan bir kişinin koruması 
altında gerçekleşen Avrupa gezilerinde "işkenceye-sıfır tolerans" sloganıyla insan 
hakları konusunda Maastricht kriterlerinin yaşama geçirileceği güvencesini yerme 
çabalarından ne ölçüde yarar umulmaktadır? 

3. İddialar kamtlanamasa bile Avrupa'da bu olayların insanların kafalarında yarattığı 
soru işaretlerinin yol açtığı zarar nasıl telafi edilebilecektir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 — T*>'V>— ^ k T I ^ ^ 
Konu:Yazılı Soru önergesi (O./0i|2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 08.07.2004. tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/3080-6390/20798 sayılı yazı. 
b) Başbakanlığın 15.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-371-12/3482 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili ProEDr. N.Gaye ERBATUR tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Saym 
Başbakanımıza tevcih edilen, Saym Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen, 
( 7/3080 ) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Halen Başbakanlık Koruma Müdürlüğü emrinde çalışan Emniyet Amiri Maksut KARAL, 27.03.1992 
tarihinde Komiser Yardımcısı rütbesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 
göreve başlamış ve 11.07.2002 tarihinde Başkomiser rütbesiyle Koruma Dairesi Başkanlığına atanmıştır. 

31.10.1998 tarihinde DHKP-C örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda yakalanan ve sevk 
edildikleri Ankara DGM. önnhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan Tülin DOĞAN, Levent MURAT, Özgür 
ÇAKMAK, Mehmet Ali KILIÇ ile Aykut ELVAN isimli şahısların, gözaltında bulundukları süre içerisinde kötü 
muamele gördükleri iddiası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaları üzerine; 
Başsavcılığın 29.01.1999 gün ve Hz. 1998/93917 sayılı yazılarıyla diğer görevlilerle birlikte Maksut KARAL 
hakkında da dava açılmıştır. 

Maksut KARAL Ankara 3.Ağv Ceza Mahkemesinin 2000/321 sayısına kayden yapılan yargılama 
neticesinde mahkemenin 21.06.2001 gün ve 2001/245 sayılı karan ile BERAAT etmiştir. Bu karar Yargıtay 8. 
Ceza Daire Başkanlığı'nın 09.05.2002 gün ve 2002/1286 Esas 2002/5958 saydı kararıyla onanmıştır. 

Aynca Maksut KARAL hakkında halen yukarıda belirtilen konu dışında neticelenen veya devam eden 
herhangi bir idari veya adli soruşturma bulunmamaktadır. Görev yaptığı süre içerisinde de başarılı 
çalışmalarından dolayı (5) adet takdirname ve (116) maaş taltifi ile ödüUendûilınistir. 

Bilgilerinize arz ederim. Abdülkadir A K S U / 
İçişleri Bakam/ 
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48. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK 'in, TED AŞ 'ta çalışan bir teknisyenin görev yerinin 
değiştirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/3081) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sayın M. Hilmi Güner 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 23.06.2004 

Berhan ŞİMŞEK 7 

İstanbul Milletvekili 

1- TEDAŞ Şırnak Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Uludere İşletme 
Başmühendisliği'nde ETİB teknisyen olarak çalışan Ömer Sertoğlu'nun 
13.11.2002 geçici olarak Tunceli Müessese Müdürlüğü'ne gönderilmesinin 
gerekçesi nedir? Adı geçen kişinin Tunceli'de geçici görevli iken Şırnak 
Müessese Müdürlüğü tarafından ihraç edilmesinin gerekçesi nedir? 

2- Adı geçen şahsın Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında TEDAŞ Genel 
Müdürlüğümden "Şırnak'taki Kaçak Enerji verilerine ilişkin" istediği 
verilerin kendisine verilmemesinin gerekçesi nedir? 

3- Kaçak Enerjiyle mücadele ettiğini iddia eden bir hükümetin, bu mücadelede 
çalıştırdığı personelin çeşitli çevreler tarafından baskı ve tehdite maruz kaldığı 
iddiaları doğru mudur? Bu baskı ve tehditlere karşı bakanlığınız personelini 
korumak amacıyla hangi tedbirleri aldınız? 

4- Kaçak enerjiyle mücadele kapsamında "abone sayısıyla orantısız bir şekilde 
teknik çalışma yapılamadan trafo güç artışına gidilen yerlerde" bakanlık 
olarak herhangi bir işlem yaptınız mı? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-4355" 0 8-07-2004 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 

Ekli listede yer alan yazılı soru önergelerinin birer nüshası ilişikte gönderilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde 
cevaplandırılmalarını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Sıra 
No 

1 

2 

Esas 
No 

7/3081 

7/3082 

Evrak Kayıt 
No 

6360/20760 

6361/20761 

YAZILI SORU ÖNERGELERİ 
Sahibi ve özeti 

İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, TEDAŞ'ta çalışan bir teknisyenin 
görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin. 
İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, AKTAŞ Elektrik A.Ş. 
personelinin yasal haklarının verilmediği iddialarına ilişkin. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 7 7 2 5 1 2 fo& 2004 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3081 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

SORU 1- TEDAŞ Şırnak Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Uludere İşletme 
Başmühendisliğinde ETİB teknisyen olarak çalışan Ömer SERTOĞLU'nun 13.11.2002 
tarihinde geçici olarak Tunceli Müessese Müdürlüğüne gönderilmesinin gerekçesi nedir? Adı 
geçen kişinin Tunceli'de geçici olarak görevli iken Şırnak Müessese Müdürlüğü tarafından 
ihraç edilmesinin gerekçesi nedir? 

CEVAP 1- Ömer SERTOGLU Bayburt Elektrik Dağıtım Müessesesi emrinde görev 
yapmakta iken; 

a) Mesai saatleri dahilinde görev yaptığı işletme şefliğinden izinsiz ve görevsiz olarak 
ayrılması, hasta olmadığı halde işi aksatma amacıyla viziteye çıkması, 

b) Kamu Personeline yakışmaz tarzda sakal, bıyık ve kıyafetle işyerine gelmesi, 

c) Müessese Makamının yukarıdaki hususlarla ilgili şifahi ikazlarına karşı aldırmaz 
tarzda sözler söylemesi, hakaret ve tehditte bulunması, nedeniyle İşyeri Disiplin Kuruluna sevk 
edilmiş, alınan karar gereği yevmiye kesimi cezasıyla Şırnak Elektrik Dağıtım Müessesesi 
emrine tayin edilmiştir. 

05.11.2002 tarih ve 9 nolu İşyeri Disiplin Kurulu Kararıyla 12.10.2002 tarihindeki geç 
gelme eylemi için 1 yevmiye, 13.10.2002 tarihindeki geç gelme eylemi için 2 yevmiye, 
18.10.2002 tarihindeki geç gelme eylemi için 3 yevmiye, 22.10.2002 tarihindeki geç gelme 
eylemi için 4 yevmiye ve 18.10.2002 tarihinde öğleden sonra mesaiye gelmeme eylemi için 1 
yevmiye olmak üzere toplam 11 yevmiye kesimi ceza, 

08.11.2002 tarih ve 10 nolu İşyeri Disiplin Kurulu Kararıyla hırsızlık ve hırsızlığa 
teşebbüs eylemi için 6 yevmiye kesimi ceza, 

20.01.2003 tarih ve 12 nolu İşyeri Disiplin Kurulu Kararıyla amirleri tarafından iş ile 
ilgili verilen emirleri yerine getirmemekten 6 yevmiye, Müfettiş Yardımcısı Ömer BULUT'un 
disiplin işlemleri yönündeki raporundan dolayı 2 yevmiye olmak üzere 8 yevmiye kesimi ceza, 

almıştır. 
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Adı geçen Şırnak Elektrik Dağıtım Müessesesi Uludere İşletme Başmühendisliği 
emrinde görev yapmakta iken çalıştığı yerde uyumsuzluk göstermesi ve çalışma barışını olumsuz 
etkilemesi nedeniyle merkeze geçici görevle alınmıştır. Merkezde işe gelmeme ve işe geç gelme 
gibi davranışlara devam ettiğinden hakkında tutulan tutanaklarla Disiplin Kuruluna sevk edilmiş; 
iş yoğunluğu göz önüne alınarak, acilen bir başka Müesseseye gönderilmesi talebinde 
bulunulması üzerine Tunceli Elektrik Dağıtım Müessesesine 3 ay süreyle geçici olarak 
görevlendirilmiştir. 

Geçici görev süresinin bitiminde Şırnak Elektrik Dağıtım Müessese Müdürünün 
Makamında Personel Şefine hakarette bulunarak tehdit etmesi ve darpta bulunması üzerine İşyeri 
Disiplin Kuruluna sevk edilmiş, Disiplin Cezalan Cetvelinin 9 uncu maddesine göre "İşyerinde 
iş esnasında işyeri mensuplarına, iş arkadaşlarına, mahiyeti veya iş sahiplerine kaba muamelede 
bulunmak" eylemi nedeniyle ve aynı fiilin tekrar olması sebebiyle "İHRAÇ" cezasıyla 
tecziyesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

SORU 2- Adı geçen şahsın Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında TEDAŞ Genel 
Müdürlüğünden "Şırnak'taki Kaçak Enerji verilerine ilişkin" istediği verilerin kendisine 
verilmemesinin gerekçesi nedir? 

CEVAP 2- İlgilinin kendisine verilen görevi yapmadığı, verilen görevlerde de lakayt 
davrandığı, mutat mesai saatlerine riayet etmediği, kendi görevi olmadığı halde her konuda 
denetim elemanı gibi davranışlarda bulunarak huzursuzluk yaratmak eğilimi içerisinde olduğu, 
Şırnak'taki kaçak enerji verilerine ilişkin talebi konusunda ilgili Müdürlükçe kendisine böyle bir 
hususun varit olmadığı bildirildiği, ayrıca konu hakkında Valilik Makamına ve Cumhuriyet Baş 
Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu, konu hakkında Cumhuriyet Baş Savcılığının 
30.12.2002 tarih ve 2002/927 sayılı yazılan ile takipsizlik karan verildiği tespit edilmiştir. 

SORU 3- Kaçak enerjiyle mücadele ettiğini iddia eden bir hükümetin bu mücadelede 
çalıştırdığı personelin çeşitli çevreler tarafından baskı ve tehdide maruz kaldığı iddiaları doğru 
mudur? Bu baskı ve tehditlere karşı bakanlığınız personelini korumak amacıyla hangi 
tedbirleri aldınız? 

CEVAP 3- TEDAŞ idaresi hiçbir personeline kaçakla yapılan mücadelede duyarsız 
kalmamıştır. Personel çalışmalannı askeri ve mahalli kolluk kuvvetleri nezaretinde yapmaktadır. 

SORU 4- Kaçak enerjiyle mücadele kapsamında "abone sayısıyla orantısız bir 
şekilde teknik çalışma yapılamadan trafo güç artışına gidilen yerlerde" bakanlık olarak 
herhangi bir işlem yaptınız mı? 

CEVAP 4- Enerji tüketiminin tüm ölçümler esnasında arz talep esasına göre tespiti 
yapılmaktadır. Her bölgede enerji tüketimleri homojen olmadığı için abone sayısı proje 
kriterlerinin küçük bir kısmını belirlemektedir, bu nedenle trafolarda güç artışı yapılabilir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. > ^ ^ * 

K Afal U1N AKITAN 
^ M a l i y e Bakanı 
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49. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞÎMŞEK'in, AKTAŞ Elektrik A.Ş. personelinin yasal hak
larının verilmediği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3082) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 
Aşağıda yer alan sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın M. 

Hilmi GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 
23.06.2004 

Berhan ŞİMŞEK 

İstanbul Milletvekili 
Bilindiği gibi Danıştay 10. Dairesi'nin kararıyla AKTAŞ Elektrik 

A.Ş.'nin imtiyaz sözleşmesi iptal edilmiş ve İşletme Hakkı TEDAŞ'a 
devredilmiştir. 

1- AKTAŞ Elektrik A.Ş. personeli olarak çalışmakta iken işletme 
hakkının devredilmesiyle birlikte TEDAŞ'ta Kapsam dışı 
personel statüsüne geçirilen işçilerimizin yasal haklarının 
kendilerine verilmediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise 
işçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için bir çalışma yaptınız 
mı? 

2- Geçici Personel kapsamında çalışan ve silah taşıyan güvenlik 
görevlilerinin sosyal yardım alamamalarının gerekçesi nedir? 

3- İmtiyaz sözleşmelerinin iptali veya ilgili Bakanlık tarafından 
feshi neticesinde geçici işçi statüsünde istihdam edilmeleri 
uygun görülen personel için "geçici işçiler için gereklerine bağlı 
olarak yıl içerisinde azami 11 ay çalıştırılabilecekleri" hükmü 
uygulanmış mıdır? Uygulanmışsa gerekçesi nedir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300-/d)fc '2-
A r ı k a f a 

Konu : Yazıl» Soru önergesi 13 A -<•-,•..-,.,. 7004 
9 7 8 0 lLiV" " 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığı'nın 08.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6355 sayılı yazısı. 

Ilgi'de kayıtlı yazı ile Bakanlığımıza iletilen, istanbul Milletvekili Sayın Berhan 
ŞlMŞEK'e ait 7/3081-6360 ve 7/3082-6361 esas no.lu yazılı soru önergeleri, TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü'nü ilgilendirdiğinden yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selahattin ÇİMEN 
Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 

X 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 7 7 2 9 î 2 fe 2̂ 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3082 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

Bilindiği gibi Danıştay 10 uncu Dairesinin kararıyla AKTAŞ Elektrik A.Ş 'nin imtiyaz 
sözleşmesi iptal edilmiş ve İşletme Hakkı TEDAŞ'a devredilmiştir. 

SORU 1- AKTAŞ Elektrik A.Ş. personeli olarak çalışmakta iken işletme hakkının 
devredilmesiyle birlikte TEDAŞ'ta kapsam dışı personel statüsüne geçirilen işçilerimizin yasal 
haklarının kendilerine verilmediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise işçilerimizin 
mağduriyetinin giderilmesi için bir çalışma yaptınız mı? 

CEVAP 1- Danıştay lO.Dairesinin 2001/2745 Esas no'lu ve 2002/855 sayılı kararı ile, 
Aktaş Elektrik A.Ş. ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasındaki İmtiyaz Sözleşmesi 
iptal edilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının 02.04.2002 tarih ve 20879 sayılı yazılan ile, İstanbul ili Anadolu 
Yakası elektrik dağıtım hizmetlerinin, en fazla altı ay süreyle sınırlı olmak ve kesinlikle bu 
sürenin aşılmaması koşullarıyla söz konusu personelin geçici işçi statüsünde çalıştırılması 
suretiyle yürütülmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının uygun görüşüne istinaden; AKTAŞ Elektrik TAŞ'de çalışmakta 
olan personel TEDAŞ'ın İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım İşletmesi 
Koordinatörlüğünde yeniden hizmet akdi düzenlenmek suretiyle geçici işçi olarak işe 
başlatılmışlardır. 

Bu itibarla; 

Söz konusu işçilerin eski işveren döneminde mevcut olan İş Sözleşmelerinin bütün hak ve 
borçları ile birlikte TEDAŞ'a geçtiği yolundaki kanaat ve değerlendirmelere katılmanın mümkün 
olmadığının, 4857 sayılı İş Kanununun 62. maddesine aykırı düşecek herhangi bir ücret 
eksiltmesinin yapılmadığı açıktır. 
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TEDAŞ işyerlerinde uygulanan 01.03.2003-28.02.2005 yürürlük süreli İşletme Toplu İş 
Sözleşmesinin ek maddesindeki "AKTAŞ A.Ş ve bağlı işyerlerinde çalışmakta iken Bakanlar 
Kurulunun 15.04.2002 tarihli kararıyla devir alınan personelden kapsam dışı olarak 
çalıştırılacaklar ayrıca tespit edilecektir." Hükmüne istinaden TEDAŞ ve TES-İş Sendikası 
temsilcileri arasında 21.01.2004 tarihinde düzenlenen protokol ile belirli görev unvanını taşıyan 
personelin kapsam dışı personel olarak toplu iş sözleşmesi dışında tutulması hususunda mutabık 
kalınmıştır. 

Buna göre kapsam dışı personele uygulanan ve aynı zamanda yeni İş Sözleşmelerinde de 
belirtilmiş bulunan ücretler, TEDAŞ'ta aynı hizmetleri yürüten diğer kamu görevlilerine 
uygulanan ücretlere paralel düzenlenmiştir. Bu ücretler de yasalarla belirlenmektedir. Bu 
bakımdan kapsam dışı personele TEDAŞ'ta aynı görevleri yürüten kadrolu personele ödenen 
ücretin üstünde bir ücret ödenmesi mümkün görülmemektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle eski İşveren döneminde mevcut olan iş sözleşmelerini 
noter kanalıyla fesheden, imzaladıkları yeni İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olarak TEDAŞ'ta 
göreve başlatılan 4857 sayılı İş Kanununa tabi kapsam dışı geçici işçilerin haklarının ellerinden 
alındığı veya eksik ödendiği yolundaki görüş ve kanaatler doğru değildir. . 

SORU 2- Geçici Personel kapsamında çalışan ve silah taşıyan güvenlik görevlilerinin 
sosyal yardım alamamalarının gerekçesi nedir? 

CEVAP 2- Koruma ve güvenlik görevlilerinin ücretleri TEDAŞ'ta aynı görevi yürüten 
kadrolu personele ödenen ücretler baz alınarak tespit edilmiştir. 

SORU 3- İmtiyaz sözleşmelerinin iptali veya ilgili Bakanlık tarafından feshi 
neticesinde geçici işçi statüsünde istihdam edilmeleri uygun görülen personel için "geçici 
işçiler için gereklerine bağlı olarak yıl içerisinde azami 11 ay çalıştırılabilecekleri" hükmü 
uygulanmış mıdır? Uygulanmışsa gerekçesi nedir? 

Söz konusu geçici işçilerin 2003/6287 sayılı Kararnamenin 4/b maddesinin 4 üncü 
paragrafında yer alan; 

"Ancak 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kamın gereğince imzalanmış olan Görev 
Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinin iptali veya ilgili Bakanlık tarafından feshi 
neticesinde, geçici işçi statüsünde istihdam edilmeleri uygun görülen personel için bu süre kısıtlı 
uygulanamaz " hükmü uyarınca 2004 yılında 12 ay süreyle çalıştırılabilecekleri hususu Hazine 
Müsteşarlığının 26.12.2003 tarih ve 73460 sayılı uygun görüşleri doğrultusunda Devlet Personel 
Başkanlığının 18.02.2004 tarih ve 3652 sayılı yazılan vize edilmiş olup "geçici işçiler işin 
gereklerine bağlı olarak yıl içerisinde azami 11 ay çalıştırılabilecekleri" hükmü İstanbul 
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım İşletmesi Koordinatörlüğünce 2003/6287 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararından sonra uygulanmamıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. ^n^rS/S* 

fefaal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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50. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Boğaziçi İmar İdare Heyetinin çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3083) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 8. maddesi ile İstanbul Valisinin başkanlığında, 
"Boğaziçi İmar İdare Heyeti" kurulmuştur. Bu heyet, ayda en az iki defa toplantı yapacak ve 
"bu kanun hükümlerine göre tespit ve teklif edilen yıkım işlerini görüşmek ve karara 
bağlamak" görevini yerine getirecektir. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1- İstanbul Valiliğinin Başkanlığındaki bu Komisyon, kanunun 9. maddesi ile 
kurulan Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün görevlerini tam olarak yapıp 
yapmadığını kontrol etmekte midir? 

2- Yapılacak yıkım işleri nasıl tespit edilmektedir? 
3- 01.01.1994 senesinden bugüne kadar karara bağlanmış yıkım işlerinin 

tadadi dökümü nedir? Bu işlemler yerine getirilmiş midir? Getirilmemişse 
neden getirilmemiştir? 

4- Boğaziçi İmar İdare Heyeti 1994 senesinden bugüne kadar uydu fotoğrafları 
ile gelişmeleri incelemiş ve tespit etmiş midir? Uydu fotoğrafları 
kullanılmıyorsa nedeni nedir? Kullanılıyorsa, 1994 ile 2003 senesi sonu 
arasındaki uydu fotograflannca tespit edilen f?rklar ve izinsiz 
yapılaşmaların tadadi dökümü nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ 8 I 3 O. \ 3.I./.5./2004 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6355-7/3083-
6348/20736 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in "Boğaziçi İmar İdare Heyetinin çalışmalarına ilişkin" 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak İstanbul Valiliği aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığından alınan 20.07.2004 tarih ve 9314 sayılı ve 06.08.2004 tarih ve 10307 sayılı yazılarda; 

1- 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 6 ncı maddesinde söz edilen organlardan "Boğaziçi imar 
İdare Heyetfnin 03.05.1985 gün ve 3194 sayılı İmar Kanununun 46 ncı maddesiyle kaldırıldığı, bu 
heyetin görev ve sorumluluklarının, mezkur 46 ncı maddede belirtilen çerçevede İstanbul Büyükşehir 
ve ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca yürütüleceğinin hükme bağlandığı, 

2- Yıkım işlerinde öncelik tespitinin; 

a) Inşai faaliyeti halen devam eden mevzuata aykın yapılar veya ruhsata aykırı eklentileri, 

b) Henüz işgal edilmemiş, mevzuata aykırı yapılar veya aykırı eklentileri, 

c) işgal edilmiş, mevzuata aykın yapıların ise, tahliye işleminin sağlanması, 

esas alınarak yapıldığı, 

3- 01.01.1994 yılından bugüne kadar 1135 (Binyüzotuzbeş) adet yıkım karârının alındığı, bu 
kararların 109 (yüzdokuz) adedinin ise yerine getirildiği, 

Yıkım kararı alınıp da yıkımı gerçekleştirilemeyenlerin ise, Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 
mevcut eleman sayısının azlığı ve eldeki ekipmanın yeterli olmadığı ve bölgenin topoğrafik yapısı 
dikkate alındığında bu sayıdaki yıkımın adı geçen Müdürlükçeyapılmasırjınmûmküngörülmediği,bu 
nedenle yıkım işlerinin ihale yoluyla yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanlığının Oluru 
doğrultusunda konunun ihale işlemlerini yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğüne 
iletildiği, ancak talep edilen yıkım işlerinin ihale yoluyla yapılabilmesinin maliyet hesaplarının yapılarak 
bütçeden ödeneğin ayrılmış olması durumunda değerlendirilebileceğinin bildirildiği, bütçede ödenek 
ayrılmaması nedeniyle ihale işlemlerinin sonuçlandırılamadığı, 

Anılan Müdürlüğün fiziki imkanlarının, bu geniş kapsamlı yrkımları gerçekleştirmeye el 
vermediğinden, bu güne kadar söz konusu yıkımların yapılamadığı, 

4- Boğaziçi Bölgesinin uydu fotoğraflan ile kontrolünün, teknik imkansızlıklar nedeniyle 
yapılamadığı, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. • > - r ^ 

f yAbdüİkadirÂKSU 
i^f Bakan 
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51. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı fir
malarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3086) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETMECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdükadir AKSL^tarafından yazılı 
olarak cevaplanması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yollarından biri olan soru önergeleri, 
kamuoyunu bilgilendirme açısından da büyük önem arz etmektedir. Çeşitli tarihlerde 
Ankara Büyük Şehir Belediyesi hakkında verdiğim soru önergelerime, gelen yanıtların 
cevap niteliğini taşımadığı ve sadece yanıt vermiş olmak için hazırlandığı 
kanısındayım. Soru önergelerime verilen yanıtların eksik, yetersiz ve doğru 
olduğundan endişe duymaktayım. 

Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesine daha öncede vermiş olduğum 
soru önergeleri ile ilgili olarak; 

1- Ankara Büyük Şehir Belediyesine ait bilgileri içeren yanıtlara ait dokümanların 
doğruluğunu kontrol ettirmeyi düşünüyor musunuz? 

2- BELSO A.Ş adına, sebze ve meyve satışı yapan kaç adet otobüs 
bulunmaktadır? Bu otobüslerin işletmesi kimler tarafından yapılmaktadır? Bu 
otobüslerin ihalesi ve denetimleri nasıl yapılmaktadır? 

3- BEL-PA A.Ş'ye ortaklığı bulunan şahıslar kimlerdir ve ortaklık payları nedir? 
T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ 8 l 3 a O . 3.İ/.S/2004 
KONU : 7/3086 Esas Nolu 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve KAN KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6355-7/3086-6382/20790 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi 

hakkındaki 7/3086 Esas Nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1- Soru önergelerine Bakanlığımızca verilen cevaplarda, doğrudan ilgili 

belediyesinden bilgi alındığı gibi, ihtiyaç duyulduğunda denetim elemanlarına inceletme 
yoluna da başvurulmaktadır. Ayrıca, her idare verdiği bilginin doğruluğundan yasal olarak 
sorumludur. Kaldı ki, Bakanlığımız birimleri, yüce meclisin denetim yollarının öneminin 
farkındadır. 

2- Valilik aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından alınan bilgilerden 
BELSO AŞ.ne ait 12 adet sebze ve meyve satışı yapan otobüs bulunduğu ve denetimlerinin 
BELSO A.Ş. tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. 

3- BEL-PA A.Ş.'nin ortaklarını ve ortaklık paylarını gösteren belgeler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKSU 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN İSMAİL DEĞERLİ'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Cevap 3- Bel-Pa'Ankara'Eğlence Dinlenme ve Spor Tesisleri işletmecilik;Sanayi 
yeî Lcaret Anonim Şirketi ortaklık, yapısını gösteren bilgiler Ankara TjcâretiŞicili:; 
Memüıtuğun^̂ ^ 73525 sayılı yazıları ile bildirilmiş olup, bunun 
dışîhdsTher hâhği bir bilgi mevcut değildir.* 

ORTAKLIK YAPISI 

Ortağın Adı ve Soyadı: Hisse Adedi: 
TutariTL: 

rBelKo Ânk.Kömür ve IhtMad.Dağ.Ltd.Şti. 
748:O0pMOOO.-
Ankara Halk ve Un Fabrikaları A.Ş. 
750.000.000.-
EGO Genel Müdürlüğü 
375.000.000.-
BelKa Ank.Katı Atık.Ayık. ve Değer A.Ş. 
125.000.000.-
BelSo ^ Ank.Soğuk Hav.DeD.lsl.Gıd.San.TicAS. 
125.000.000:-

^rucel^RTANTAŞ 
125.000.000.-
Necati MUTLU 
125.000.000.-
Süleyman YARDIMCIEL 
125.000.000.-
Mehmet ARTAÇ 
125.000.000.-
Recai BADEMLİ 
125.000.000.-

Hisse 

29.920 

30 

15 

5 

5; 
n 

r5:-

5 

5 

5 

5 
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BELPA ANKARA EĞLNCE, EĞİTİM, DİNLENME VE SPOR TESİS 
HAZİRUN CETVELİ 

HİSSEDARIN ADI 
BELKOLTD.ŞTİ. 

ANKARA HALK EKMEK VE UN 
FAB.A.Ş. 
EGO Genel Müdürlüğü 

BELKAA.Ş. • 

BELSOA.Ş. 

EŞHAS 

TOPLAM 

HİSSE ADEDİ 
29.920 

30 

15 

5 

5 

25 

30.000 

HİSSE TUTAR 
748.000.000 

750.0a0 

375.000 

125.000 

125.000 

625.000 

750.000.000 

http://750.0a0
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52. - Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Bakanlığın bütçesine ve bütçedışı gelirlerine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3089) 

23 Haziran 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 

Sinop Milletvekili 

Eğitim sisteminin etkinliği, temel işletim aracı finansman yapısının güçlü olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ancak günümüzde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi, genel bütçe 

içerisindeki payı büyük olmakla beraber, yapısı itibariyle sorunlara çözüm olabilecek bir 

oranda değildir. Üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri içersinde 

en düşük eğitim bütçesi ülkemize aittir. Temel sorun kıt olan eğitim finansmanının etkin ve 

rasyonel kullanımıyla ilintilidir. 

1. Bakanlığınızın genel bütçe dışında başka bir geliri var mıdır? 

2. Bütçe dışı gelirler nelerden oluşmuştur ve miktarı nedir? 

3. Eğitime katkı payı (4306 sayılı yasa) gelirlerinden sağlanan kaynak nedir ve hangi 

harcama kalemlerinde hangi iller için ne miktarda kullanılmıştır? 

4. Milli Eğitim Vakfı aracılığıyla toplanan eğitime katkı payları ile Bakanlığınızın özel 

öğretim kurumu açıp işletmesi doğru mudur? Bu kapsamda kaç özel öğretim 

kurumu vardır? 

5. Ücretsiz kitap projesi nedeniyle 1998 den bu yana kaç adet kitap bastınlmış ve 

dağıtılmıştır? Bu kitapların kaçı kullanımdan'çekilmiştir? 

6. Öğrenci sayısındaki artış ve İlköğretime yeni kayıt öğrenci sayısı dikkate alınarak 

ücretsiz kitap dağıtımı yapmak daha rasyonel değil midir? Yoksa her yıl trilyonlarca 

liralık ihale yapacak kadar abl kaynağınız mı mevcuttur? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02- ÜSS 0 8 47-20M 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 

Ekli listede yer alan yazılı soru önergelerinin birer nüshası ilişikte gönderilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde 
cevaplandırılmalarını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

Esas 
No 

7/3089 

7/3090 

7/3091 

7/3092 

7/3093 

Evrak Kayıt 
No 

6362/20762 

6368/20768 

6369/20769 

6376/20773 

6389/20797 

YAZILI SORU ÖNERGELERİ 
Sahibi ve özeti 

Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Bakanlığın bütçesine ve bütçe dışı 
gelirlerine ilişkin. 
Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Hatay-Samandağ İlçesindeki 
öğrenci pansiyonu inşaatına ve Hatay İli yatırım programına ilişkin. 
Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Karaman İl Milli Eğitim 
Müdürünün bazı açıklamalarına ilişkin. 
İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, üniversite sınavı sonrası açıkta 
kalacak adaylara yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin. 

Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Giresun İli'nde 
öğretmenler için düzenlenen bir kursta dağıtılan kitaplara ilişkin. 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ Jo(Z / 3 / * /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6355 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY'ın, "Bakanlığın bütçesine ve bütçe dışı gelirlerine ilişkin" 
7/3089 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımızın bütçe dışı gelirleri ve miktarını içeren liste (Ek-1) ile 4306 sayılı Kanun 
gereği, "Eğitime Katkı Payı" adı altında toplanan vergilerin oluşturduğu gelirlerin 2004 yılında kullanılan 
miktarları ve gönderilen saymanlıkları içeren liste (Ek-2) ekte sunulmuştur. 

4. Malûmunuz olduğu üzere, Hüldîmetimizce çıkarılan 29.01.2004 tarihli ve 25361 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 5072 sayılı Dernek ve Vakıflann Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 
İlişkilerine Dair Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarının vakıf ve derneklerle olan bağı kesilmiştir. 

Anılan Kanun'un 2'nci maddesi gereği; "a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının 
ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu 
kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz. 

b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve 
tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz. 

c) Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun 
kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez...". Dolayısıyla Bakanlığımızın, herhangi 
bir vakıf aracılığı ile herhangi bir ad altında para toplaması söz konusu olamaz. Bunun bilinmesi ve 
Bakanlığımızın soruda belirtilen türde hiçbir okulunun bulunmadığının, herkesin kolayca ulaşabileceği 
yayınlarımızdan öğrenilmesi mümkünken, söz konusu iddiada bulunulması anlamlı görülmemektedir. 

5-6. 1998-2004 yıllan arasında, 81.834.281'i 2003-2004 öğretim yılında olmak üzere, toplam 
96.361.999 kitap dağıtılmış olup ücretsiz dağıtılan ders kitaplan, uzun süre kullanılabilecek nitelikte 

\ olmayan kitaplardır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca sürdürülmekte olan müfredat yenileme çalışmaları kapsamında 
hazırlanan ilköğretim programlannm, 2005-2006 öğretim yılında ülkemiz genelinde uygulanmasına 
başlanacaktır. Bu programlara uygun olarak da uzun süre kullanılabilecek nitelikteki ders kitapları, anılan 
öğretim yılında kullanılacak şekilde Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitaplan ve Eğitim Araçlan Yönetmeliği 
doğrultusunda hazırlattırılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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MİLÜ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇE DIŞI GELİRLERİ (2004 MALİ YILI) 

4306 sayılı kanun gelirlerinden 
ayrılan pay 

3308 sayılı kanun gelirlerinden 
aynlan pay 

4760 Sayılı Kanun gelirlerinden 
ayrılan pay 

2003 yılından devir 
Aralık 2003 geliri 
Ocak 2004 geliri 
Şubat 2004 geliri 
Mart 2004 geliri 
Nisan 2004 geliri 
Mayıs 2004 geliri 

2003 Yılından devir 
2004 Yılı kaydı 
2004 Yılı kaydı 

TOPLAM GELİR 

2003 Yılından devir 

TOPLAM GELİR 

34.003.198.750 
40.615.465.250 
34.059.323.200 
24.777.222.750 
21.429.128.850 
19.023.528.200 Maliye Bak.na yazıldı 
21.946.014.250 Maliye Bak.na yazıldı 

TOPLAM GELİR 195.853.881.250 

5.025.920.850 
1.666.952.800 Maliye Balına yazıldı 
8.500.000.000 Maliye Bak.na yazıldı 

15.192.873.650 

1.363.298.550 

1.363.298.550 

GENEL TOPLAM 212410.053450 
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4306 SAYIU KANUN GELİRLERİNDEN (EĞİTİME K 
KULLANILAN MİKTARLAR VE GÖNDERİLEN S 

SAYMANLIK 
KODU ADI 

BÜTÇE 
TERTİB 

00013 MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.31.62-09.1.2 
00013 MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.31.62-09.1.2 
00013 MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.31.62-09.1.2 
00013 MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.31.62-09.1.2 
00013 MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.31.62-09.1.2 
00013 MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.31.62-09.1.2 
03100 AFYON DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
05100 AMASYA DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
07150 ANTALYA DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
08100 ARTVİN DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
10100 BALIKESİR DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
11100 BİLECİK DEF.MUHASEBE MÜD. 13.01.31.62-09.1.2 
13100 BİTLİS DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
14100 BOLU DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
15100 BURDUR DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
17100 ÇANAKKALE DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
18100 ÇANKIRI DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
20100 DENİZLİ DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
71100 KIRIKKALE DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 
77100 YALOVA DEF.MUHASEBE MUD. 13.01.31.62-09.1.2 

TOPLAM KULL 
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53. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, üniversite sınavı sonrası açıkta kalacak aday
lara yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/3092) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

oM^ 
Prof.Dr.Dursun AKDEMİR V " 

DYP İğdır Milletvekili 

1 - B u yıl üniversite sınavına giren yaklaşık 1.8 milyon adayın % 90 ' a 
yakınının lisans programına giremeyeceği malumunuzdur. Bu durumun 
Ülkemiz geleceğini ne şekilde etkileyeceğinin çalışmaları yapılmış mıdır? 

2 - Herhangi bir lisans programına giremeyen ve bu nedenle açıkta kalan 
öğrenciler için ivedi bir önlem düşünüyor musunuz? Varsa, düşündüğünüz 
başlıca önlemler nelerdir? 

3 - Bu sorunların çözümüne yönelik olarak, Y Ö K ile birlikte ortak bir proje 
üretmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ J > û 2 5" / J/ 2f /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6355 sayılı 
yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMÎR'in, "Üniversite sınavı sonrası açıkta 
kalacak adaylara yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin" 7/3092 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Ülkelerin geleceği açısından eğitimli insanların önemi herkesin malûmudur. 
Ancak, ülkemizde yükseköğretim imkanlarından daha çok öğrencinin faydalanabilmesi için 
kontenjan arttınlması ve buna bağlı olarak bina, araç-gereç, derslik, lâboratuvar ve diğer 
ihtiyaçlar mevcut bütçe imkânları dahilinde karşılanmaktadır. 

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarımızın ihtiyaç duyulan alanlardaki öğretim elemanı 
temini ve bunların gerek yurt dışında gerekse yurt içinde yetiştirilmelerine ilişkin çalışmalar 
da devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

"De 
Millî Eğitim Bal 
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54. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Giresun İlinde öğretmenler için düzen
lenen bir kursta dağıtılan kitaplara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/3093) 

23.06.2004 

Türkiye B ü y ü k Mi l l e t Mec l i s i Başkanl ığ ına 

Aşağ ıdaki sorulanının Mil l i Eği t im Bakanı Sayın D o ç . Dr. H ü s e y i n 
ÇELİK tarafından yazı l ı olarak yanıt lanması iç in gereğini arz ederim. 

M. M e s u t / Ö Z A K C A N 
A y d ı n Mil le tveki l i 

7 
Giresun'da öğretmenler iç in düzenlenen bilgisayar kursunda dağıtı lan 

ve bakanl ığınız ın o n a y m ı taşıyan kitaplarda Mensubu o lduğunuz Siyasi 
Partinin s e m b o l ü n ü n kullanılması i le i lgil i olarak; 

1 .Bu konuda bi lg iniz var mıdır? 
2 .B i lg in iz dahil inde ise; bunu doğru buluyor m u s u n u z ? 
3 . D o ğ r u bulmuyor iseniz bu konu i le i lgil i olarak herhangi soruşturma 

açmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLİ EĞlTlM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3 1 ^ 5 " Z S / ^ / 2 0 0 4 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6355 sayılı 
yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın Mesut ÖZAKCAN'ın, "Giresun ilinde öğretmenler için 
düzenlenen bir kursta dağıtılan kitaplara ilişkin" 7/3093 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımız ile Intel firması işbirliğinde başlatılan "Gelecek İçin Eğitim" 
programı kapsamında, bünyesinde bilgi teknolojisi sınıfı bulunan okullardaki öğretmenlerin 
bilgisayar kurslarında eğitimini hedefleyen öğretmen eğitimi programı, 26.02.2004 tarihli 612 
(2004/18) sayılı Genelgemiz ile uygulamaya konulmuştur. 

"Gelecek İçin Eğitim" bilgisayar kurslarında doküman olarak, Intel firmasınca, 
uluslararası standartlarda bastırılan ve dağıtılan kitaplar kullanılmıştır. 

Giresun'daki söz konusu kursta dağıtılan, AK Parti kurulmadan önce de mevcut olan 
"Intel Gelecek İçin Eğitim" adlı kitap, Intel firmasının "Gelecek İçin Eğitim" programı için 
eğitim yaptığı Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinin tamamında kullanılmakta olup 
Partimizin amblemi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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55. - İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'in, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının Devlet 
Memurları Kanununa göre disiplin suçu işlediği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3108) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının, Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 25.6.2004 

0\ 
İzmir Milletvekili 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkam merhum Ahmet Piriştina'nın daha cenazesi 
kalkmadan, Plan ve Bütçe Komisyonunda içişleri Bakam Abdülkadir Aksu ile Müsteşar 
Yardımcısı Zekeriya Şarbak'ın farkına varmadıkları bir televizyon mikrofonunun önünde 
yaptıklan görüşmede, Müsteşar Yardmıcısı, Bakanına, AKP'nin azınlıkta olduğu izmir 
Belediye Meclisinde "bir şeyler" yapmayı öneriyor, Bakan da "kulis yapın bakalım" diyordu. 

Televizyonlara ve gazetelere yansıyan diyalog şöyleydi: 

"ŞARBAK: Sayın Bakanım, bu İzmir'de belediye başkanlığına yeni birisi seçilecek 
ya... Orada ılımlı bir CHP'linin seçilmesini sağlayabiliriz. 

AKSU: Nasıl sağlayacağız? CHP'nin kendi örgütü orada. 

ŞARBAK: Onlar da kendi aralarında şey... Onları da bölüp şey yapmak mümkün. 
Narlıdere Belediye Başkam falan var. Onlar da Burhan Bey'in (eski DYP'li Burhan 
Özfatura), eski Izbeton Genel Müdürü. Destekleyip şey yapılabilir. 

AKSU:Nasıl? 

ŞARBAK:01ur efendim. 

AKSU: Kulis yapın bakalım. 

ŞARBAK: Çünkü o Cemil, Buca muca hepsi AKP'li ya, Konak'ı da tesir altına 
alabilirler. Kurtarabilirler gibime geliyor." 
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Devlet Memurları Kanunu'nun 124'ûncü maddesinde "Kamu hizmetlerinin gereği gibi 
yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru 
olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyenlere, uyulması 
zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve 
ağırlık derecesine göre disiplin cezası verilir" hükmü yer almaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7'nci maddesinde yer alan; "Devlet 
memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararım veya zararım hedef tutan 
davranışta bulunamazlar" hükmü, memurların "yasalar gereği yerine getirmek» zorunda 
oldukları ödevler"'dendir. Bu ödevleri yerine getirmeyen Devlet memurlarına aynı Yasanın 
125'inci maddesinde (buradaki örnekte 125'inci maddenin D fıkrasının (o) bendinde) yer alan 
disiplin cezaları uygulanır. 

SORULARIM: 

1) Bir siyasi partinin yararım ve diğer bir siyasi partinin zararım hedef alan 
davranışlar sergileyen bürokratım susturmayan İçişleri Bakam Sayın 
Abdülkadir Aksu'nun siyasi sorumluluğunu takdirlerinize bırakmakla 
birlikte, Devlet Memurları Kanununa göre disiplin suçu işlediği açık olan 
Müsteşar Yardımcısı Zekeriya Şarbak hakkında disiplin soruşturması 
açılması gerektiğini düşünüyor musunuz ve bunun için İçişleri Bakanlığı'm 
uyaran bir talimat verdiniz mi? 

2) Eğer vermediyseniz, işbu yazılı soru önergemi bir disiplin soruşturması 
başlatılması için suç duyurusu olarak kabul etmeyi düşünür müsünüz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Genel Sekreterlik 

SAYI :1200.001/2bU &./(ff/2003 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

TÜHİYE BOrür KELLET KBCLÎSÎ MŞEÜLIÖDU. 

İLGİ : a)TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli KAN.KAR.MD..A.01.0.GNS. 
0.10.00.02.6446 Sayılı Yazısı. 

b)Başbakanlığın 20.07.2004 gün ve 3555 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Oğuz OYAN tarafından Sayın Başbakanımıza hitaben 
sorulan ve Makamca Bakanlığımın cevaplaması istenilen 7/3108 Esas Numaralı 
yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

Önergeye konu edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hususunda 
Müsteşar Yardımcısı Zekeriya ŞARBAK'm ifadeleri, içişleri Bakanı ile Müsteşar 
Yardımcısı arasında geçen özel bir konuşma sırasında sarfedilmiş sözler olarak 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle, adı geçen Müsteşar Yardımcısı hakkında 
herhangi bir disiplin işlemi yapılması yönünde emir ve direktif verilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tâülkadirAKSU 
Bakan 
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56. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, 5018 sayılı Yasanın 14 üncü mad
desinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3109) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı, Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerine sunarım. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Sizin Hükümetiniz döneminde çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun 14. maddesi ile "Merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya 
kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini 
yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, 
ödenek türleri itibarıyla orta vadeli program ve mali plan 
çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara 
eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi 
yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına 
Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının görüşleri eklenir" hükmü 
getirilmiştir. Yasanın bu hükmü, 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2. Bu yasal düzenleme yürürlükte iken, yine sizin Başbakanlığınız 
döneminde hazırlanan ve Parlamentoya sunulan yasa tasarılarında, hiçbir 
Bakanlık, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasımn öngördüğü bu 
kurala uymamıştır. Uyulmayan bu yasa maddesini ne zaman yürürlükten 
kaldırmayı düşünüyorsunuz? 

3. Uygulanmayan bu yasa maddesi niçin ve hangi gerekçeyle 
düzenlenmiştir? 

4. Kamu mali yönetiminde reform yapıyoruz diye çıkarılan bu yasaya 
uymamayı kural haline getiren bir hükümet, acaba yurttaşlardan nasıl ve 
hangi gerekçeyle yasalara uymasını bekleyecektir? 

5. Çeşitli bakanlıklarca hazırlanıp. Başbakanlığa sunular yasa tasarı 
taslakları, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 
süzgecinden geçmemekte midir? 

6. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün, yasalara uygun 
olarak çalışmama özgürlüğü var mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.12-600-152 * , nQ n , . n A CJ „ 
KONU: Yazılı Soru önergesi '4.08.04* 1 9 0 6 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.07.2004 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-374-6/3563 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'na 
ait 7/3109 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
değerlendirilmiş ve sözkonusu hususlara dair Bakanlığımız görüşü aşağıda 
belirtilmiştir. 

1- 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu, 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 
bulunmaktadır. 

Kanunun 30, 66, 67, 80, 82 ve 83 üncü maddeleri ile Geçici 2, 3, 4, 5, 7, 
8, .10, 12, 13, 14 üncü maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinde, 81 inci 
maddesinin (e) bendi ile Geçici 6 ncı maddesi 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

Kanunun, soru önergesinde bahsi geçen 14 üncü maddesi ile diğer 
maddeleri ise 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

2- Diğer yandan, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğünün görevleri, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun 8 inci maddesinde sayılmış bulunmaktadır. 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 3056 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi uyarınca; "Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde 
kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait tasarıları; 
Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları 
ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek; Bakanlar Kurulunda 
görüşülecek duruma getirmek" hususundaki görevlerini, her zaman olduğu gibi 
yapmaya devam etmektedir. 

Şüphesiz, 5018 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin yürürlüğe girmesi 
ile birlikte, adı geçen Genel Müdürlük yeni hazırlanacak kanun tasarılarım bu 
maddeye uygunluğu yönünden de inceleyip değerlendirecekti! 

Bilgilerine arz ederim. jurnal UNAKITAN 
[aliye Bakanı 
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57. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Büyûkşehir Belediyesinde yapılan görev 
değişikliği ve atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdûlkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3112) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinin hemen ardından Antalya Büyûkşehir Belediyesi 

bünyesindeki personelin ve bürokratların, yeni seçilen yönetim tarafından siyasi kıyıma 

uğratıldığına ilişkin birçok örnek olay bana yerel basmda yoğun bir biçimde yer almıştır ve 

almaktadır. 

Her demokratik ülkede olduğu gibi, ülkemizde de yerel seçimler yapılmış ve bir 

partinin adayı bu seçimi kazanmıştır ki, bu de demokrasinin gereğidir. Antalya Büyûkşehir 

Belediyesi çalışanları ise Antalya'nın daha iyi yönetilmesine katkıda bulunan insanlanmızdır. 

Her insanın farklı siyasi görüşü olabileceği gibi, onlar da farklı siyasi görüşe sahip olabilirler. 

Bu demokrasimizin zenginliği ve teminatıdır. 

Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışanların atanmasında ve yerlerinin değiştirilmesinde 

belirleyici olanın siyaset değil liyakat olması, hukuk devletinin ve kamu yaran ilkesinin bir 

gereğidir. Bu bağlamda, 

1. Bugüne kadar, Antalya Büyûkşehir Belediyesi'nin üst düzey yönetimindeki kaç 

bürokratın yerleri hangi gerekçelerle değiştirilmiştir? 

2. Emeklilikleri gelmiş bürokratlardan kaçı emekliye ayrılmıştır ve özellikle pasif 

görevlere alınmış bürokratlara emekli olmaları yolunda baskı uygulanmakta mıdır? 

3. Kaç tane belediye memurunun ve işçisinin görev yerleri değiştirilmiştir ve bu yer 

değişiklikleri liyakat ilkesine göre mi yapılmıştır? 

4. Geçici görevlendirmelerle ve yatay geçişlerle kimler hangi üst düzey makamlara 

atanmıştır? 

W(il Kamacı / 

AflârWWülletvekili 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.O.65.OO.0O2/5/£Û 6 /Ö/£72004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ a) Başbakanlığın 20.07.2004 tarihli ve B.0.2.0.KKG.0.12/106-374-9-3557 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 15.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-' 

7/3112/6469/20973 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sn. Nail KAMACI tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Bakanlığım koordinatörlüğünde cevap verilmesi tensip buyurulan yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Antalya Valiliğinden alınan 29.07.2004 tarihli ve 1646 sayılı yazıda; 

1-Bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi üst düzey yönetiminde iddia edildiği gibi 
bürokratların büyük çapta görev yerlerinin değiştirilmediği, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin 
görevinin başında olduğu, genel sekreter yardımcılarından Ali YETGİN'in kendi isteğiyle 16.07.2004 
tarihi itibariyle emekliye ayrıldığı, Antalya BUyükşehr Belediyesinin yeni çalışma düzeni içerisinde 
Belediye hizmetlerinin hızlandırılması ve Antalya halkına süratli ve daha iyi hizmet vermek amacıyla 
iki genel Sekreter yardımcısının, Başkanlık Danışmanı olarak özlük haklarından mağdur edilmeden 
yeni teşkilat şeması içerisinde değerlendirildiği, yerine iki Genel Sekreter yardımcısının 
görevlendirildiği, Belediye üst düzey bürokrat değişikliğinin bunlardan ibaret olduğu, 

2- Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından S personelin kendi isteğiyle emekli 
olduğu, bunların dışında hiçbir bürokrata emekli olması konusunda herhangi bir baskı ve telkinde 
bulunulmadığı, 

3- Antalya Büyükşehir Belediyesince savurganlığa son verilerek tasarrufa yönelik çalışmaların 
başlatıldığı, bu anlayış çerçevesinde çeşitli birimlerdeki personelin de özlük haklarına dokunulmadan 
diğer birimlerde görevlendirildiği, 

4- Antalya Büyükşehir Belediyesinde geçici görevlendirme ile üst düzey makamlara herhangi 
bir atamanın yapılmadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Şube Müdürü kadrosuna Deniz 
KÖKEN'in açıktan atandığı, aylığını kendi kadrosundan almak üzere genel sekreter yardımcılığı 
görevini yürüttüğü, yine Dr. Ahmet ŞAHİN'in Mühendis kadrosuna naklen atandığı ve aylığını kendi 
kadrosundan almak üzere genel sekreter yardımcılığı görevini yürütmekle görevlendirildiği, 

Açıktan atama yoluyla Şube Müdürü Uğurcan ECEMlŞ'in aylığını kendi kadrosundan almak 
üzere Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü, özel Kalem Müdürü kadrosuna da 
açıktan atama yoluyla atanan Vecdi ÖZ'ün aylığını kendi kadrosundan almak üzere Personel Eğitim 
Daire Başkanlığı görevine getirildiği, 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde Araştırma 
Görevlisi olarak görev yapmakta iken, Mühendis kadrosuna naklen atanan Ahmet GÜNAY'ın yine 
aylığını kendi kadrosundan almak üzere Çevre Koruma Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü, 

belirtilmektedir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
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58. - Afyon Milletvekili Halil UNLUTEPE'nin, NATO Zirvesi sırasında bir bakanın üzerinin 
ABD Başkanının korumalannca arandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/311 S) 

30.06.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Başbakan sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halil ÜNLÜTEPE 
AfVon Milletvekili 

İstanbul'da yapılan 17. NATO Zirvesi sonrası, ülkemizden ayrılmadan önce 
Galatasaray Üniversitesinde konuşma yapan A.B.D. Başkanı George Bush'un 
korumalarının, kendisiyle tokalaşmak isteyen devlet bakam Beşir AT AL AY'm 
üzerini aramaları devletimize yapılan bir saygısızlık değil midir? 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının maddi ve manevi onurunu en üst düzeyde 
temsil etmesi ve buna karşı yapılacak hiçbir muameleye izin vermemesi gereken 
bir devlet adamının içine düştüğü bu aciz durum nedeniyle istifa etmesi gerekmez 
mi? 

Devleti temsil eden bir bakanın üzerinin aranmasına izin vermesi devlet ve temsil 
ettiği millet adma bir zafiyet değil midir? 

Bu zihniyet, Geçmişte bir Başbakanımızın Libya gezisi sırasında, Libya Devlet 
Başkanının azarlamalarına karşı boynunu büken zihniyetin devamı mıdır? 

Sizin korumalarınız da resmi temaslarda bulunmak üzere konuk olarak gittiğiniz 
ülkelerin üst düzey temsilcilerinin üzerlerini aramakta mıdır? Veya bu temsilciler 
üzerlerinin aranmasına izin vermekte midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 ~ U W ti - [$î oÇ> I 
Konu:Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 15.07.2004. tarih ve A.OI.GNS.0.10.00.02-7/3113-6475/21001 sayılı yazı. 
b) Başbakanlığın 20.07.2004 tarih ve B.02.0.KKO.0.12/106-374-10/3558 sayılı yazı». 

Afyon Milletvekili Halil ÛNLÛTEPE tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Saym Başbakanımıza 
tevcih edilen, Saym Başbakanımızca da kendileri adma tararımdan cevaplandırılması istenilen, (7/3113) no'hı 
soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

İstanbul ilinde gerçekleştirilen NATO 2004 zirvesi boyunca güvenlik önlemleri İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır. ABD Başkam Saym George W. BUSH'un korama görevlileri veya herhangi 
bir ülkenin koruma ve güvenlik görevlileri bu önlemlerin alınmasında veya herhangi bir safhasında yer 
almamıştır. ABD Başkam Saym BUSH'un, Galatasaray Üniversitesindeki konuşmasında Devlet erkanından 
başka sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları, işadamları gibi davetli grubunun da olması 
nedeniyle güvenlik önlemleri üst düzeyde alınmıştır. ABD Başkam Saym BUSH'un korumalarının, Devlet 
Bakam Saym Beşir ATALAY'ın üstünü aramaları gibi bir olay meydana gelmemiştir. 

Saym Başbakanımızın yurt dışı seyahatlerinde güvenlik hizmetleri, gidilen ülkenin yerel güvenlik 
birimleri ile birlikte yürütülmekte olup, acil durumlarda her türlü müdahale yapılmakta, devamında ise yerel 
güvenlik birimleri devreye girmektedir. Rutin görevlerde ise üst arama işlemleri o ülkenin mevzuatı 
doğrultusunda yerel güvenlik birimleri tarafından yapılmaktadır. 

Bugüne kadar gidilen ülkenin üst düzey temsilcilerinin üstlerinin aranmasını gerektirecek bir durumla, 
karşılaşılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ yÂbdülkadirAKSU / 
1 / İçişleri Bakam 

^ . / 0 8 / 2 0 0 4 

« / 
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59. - Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'm, NATO Zirvesi sırasında ABD gizli servis ajan
larının bazı bakanlarımıza yönelik bir uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3114) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 30.06 2004 

Osman KAPTAN 1 

Antalya Milletvekili / 

Galatasaray Üniversitesine konuşma yapmak için gelen ABD Başkanı George 

Bush'un elini sıkmak isteyen bazı Bakanlann avuçlannı açtırarak, ABD gizli servisi 

ajanları tarafından kontrol edildiği, gazetelerde resimli ve televizyonlarda haber 

olarak verilmiştir. Kamu oyunda büyük tepkiye neden olan bu konuda; 

1- ABD gizli servis ajanlarının güvenlik nedeniyle de olsa T.C Hükümeti 

Bakanlan'nın avuçlannı açtırarak, "Süleymaniye'de askerlerimizin başına 

çuval geçirme* ile eş anlamlı olabilecek böyle bir kontrol etme yetkileri 

hukuken varmıdır? 

2- Böyle bir yetkiyi siz kendilerine tanıdınız mı? 

3- T.C Başbakanı olarak, Bush'un ajanları tarafından, Bakanlarınızın 

avuçlarının açtınlarak kontrol edilmesini içinize sindiriyormusunuz? 

Sindirmiyorsanız bu konuda ABD yönetimine herhangi bir resmi tepki 

gösterilmesi düşünülmekte midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

^ 
Sayı :B.02.0.002/ UlCSl* ANKARA 

OİPS/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk-nın, 15.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3114-6477/21003 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 17.06.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-364-16/2854 
saydı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman KAPTAN*ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlfiğflnde 
cevaplandınlmasını istediği, 7/3114 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet ÂİPŞAHÎN , 
Devlet Babanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ OSMAN KAPTAN'IN 
SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP 

CEVAP - 1: Hükümetimizin herhangi bir bakanı böyle bir davranışa muhatap 
olmamıştır. 

CEVAP - 3 : Sorunuzdaki bahsekonu hiçbir olay yaşanmamıştır. 
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60. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, Adana-Yumurtalık-Kaldırım Belediy esindeki iş 
makinelerine ve dolu afetinden zarar gören çiftçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3115) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.DuKun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1 - Adana İli Yumurtalık İlçesi Kaldırım Belde Belediyesinde hangi tür iş 
makineleri bulunmaktadır? 

2 - Bu iş makineleri yeterli midir? Yeterli değil ise, ne gibi katkılarda 
bulunmayı düşünüyorsunuz? 

3 - Hizmetlerin daha etkin, verimli ve süratli bir şekilde yürütülebilmesi için 
Belediyeler ile Resmi Kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması 
büyük önem taşıdığına göre, bu konuda bu güne kadar tarafınıza herhangi 
bir şikayet gelmiş midir?. Bu tür şikayetlerin ' yaşanmaması için 
Hükümetinizce ne gibi tedbirler-a.lınmıştır? 

4-Geçt iğimiz günlerde yaşanan dolu afeti sonucunda, Kaldırım 
Beldesindeki çiftçiler büyük oranda zarara uğramıştır. Çiftçilerin zararını 
gidermeye yönelik olarak ivedi bir önlem düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05 .0 .MAH.0.65 .00 .002/Çl2-O8 ' Y.0/.8v2004 
K O N U : 7/3 İ l 5 sayılı 

Yazılı Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Başbakanlığın 20.07.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-374-12/3559 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığınınt>8.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/3115-6482/21008 sayılı yazısı. 
İğdır Milletvekili Sn. Prof Dr. Dursun AKDEMİR tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 

edilen ve Bakanlığım koordinatörlüğünde cevap verilmesi tensip buyurulan yazılı soru önergesiyle ile 
ilgili olarak Adana Valiliğinden alınan bilgilerden, 

Adana ili Yumurtalık İlçesi kaldırım Belediyesinde 1 adet kazıcı 4x4 bulunduğu, 
Mevcut iş makinelerinin yeterli olmadığı, damperli Kamyon ve Greydere ihtiyaç olduğu, 
Dolu afeti sonucu İlçede kurulan hasar tespit komisyonunca yapılan inceleme neticesinde 

2090 sayılı Yasa gereği meydana gelen hasar % 40'ı geçmediğinden işlem yapılmadığı, 
anlaşılmıştır. 
Hizmetlerin daha etkin, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesi için belediyelerle resmi 

kuruluşlar arasında koordinasyon illerde vali, ilçelerde kaymakamlar tarafından sağlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

iülkadir AKSU 
Bakan 
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61. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bakû-Tiflis-Ceyhan Boru Hattıyla ilgili bir iddiaya 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3116) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 29.06.2004 

imin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

26 Haziran 2004 tarihli Milliyet gazetesinde, "BTC'de ihalesiz acil durum ekibi 
kuruluyor" başlıklı bir haber yer almıştır. 

Bu habere ilişkin olarak aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1- BTC'de gecikme yaşandığının BOT AŞ Yönetim Kurulu kararları ile belgelendiği 
iddiası doğru mudur? 

2- Bu gecikmeleri önlemek için FERNAS isimli şirkete 24.5 milyon dolarlık ihalesiz iş 
verildiği iddiası oğru mudur? 

3- FERNAS'ın iş yapsa da yapmasa da bu 24.5 milyon dolan alacağı iddiası doğru 
mudur? 

4- BOTAŞ'ın kendi iç yazılarında FERNAS'a ödenecek bu bedelin piyasa-koşullarının.. 
üzerinde olduğunu belirttiği iddiası doğru mudur? 

5- Söz konusu iş için FERNAS dışında başka müteahhit firmalardan teklif alınmış mıdır? 
6- FERNAS firması BTC hattında müteahhit olarak çalışabilmek için BOT AŞ'tan 

yeterlik almış mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

* / / A n k a r a 
Sayı : B. 15.O.APK.0.23-300- f V O S 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 06 EYLÜL 2004 

1 2 1 7 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 15.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-6454 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3116 esas no'lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma A.Ş. Genel Müdüıiüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER ' 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİNİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/3116) 

Soru 1 : 

26 Haziran 2004 tarihli Milliyet gazetesinde, "BTC'de ihalesiz acil durum ekibi 

kuruluyor" başlıklı bir haber yer almıştır. 

Bu habere ilişkin olarak aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

- BTC'de gecikme yaşandığının BOTAŞ Yönetim Kurulu Kararları ile belgelendiği 

iddiası doğru mudur? 

Cevap 1: 

BTC Projesi, halihazırda proje takvimine uygun olarak devam etmektedir. Proje 

tamamlama tarihinde herhangi bir değişiklik yoktur. 

Soru 2; 

Bu gecikmeleri önlemek için FERNAS isimli şirkete 24.5 Milyon Dolarlık ihalesiz iş 

verildiği iddiası doğru mudur? 

Cevap 2: 

Bilindiği üzere BTC Projesi'nin Türkiye Kısmı Ana Müteahhit sıfatıyla BOTAŞ Genel 

Müdürlüğü tarafından inşa edilmektedir. BOTAŞ Genel Müdürlüğü, işi değişik paketlere 

bölerek taşeron firmalara yaptırmaktadır. BTC Projesinin Kamu İhale Kanunu 

hükümlerinden muaf olduğu da altı çizilmesi gereken bir husustur. Cevap-1'de de 

belirtildiği üzere Proje, takvimine uygun olarak devam etmektedir. Ancak bir önlem olarak, 

Projenin yoğun olarak çalışılması gereken safhalarında çıkması muhtemel sorunları. 

Projenin son aşamalarında ortaya çıkabilecek ve Projenin gecikmesine yol açabilecek, 

dolayısıyla da T.C Hükümetini cezai müeyyidelere maruz bırakacak gelişmeleri önlemek 

açısından, etkilenen kısımları da takviye etmek amacıyla, ilave bir önlem almak gerekli 

görülmüştür. Bu amaç doğrultusunda, ilk etapta BTC Projesi boru hattı inşaatına yönelik 

ön yeterlik almış olan GÜRİŞ, TEKFEN, ATTİLA DOĞAN, FERNAS, ÖZTAŞ, TURAN 

HAZİNEDAROĞLU, ÇOLAKOĞLU ve PEKER firmalarına yönelinmiştir. Ancak, ÖZTAŞ, 

TURAN HAZİNEDAROĞLU ve PEKER firmalarından, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 

yürüttüğü diğer projelerde ihtilaflı olması sebebiyle, ÇOLAKOĞLU firmasından ise BOTAŞ 

Genel Müdürlüğü için yürüttüğü projelerde karşılaşılan sorunlar gözönüne alınarak BOTAŞ 
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Yönetim Kurulu'nun teklif alınmaması yönündeki kararına istinaden teklif alınmamıştır. 

Proje'de Boru Hattı inşaatına yönelik "İnşaat Destek Hizmetleri" verebilecek ve kalifiye 

olduğu bilinen GÜRİŞ ve aynı zamanda IPLOCA (International Pipeline & Offshore 

Contractors Association - Uluslararası Boru Hattı ve Deniz İşleri Müteahhitleri Birliği) üyesi 

olan ATTİLA DOĞAN, TEKFEN ve FERNAS firmalarıyla temasa geçilmiş, yapılan 

araştırmalar neticesinde; 

• GÜRİŞ ve ATTİLA DOĞAN firmalarının halihazırda derhal mobiiize olabilecek. 

Proje'ye tahsis edecek yeterli makina ve ekipmana sahip olmaması sebebiyle, 

• TEKFEN firmasının ise ekipmanının yurt içinde ve yurt dışında çeşitli şantiyelerde 

dağınık vaziyette olmasından ve istendiğinde toplanmasının uzun bir süreç 

alacağından ötürü, 

yeterli ekip ve ekipmanı Proje'ye hemen tahsis edebilecek durumda bulunan FERNAS 

firmasına yönelinmiş ve İnşaat Destek Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşme 

bedeli 22,202,415,- Milyon ABD Dolan'dır. 

Soru 3: 
FERNAS'ın iş yapsa da yapmasa da bu 24.5 Milyon Doları alacağı doğru mudur? 

Cevap 3: 

Söz konusu inşaat Destek Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında muhtelif 

kategorilerde ve boru hatları yapımında kullanılabilecek, derhal mobiiize edilebilecek 

158 adet ekipman ve muhtelif disiplinlerde kullanılacak, derhal mobiiize edilebilecek 

355 kişilik işgücü mevcuttur. Sözleşmede değişik kalemler altında öngörülen tahsisat 

bedelleri, iş veya işlerin ifa edilmesine göre ödenecektir. 

Soru 4: 

BOTAŞ'ın kendi iç yazılarında FERNAS'a ödenecek bu bedelin piyasa koşullarının 

üzerinde olduğunu belirttiği iddiası doğru mudur? 

Cevap 4: 

Cevap-3'de belirtildiği üzere GÜRİŞ, ATTİLA DOĞAN, TEKFEN ve FERNAS 

firmalarıyla yapılan görüşmeler neticesinde, talep edildiği takdirde enkısa sürede mobiiize 

olabilecek ekipman ve ekibe sahip FERNAS firmasıyla Sözleşme imzalanmıştır. Rekabet 

ortamının tam olarak bulunmadığı şartlarda ortaya çıkmış olan fiyat itibariyle imzalanmış 
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olan Sözleşme fiyatları doğal olarak, ihale ortamında elde edilecek muhtemel fiyatlardan 

yüksektir. Böyle olmasına rağmen yine de, sözleşme görüşmeleri sırasında Fernas firması 

yetkilileri ile pazarlık yapılmış ve firmanın ilk teklifine nazaran toplam teklif bedeli üzerinden 

yaklaşık % 10'luk bir indirim elde edilerek Sözleşme imzalanmıştır. 

Soru 5: 

Söz konusu iş için FERNAS dışında başka müteahhit firmalardan teklif alınmış 

mıdır? 

Cevap 5: 

Yukarıda da (Cevap-2'de) belirtildiği üzere GÜRİŞ, TEKFEN, ATTİLA DOĞAN, 

FERNAS, ÖZTAŞ, TURAN HAZİNEDAROĞLU, ÇOLAKOĞLU ve PEKER firmaları ile 

temasa geçilmesi düşünülmüş bu firmalar arasından ÖZTAŞ, TURAN HAZİNEDAROĞLU 

ve PEKER firmalarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü diğer projelerde ihtilaflı 

olmaları sebebiyle elenmişler, ÇOLAKOĞLU firması ise BOTAŞ Genel Müdürlüğü için 

yürüttüğü projelerde karşılaşılan sorunlar gözönüne alınarak elenmiştir. Proje'de söz 

konusu "İnşaat Destek Hizmetleri" verebilecek ve kalifiye olduğu bilinen GÜRİŞ, ATTİLA 

DOĞAN, TEKFEN ve FERNAS firmalarıyla temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar 

neticesinde GÜRİŞ ve ATTİLA DOĞAN firmalarının halihazırda Proje'ye tahsis edecek 

yeterli makina ve ekipmana sahip olmamaları, TEKFEN firmasının ise, ekipmanının yurt 

içinde ve yurt dışında çeşitli şantiyelerde dağınık vaziyette olması ve toplanmasının uzun 

bir süreç alacağı düşüncesiyle, yeterli ekip ve ekipmanı Proje'ye hemen tahsis edebilecek 

durumda bulunan FERNAS firmasından teklif alınarak, İnşaat Destek Hizmetleri 

Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Soru 6: 

FERNAS firması BTC hattında müteahhit olarak çalışabilmek için BOTAŞ'tan 

yeterlik almış mıdır? 

Cevap 6: 

FERNAS firması BTC Projesi başlangıç döneminde boru hattı inşaatına yönelik ön 

yeterlik almış ve ihaleye katılmıştır. Halihazırda BOTAŞ BTC Proje Direktörlüğü 

bünyesinde "İnşaat Destek Hizmetleri Sözleşmesi" kapsamında İşgücü ve Ekipman Temini 

Hizmet Sağlayıcısı konumundadır. 
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62. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/3117) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1-Kaçak elektrikle mücadele eden personelin tehdit ve baskı altında 
olduğuna dair tarafınıza herhangi bir bilgi ulaşmış mıdır? Türkiye 
ekonomisine büyük zarar veren kaçak elektrik kullanımını asgariye 
indirmek için görevlendirilen TEDAŞ personelinin güvenliklerinin 
sağlanmasına yönelik olarak ivedi bir önlem düşünüyor musunuz? 

2- Kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu yerleşim birimlerinde, abone 
sayısının artmamasına rağmen trafoların güçlerinin yükseltildiği iddiaları 
doğru mudur? Doğru ise, bu durum kaçak elektrik kullanımına örtülü olarak 
destek vermek anlamına gelmez mi? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 8 5 1 2 *'fiffl U t 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ : 16.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/3117 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara 
verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Kaçak elektrikle mücadele eden personelin tehdit ve baskı altında olduğuna 
dair tarafımla herhangi bir bilgi ulaşmış mıdır? Türkiye ekonomisine büyük zarar veren kaçak 
elektrik kullanımını asgariye indirmek için görevlendirilen TEDAŞ personelinin 
güvenliklerinin sağlanmasına yönelik olarak ivedi bir önlem düşünüyor musunuz? 

CEVAP 1- Konu ile ilgili olarak TEDAŞ'a ulaşan şikayetler üzerine, Elektrik Dağıtım 
Müessseseleri ve Bağlı Ortaklarında 2495 sayılı Kanun kapsamında görev yapan Özel Güvenlik 
Teşkilatı Personeli, Endeks alımı görevlileri ve Kayıp-Kaçak'ta çalışan elemanların yanında 
Denetim görevinde çalıştırılmaları konusunda, TEDAŞ'ca İçişleri Bakanlığı'ndan bilgi ve görüş 
istenmiş olup, istenilen bilgiler ekte yer almaktadır. 

SORU 2- Kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu yerleşim birimlerinde, abone 
sayısının artmamasına rağmen trafoların güçlerinin yükseltildiği iddiaları doğru mudur? 
Doğru ise, bu durum kaçak elektrik kullanımına örtülü olarak destek vermek anlamına gelmez 
mi? 

CEVÂP 2- TED AŞ'in müesseselere mevzuat dışı trafo güç artırımı, yapılmasına ilişkin 
yazılı ya da sözlü herhangi bir talimatı bulunmamakta olup, müesseselerin işletme yedeği trafo 
ihtiyaçları için, ihtiyaca göre trafo tahsisi yapılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. s/f 

fofialUNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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T.C 
İÇİŞLEKİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.03.1JGM.0.3<.06.04-1223/3#Ö 

Konu rGotvı Alanmm Genişletilmesi GENELGE:0091 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 

DpcEoerji ve Tabu Kaynaklar Bakanhğsun 18.Q3.2Q02 gün ve B.15.0.PER.0.00.00.04/200/TEDA$A477 
saydı yansı. 

İlgi saydrvazmız incelenmiştir. 

2495 sayılı. Ban Kurum ve Kuruluşlara Korunması ye Güvenliklerinin Sağlanma» Hakkında Kanun 
kapsamanda kurulan özel Güvenlik TeskOatmm görev al i» Kanunun 11 net maddesine göre ügili kuruluşun. 
faaliyet ^şdıasKnr. Lüzumu halinde bu alan kurulusun btdub^jğu Um İl Koordinasyon Kurulu tarefndan 
genişİetu'ebilir. 

Kanunun 3 ncû maddesine göre. Bakanlar Kurulu Karan ile Kanun kapsamına abana? kurura ve 
kuruluşlar, Kanunun Uygulanmasmı İlişkin Yönetmeliğin 63 ncû maddesine göre Bakanlığımızca görev 
alanının genişletilmesine onay verilen yerler dışında herhangi bir nedenle Otel Güvenlik Teşkilatını 
görevlotâftlmesi mümkün görülmemektedir. 

Ancak, bağlı bulunduğu İlin İl Koordinasyon Kurulu, TEDAŞ Özel Güvenlik Teşkilatı ile ilgili alarak 
uıunuri 11 nci maddesi ve ycoetaneugu 63 ncû maddesine göre görev alanına genişletilmesi karamı alarak 
anUttUn 1* «rA m»AV«i tolnlml^ ptfff B^l . fr^.T Gm*y m«r««ınıfa FUlttA ft«gıHwı MÎMMUMMİ ve 
ağlı ortaklarında görev yapan öaeJ Güvenlik Teşküan personelini "endeks alımı görevlileri kacık-kayıp 

Ja çalısaa efcmanhnmn» yanmda asli görevlerini afarmamak ve bu konu ile UapH yonettadigm geçici 
görevlendirme başlıklı 6 na maddesinde kuruluşun bulunduğu. Û Valiliğinden goıadeBdmleeek-penenel için 
60 günlük sûrelerle Valilik görevlendiraıe onaymiD alınması koşuluyla; Özel Güvenlik Teşkilatım 
görevlendirebilecektir. 

Bilgi ve gereğim arz ve rica ederim. 

Muzaffer ECEMİŞ 
Vali 

Bakana. 
Müsteşar 

<3itf2002 
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SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 
Koruyucu Güvenlik $b.M<Uûğfi 

B.152TED.0.75.00.Û2/34 

Özel Güvenlik Teşkilat. 2 t t ü İ 0 2 Ü O 0 ' 6 ö 

Teşekkülümüzün kuruluş amacı olan kârlılık ve verimlilik ilkeleri dogruhusunda, -lülcetirae 
sunulan enerjinin tamamının tahakkuka bağlanması için, Elektriksel KayıprKaçak orınr (fevamlı 
artma eğilimi göstermesi nedeniyle,2001-2002 yılında Kayıp-Kacaklar ile mücadelede,'^îdütul 
olarak tüm personelimizin dana verimli ve etkin olarak çalışmalara katılmasının sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Teşekkülümüz bünyesinde, Elektrik Dağıtım Müesseseleri ve Bağlı Ortaklıklarımızda 2495 
sayılı Kanun kapsamında görev yapan Özel Güvenlik Teşkilatı Personelinin asli görevlerini 
aksatmamak koşuluyla; Eadclo ahmr ^rcvfforj ve Kayıc-Kacak't* çalışan riemantanaıgn 
yaaıeda Denetim görevinde çalıştırılmaları konusunda, içişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden bilgi istenmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüjü'n&n 09.05 .2002 tarih ve B.05.1.EGM.0J6. 
06.04-1223/3150 GENELGE:0091 sayılı cevap yazısı, yazımız Ek'inde gönderilmiştir.. 

Teşekkülümüz, Elektrik Dağtturt Müesseseleri ve Bağlı Ortaklıklarda görev yapan özel 
Güvenlik Teşkilatı bir miktar personelini f ^ A ' l l fflfflrtrti T^ r m J f r r ' f t ^ T w 

Eleaualann" yanında asli görevlerini aksatrnamık koşuluyla "Denetim görevinde süafag olarak 
katılmasının sağlanması amacıyla, 2495 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi 
doğrultusunda ve ilgili Genelge (EK»I) gereği; Kuruluşun bulunduğu ti Valiliği'ndeh 
görevlendirilecek personel için Geçici Görev Belgesi ve Onay almması gerekmektedir. 

Yukarıda açıklamalar doğrultusunda, Özel Güvenlik Teşkilatı Personelinin asli görevlerini 
aksatmamak şartıyla görevlendirilecek bir miktar personelin tespit edilerek, ti Veliliği Onayı 
alınarak, personel listelerinin Savunma Sekretcrügi'ne gönderilmesi vo gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi hususunda; 

Gereğini arz ve rica ederiz. , 

Bülent ERDAÇ ' Bülent ÜLKÜ 
Savunma Sekreteri V. Genel Müdür 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI C « £ - - o 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.Û5.I.EGM.0.36.06.04/3fi34-^3« 2QJ.QnOQ2 

Konu -.Genelgelerin Tek Metin 
Haline Getirilmesi 

10-GÖREV ALANININ GENİŞLETİLMESİ 

a-2495 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların il içerisinde diğer birimlerinin Kanun 
kapsamına alınması için Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerince işlem yapılması zaman kaybı 
olacağından, 2495 sayılı Kanunun 11 inci ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 63 üncü 
maddesi hükümleri.̂ doğrultusunda kuruluşun aynı il dahilinde bulunan bağlı kuruluştan, İl 
Koordinasyon Kuru^v Karun ile görev alanı genişletilerek personel ve silah kadrosu tespit edilip. 
bir nüsha düzenlenenle evrak onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderecektir. 

-tf-24t5*sayrtıiÇanun kapsamında faaiiyet̂ sxercrrijankaTdövi2*b"ürotarr;korumvekuruluşlann 
tadilat, tamirat, onarım gibi sebeplerden dolayı geçici olarak yapmış olduklan adres değişikliklerinde 
ise, geçici olarak faaliyet gCsıerccsği yerin adresi, tadilat süresince özellikle bankaların asıl faaliyet 
gösterdikleri (tadilat, tamirat, onarım vb. yaptıkları) yerlerdeki ana kasalannın ve kiralık kasaların 
güvenliği için her iki yere de İl Koordinasyon Kurulu Kararı alınacak. Bakanlık Onayı ile özel 
güvenlik teşkilatı piereenelt görevlendirilecektir. 

c-2495 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar, bankalar ile eğitim kurumlan 
açmış olduktan ruarlardaki sıantlarmda. kuruluş yıldönümlerinde, kültürel faaliyetlerinde, mezuniyet 
törenlerinde vb. etkinliklerinde geçici olarak bünyelerindeki özel güvenlik teşkilatı personelinden 
yararlanmak için Valiliğe müracaat edip İl Koordinasyon Kurulunun alacağı karar Bakanlığımızca 
onaylandıktan sonra özel güvenlik teşkilatı personeli görevlendirilecektir. 

d-İI Koordinasyon Kurulu. TEOAŞ özel güvenlik teşkilatı ile ilgili olarak Kanunun \ 1 inci 
maddesi ve Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre görev alanının genişletilmesi karanr.ı alarak 
Bakanlığımız onayı sonrasında, Elektik Dağıtım Müessesesi ve bağlı ortaklarında görev yapan öze! 
güvenlik teşkilatı personelini silahsız olarak endeks alımı görevlileri kaçuk-kayıpta çalışan 
elemanlarının yanmdav asli görevlerini aksatmamak ve bu konu ile ilgili Yönetmeliğin geçici 
görevlendirme başlıklı 6 ncı maddesinde kuruluşun bulunduğu İl Valiliğinden görevlendirilecek 
personel için 60 günlük sürelerle Valilik görevlendirme onayının alınması koşuluyla özel güvenlik 
teşkilatını görevlendirilecektir. 

1 l-KURUM VE KURULUŞLARA VERİLECEK EK SÜRE 

Kurum/kuruluşlar için Bakanlığımızca verilen 3 aylık ek süreler, Başbakanlık Devlet Personel 
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının kurum/kuruluşlara kadro tahsis etmemesinden ve her 3 ayda bir ek 
süre verilmesinin fazla yazışmaya neden olmasından dolayı kamu kurum ve kuruluşlanna ek sürenin 
12 ey olarak verilmesi yönünde İl Koordinasyon Kurulu Karan alınması, özel kuruluşlar için verilecek 
ek sürenin 3 (üç) ay olarak belirlenmesi ve alınacak karann -onaylanmak üzere Bakanlığımıza 
gönderilmesi gerekmektedir. 

12-249Ş SAYILI KANUNA TABİ BANKA ŞUBELERİ, KUYUMCU, DÖVİZ 
BÜROLARI VE KAPALI ÇARŞI İLE İŞYERLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ 

a-özel güvenlik teşkilatı personelinin mesai saatlerinde olduğu gibi hizmet vermesinin 
sağlanması, mahalli güvenlik birimlerini bilgilendirmesi ve Türkiye Bankalar Birliğine yazılı bilgi 
verilmesi koşulu ile, banka şubelerinin normal mesai saatleri dışında öğle paydosu, Cumartesi-Pazar ve 
Resmi Tatil günlerinde bankacılık hizmeti vermeleri Bakanlığımızca uygun görülmektedir. 

- 2 8 3 -



T.B.M.M. B:119 14 .9 .2004 0 : 3 

63. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir turizmciye hükümetçe özel uygulamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3118) 

TBMM Başkanlığına 

—Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Erkan Mumcu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'mn 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

—Basında yer alan ve tarafımıza ayrıca ulaşan haber ve bilgilere 
göre; 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, açık artırma yolu ile 117 parseli turizm 
yatınmcılarma ihale etmiştir. İhalesi yapılan 98 parselin kimlere ihale edildiğinin 
bilinmediği ve kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmediği iddia edilmektedir. Tahsis 
yapılan arsaların önemli bir bölümünün Tarsus bölgesinde olduğu ve belli bir kişi 
veya firmaya verildiği ifade edilmektedir. Tahsis yapılırken belli bazı firmalara 
ayrıcalık tanındığı iddia edilmektedir. 

--Bu bağlamda Hükümetle yakın ilişkiler içinde olduğu ifade ve iddia 
olunan Rixos Hoteller zinciri ve Fine Group sahibi Fettah Tamince'ye de özel 
uygulamalar yapıldığı yolunda kuşku ve bulgular vardır. Bu grup, aynı zamanda 
alüminyum sektöründe dünya pazarında etkili olan Sual Holdingcin de temsilciliğini 
yapmaktadır. Bu grubun bu temsilcilik esnasmda Hükümetin bilgisi dahilinde, yasal 
özelleştirme süreci başlamadan hukuk dışı ilişkiler içinde Seydişehir'de tesisleri 
incelediği ve "bilgi odası" kapsamındaki gizli bilgilerin bu gruba verildiği yolunda 
ciddi bulgular vardır. Bu grup yine 14-18 Mayıs 2003 tarihinde Tekirova-Rixos 
Hotel'de AKP Grubunu tüm Milletvekilleriyle birlikte tam kadro olarak 
ağırlamıştır. Başka bir ifadeyle bu grup ile AKP İktidarı arasında yakın ilişkilerin 
bulunduğu yolunda kamuoyunda ciddi bir kanaat doğmuştur. 

—Bu gelişmeler karşısında, aşağıda açıklaması yapılan hususların 
cevaplandırılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etmek gereği 
doğmuştur; 
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1-58 ve 59. Hükümetler döneminde Ege ve Akdeniz Bölgesinde turizm 
yatırımcılarına kaç adet taşınmaz tahsisi yapılmıştır? Bu taşınmazlar hangi şartlarla 
turizm yatırımcılarına tahsis edilmiştir? 

2-özellikle Tarsus bölgesindeki ihalelerin Rixos Hoteller-Fine Group-
Ude Tur bağlantılı olarak Fettan Tamince'ye verildiği yolundaki bilgiler 
doğrumudur? 

—Bu bağlamda yukarıda sözü edilen grupların Bodrum'da 2003 yılında 
faaliyete geçen ve 2. derece doğal sit alanında inşa edilen otelinin, kaçak ve ruhsatsız 
olduğu yolundaki bilgi ve haberler doğrumudur? Bodrum -Torba-Zeytinlikahve 
mevkiindeki bu otelin Turizm Bakanlığı İşletme Belgesine sahip olmadığı, 
Bakanlıktan aldığı Turizm Yatırım Belgesiyle oteli işlettiği yolundaki iddialar 
doğrumudur? 

—Buna rağmen bu otelin Maliye Bakanı Sn.Kemal Unakıtan ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Sn.Erkan Mumcu tarafından açılışının yapıldığı 
yolundaki haberler doğrumudur? Yasal şartlan tamamlamayan bir otelin açılışma, 
Hükümetin 2 Bakanı'nın katılması, sektörde haksız rekabet yaratmak ve haksız 
kazancı teşvik etmek anlamına gelmez mi? 

3-Fettah Tamince'nin 58 ve 59. Hükümetler döneminde Ege ve 
Akdeniz bölgesinde bir anda 10 otel sahibi olduğu yolundaki bilgi ve haberler ve 
oluş şekli karşısında, bu sermaye grubunun AKP iktidarı tarafından özel olarak 
himaye edildiği yolunda kamuoyunda doğmuş olan eleştirilere nasıl bir açıklama 
getirilebilir? 

T.C 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Daireli Başkanlığı 

15 472001 
KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-e^SM 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA 

Ekli listede yer alan yazılı soru önergelerinin birer nüshası ilişikte gönderilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde 
cevaplandırılmalarını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Sıra 
No 

1 

2 

Esas 
No 

7/3118 

7/3119 

Evrak Kayıt 
No 

6466/20970 

6468/20972 

YAZILI SORU ÖNERGELERİ 
Sahibi ve özeti 

Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir turizmciye hükümetçe özel 
uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin. 

Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bakanlıkça yapılan turizm 
tahsislerine ilişkin. 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :16APK0201ARGE-940~£LO4S 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

Q3 to$ I 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BŞK.'nın 15.07.2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/3118-6466 esas no'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 7/3118-6466 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

- Basında yer alan ve tarafımıza ayrıca ulaşan haber ve bilgilere göre; 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, açık artırma yolu ile 117 parseli turizm 
yatırımcılarına ihale etmiştir. İhalesi yapılan 98 parselin kimlere ihale edildiğinin 
bilinmediği ve kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmediği iddia edilmektedir. Tahsis 
yapılan arsaların önemli bir bölümünün Tarsus bölgesinde olduğu ve belli bir kişi veya 
firmaya verildiği ifade edilmektedir. Tahsis yapılırken belli bazı firmalara ayrıcalık 
tanındığı iddia edilmektedir. 

Bu bağlamda Hükümetle yakın ilişkiler içinde olduğu ifade ve iddia olunan Rixos 
Hoteller zinciri ve Fine Group sahibi Fettan Tamince'ye de özel uygulamalar 
yapıldığı yolunda kuşku ve bulgular vardır. Bu grup, aynı zamanda alüminyum 
sektöründe dünya pazarında etkili olan Sual Holding'in de temsilciliğini yapmaktadır. 
Bu grubun bu temsilcilik esnasında Hükümetin bilgisi dahilinde, yasal özelleştirme 
süreci başlamadan hukuk dışı ilişkiler içinde Seydişehir'de tesisleri incelediği ve "bilgi 
odası" kapsamındaki gizli bilgilerin bu gruba verildiği yolunda ciddi bulgular vardır. 
Bu grup yine 14-18 Mayıs 2003 tarihinde Tekirova-Rixos Hotel'de AKP Grubunu tüm 
Milletvekilleriyle birlikte tam kadro olarak ağırlamışlardır. Başka bir ifadeyle bu grup 
ile AKP İktidarı sırasında yakın ilişkilerin bulunduğu yolunda kamuoyunda ciddi bir 
kanaat doğmuştur. 

Bu gelişmeler karşısında, aşağıda açıklaması yapılan hususların 
cevaplandırılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etmek gereği doğmuştur; 

SORU 1: 58. ve 59. Hükümetler döneminde Ege ve Akdeniz Bölgesinde turizm 
yatırımcılanna kaç adet taşınmaz tahsisi yapılmıştır? Bu taşınmazlar hangi şartlarla 
turizm yatırımcılarına tahsis edilmiştir. 

CEVAP 1: Dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm; ülkemizin 
2000'li yıllarda uluslararası arenada hak ettiği yeri alabilmesinde en önemli sektörlerden 
biri olacaktır. 

Dünya Turizm Örgütünün tespitlerine göre ülkemiz, Dünyadaki en önemli 16 
destinasyon arasında yer almaktadır. Ülkemizin ilk 10 destinasyon arasına girmesi, 
turizm sektöründe rekabet avantajı yaratmasına bağlıdır. Hiç şüphesiz rekabet avantajı 
öncelikle yeni turizm yatırım alanlarının açılabilmesini ve destinasyon kalitesinin 
yükseltilmesini ve altyapı sorunların çözülmesini gerektirir. 

Hedeflenen yatak artışının sağlanabilmesi için en önemli araçlardan biri, kamu 
arazilerinin turizm yatırımcılarına sunulabilmesidir. 
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Bilindiği gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülke çapında turizm sektörünün planlı 
gelişiminden ve yatırımların teşvik edilmesinden sorumludur. Bu sorumluluğu 
çerçevesinde turizm destinasyonlarımn belirlenmesi ve geliştirilmesi için fiziksefc 
planlamanın yapılması, yatırımların yönlendirilmesi görevlerini yürütmektedir. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı; bu bağlamda, "sürdürülebilir turizm çevreleri" geliştirmeyi ve 
buna bağlı olarak yatırım ve tahsis sürecini bu ilke çerçevesinde yönlendirmeyi 
hedeflemektedir. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Türk Turizminin geliştirilmesi 
kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsislerini; 

• Turizm yatınmlannı teşvik etmek, 
• Turizm ürünümüzün gelişme eğilimlerini yönlendirerek planlı ve sürdürülebilir 

turizm politikasını gerçekleştirmenin bir aracı olarak değerlendirmektedir. 

Bu çerçevede turizm yatırımcılarının ilgisine sunulmak üzere arazi tahsisi paketi 
hazırlanmış ve Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi 2004/1 
16.02.2004 gün ve 25375 sayılı Resmi Gazete ile kamuoyuna ve yatırımcılara 
duyurulmuştur. Bu şartname ile 117 adet imar parseli turizm yatınmcılarımn ilgisine 
sunulmuş ve son başvuru tarihi olarak 26.03.2004 tarihi belirtilmiştir. Başvuruların 
tamamlanması ile 169 farklı girişimci toplam 298 dosya ile 117 parsel içinden 38 
parsel için arazi tahsisi amacı ile başvuruda bulunmuştur. 

Bakanlığa verilen dosyalar mali yeterlilikleri açısından Türkiye Kalkınma 
Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzmanlar tarafından tek tek 
değerlendirilmiştir. 

Dosya ile verilen diğer bilgi, belge ve doküman ile başvuru yapan firmalar 
tarafından hazırlanan "Kavramsal Yaklaşım Raporları" Bakanlıkça 
değerlendirilmiştir. 

Mali açıdan yeterli görülen ve "Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis 
Şartnamesi 2004/1" de yer alan diğer kriterleri ve şartları taşıyan girişimcilerin 
tamamının Bakanlığın turizm politikalarını gerçekleştirme ve ülke turizminin 
geliştirilmesi açısından talepte bulundukları yatınm alanlarından en az bir tanesini 
belirlenen kriterlere uygun olarak yapabilecek firmalar -yani mali ve teknik açıdan 
yeterli bulunanlar- arazi tahsis taleplerinin yoğunlaştığı Antalya, Muğla ve İzmir 
İllerinde tahsise konu parsellere 1 (bir) girişimciden fazla başvuru olan toplam 19 
(ondokuz) parsel için müzakereye çağrılmışlardır. 

23.06.2004 tarihinde yapılan müzakere sonucunda, en yüksek sosyal ve teknik 
altyapıya katılım miktarım teklif eden girişimcilerin tahsis talebi Bakanlığımızca 
sonuçlandırılacaktır. Müzakere dışında kalan parsellere ilişkin başvuruların 
değerlendirmesi süreci devam etmekte olup, Bakanlığımızca sonuçlandırılacaktır. Bu 
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durum da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile 
paylaşılacaktır. 

SORU 2: Özellikle Tarsus bölgesindeki ihalelerin Rixos Hoteller-Fine Group 
Ude Tur bağlantılı olarak Fettan Tamince'ye verildiği yolundaki bilgiler doğru mudur? 

-Bu bağlamda yukarıda sözü edilen grupların Bodrum'da 2003 yılında faaliyete 
geçen ve 2.derece doğal sit alanında inşa edilen otelinin, kaçak ve ruhsatsız olduğu 
yolundaki bilgi ve haberler doğru mudur? Bodrum —Torba - Zeytinlikahve mevkiindeki 
bu otelin Turizm Bakanlığı İşletme Belgesine sahip olmadığı, Bakanlıktan aldığı 
Turizm Yatırım Belgesiyle oteli işlettiği yolundaki iddialar doğru mudur? 

-Buna rağmen bu otelin Maliye Bakanı Sn. Kemal Unakıtan ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Sn.Erkan Mumcu tarafından açılışının yapıldığı yolundaki haberler 
doğru mudur? Yasal şartları tamamlamayan bir otelin açılışına, Hükümetin 2 
Bakanı'nın katılması, sektörde haksız rekabet yaratmak ve haksız kazancı teşvik etmek 
anlamına gelmez mi? 

CEVAP 2: Tarsus Bölgesinde yer alan taşınmazlar, birden fazla talep olmaması 
nedeniyle, müzakere kapsamına alınmamış, bu alana ilişkin yapılan başvuruların 
değerlendirilmesi sonuçlanmamış ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye herhangi bir 
tahsis henüz yapılmamıştır. 

Kültür ve Turizm BaVanlığı 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında 
çıkarılan "Turizm Tesisleri Yönetmeliği" çerçevesinde tesisleri belgelendirmektedir. Bir 
yapıya inşaat ruhsatı düzenlenmesi ve yürürlükteki imar planı ve imar mevzuatına 
uygun olarak inşa edilip edilmediği hususları tamamen yerel yönetimlerin 
sorumluluğundadır. Bu nedenle tesisin soruda değinilen hususunun Bodrum Belediye 
Başkanlığından istenmesi doğru olacaktır. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu 'nun ilke kararlarına göre 2. 
derece doğal sit alanlarında turizm yatırım ve işletme belgeli turistik tesisler 
yapılabilmektedir. 

SORU 3: Fettah Tamince'nin 58 ve 59. Hükümetler döneminde Ege ve Akdeniz 
bölgesinde bir anda 10 otel sahibi olduğu yolundaki bilgi ve haberler ve oluş şekli 
karşısında, bu sermaye grubunun AKP İktidarı tarafından özel olarak himaye edildiği 
yolunda kamuoyunda doğmuş olan eleştirilere nasıl bir açıklama getirilebilir? 

CEVAP 3: Bakanlığımızca tasarrufumuz altına alınan kamu arazileri, 4957 sayılı 
Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 8. maddesine 
dayanılarak çıkartılan "Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi Hakkında 
Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak ilan edilerek turizm yatırımcılarına tahsis 
edilmektedir. 58. ve 59. Hükümetler Döneminde 16.02.2004 tarihinde ilana çıkılmış ve 
başvuruların değerlendirilmesi 1. soruda yanıtlanan biçimiyle olmuştur. 

Bakanlığımızca arazi tahsisleri, "Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımcılarına 
Tahsisi Hakkında Yönetmelik" gereği anonim şirketler adına yapılmakta olup, Fettah 
Tamince adına Bakanlığımızca yapılan herhangi bir tahsis bulunmamaktadır. 

Bahse konu şahıs 23.06.2004 tarihinde yapılan müzakere sonucunda, birden fazla 
müracaatta bulunan 19 adet parsel arasında yer alan, Antalya îli, Serik İlçesi, Belek 
Beldesi, İleribaşı İskele Mevkiinde bulunan G7 özel parsel numaralı 
24.750.000.000.000.-TL ile en yüksek sosyal ve altyapıya katılım miktarını teklif eden 
Ude Turizm Yatırım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hissedarları arasında yer 
almaktadır. 
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64. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bakanlıkça yapılan turizm tahsislerine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3119) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı ' 
' Antafya Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde ülke genelindeki 117 parsel için yapılan turizm tahsisleri 

sonucunda 19 parselin kimlere-hangi şartlarla tahsis edildiği açıklanmış, ancak geriye 

kalan 98 parselin ise kimlere-hangi şartlarla tahsis edildiği açıklanmamıştır. Bu 

bağlamda, 

1. Sayın Bakan'm bu ihalenin şeffaflığı konusunda sık sık övgüyle bahsetmesine 

rağmen, söz konusu 98 parselin kimlere-hangi şartlarla tahsis edildiği neden 

hâlâ açıklanmamıştır? 

2. Bu 98 parsel kimlere hangi koşullarla kimlere tahsis edilmiştir? 

3. İhalelere başvuran 259 firmadan 123'ü hangi gerekçelerle ihaleden elenmiştir? 

Elenen firmalar hangileridir? 

4. Turizm tahsisleriyle alakalı olarak adı basında sık sık anılan Fettah Tamince 

kimdir? Kendisinin dahil olduğu hangi kuruluşlara ne gibi tahsisler yapılmıştır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :BAPK0201AR-GE-940- l£66 j 2 , / & t2004 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 15 Temmuz 2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1731 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/3119-6468 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACININ 7/3119-6468 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Geçtiğimiz günlerde ülke genelindeki 117 parsel için yapılan turizm 
tahsisleri sonucunda 19 parselin kimlere-hangi şartlarla tahsis edildiği 
açıklanmış, ancak geriye kalan 98 parselin ise kimlere-hangi şartlarla tahsis 
edildiği açıklanmamıştır. Bu bağlamda; 

SORU 1: Sayın Bakan'in bu ihalelerin şeffaflığı konusunda sık sık 
övgüyle bahsetmesine rağmen, söz konusu 98 parselin kimlere hangi 
şartlarla tahsis edildiği neden hala açıklanmamıştır? 

SORU 2: Bu 98 parsel kimlere hangi koşullarla tahsis edilmiştir? 

CEVAP 1- 2: Bakanlığımız tasarrufu altına alınan kamu arazileri, 4957 
sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 8. 
maddesine dayanılarak çıkartılan "Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımcılanna 
Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı 
değerlendirilmek üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilmektedir. 

16.02.2004 tarihinde Turizm Alan ve Merkez içi ve dışı olmak üzere 117 
adet taşınmaz turizm yatırımcılarına tahsis edilmek üzere 16.02.2004 tarihinde 
Resmi Gazete ve üç büyük gazete yoluyla ilan edilmiştir. Başvuruda bulunmak 
isteyen yatırımcılardan, "Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımcılanna Tahsisi 
Hakkında Yönetmelik" in lO.maddesi ile "Turizm Yatırımcılarına Kamu 
Arazisi Tahsis Şartnamesi 2004/1" gereğince istenilen bilgi ve belgelerin 
26.03.2004 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza teslim edilmesi 
istenilmiştir. İlan edilen 117 adet parselden 38 adet taşınmaza 298 adet başvuru 
167 firma tarafından yapılmıştır. Bazı firmaların birden fazla parsele başvurusu 
olmuştur.Ancak, 79 adet parsele herhangi bir başvuru yapılmamıştır. 

Başvuru yapan girişimciler tarafından sunulan bilgi ve belgeler, turizm 
işletmesi veya pazarlaması konulannda uluslararası tecrübe yönünden 
Bakanlığımız ve finansman gücü yönünden de Kalkınma Bankası uzmanlarınca 
incelenmiştir.Mali ve teknik açıdan, inceleme sonucu başvuruda bulunan 
firmalann % 90'nı yeterli bulunmuştur. Birden fazla müracaat olan 19 adet 
parsel için yapılan- müzakereye yeterli görülen- firmalann tamamı 
çağnlmıştır. 
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Tahsise çıkılan 117 parselden birden fazla firmanın başvuru yaptığı 
parseller için firmalar müzakereye çağrılmıştır. 

Kamuoyu önünde basına açık şeffaf bir modelle alt yapıya en fazla katkı 
için firmalarla müzakere yapılmış ve en yüksek katkı payını teklif eden firmalar 
lehine tahsisler değerlendirilmiştir. 

Müzakereye konu olmamakla birlikte sadece bir adet firmanın başvuruda 
bulunduğu Antalya, Aydın ve İzmir ilindeki parsellerin tahsisi çalışmaları 
değerlendirilmektedir. Bunun dışındaki illerde bulunan parsellerle ilgili iş ve 
işlemler sürdürülmektedir.Sonuçlandıkça şeffaflık ilkemiz gereği gelişmeleri 
kamuoyu ile paylaşacağız. Henüz işlemleri tamamlanmayan bu parseller, 
birçoğu daha önceki tahsis paketinde bulunan ancak talep olmadığı için turizm 
yatırımlarına tahsis edilemeyen yerlerdir. Dolayısıyla soruda belirtildiğinin 
aksine henüz kimseye bu parseller tahsis edilmemiştir. 

SORU 3: İhalelere başvuran 259 firmadan 123'ü hangi gerekçelerle 
ihaleden elenmiştir? Elenen firmalar hangileridir? 

CEVAP 3: Soruda belirtildiğinin aksine tahsisler için 259 firma değil 167 
firma başvuruda bulunmuştur. 259 rakamının hangi bilgi veya belgeye istinaden 
belirtildiği anlaşılamamıştır. Bir önceki soruya verilen cevapta da açıklandığı 
üzere 167 firma turizm yatırımı için tahsis talebinde bulunmuştur. Bu 167 firma 
tarafından 298 adet başvuru yapılmıştır. Bazı firmalar birden fazla parsel için 
başvuru yapmışlardır. Bu nedenle başvuru adedi firma sayısından farklı 
olmuştur. Başvuru yapan 167 firmanın %90 'nı teknik ve mali yönden yeterli 
bulunmuş ve yeterli bulunanların tamamı müzakereye çağrılmıştır. Müzakereye 
çağnlan 20 firma çağrılmalarma rağmen müzakereye katılmamıştır. Dolayısıyla 
soruda ifade edilen rakamlar gerçekle bağdaşmamaktadır. 

SORU 4: Turizm tahsisleriyle alakalı olarak adı basında sık sık 
anılan Fettah Tamince kimdir? Kendisinin dahil olduğu hangi kuruluşlara 
ne gibi tahsisler yapılmıştır? 

CEVAP 4: Bakanlığımızca arazi tahsisleri, "Kamu Arazilerinin Turizm 
Yatırımcılarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" gereği anonim şirketler adına 
yapılmakta olup, Fettah Tamin'ce adma Bakanlığımızca yapılan herhangi bir 
tahsis bulunmamaktadır. 

Bahse konu şahıs, 23.06.2004 tarihinde yapılan müzakere sonucunda, 
birden fazla müracaatta bulunulan 19 adet parsel arasında yer alan, Antalya İli, 
Serik İlçesi, Belek Beldesi, İleribaşı İskele Mevkiinde bulunan, G7 özel parsel 
numaralı taşınmaza, 24.750.000.000.000.-TL ile en yüksek sosyal ve altyapıya 
katılım miktarını teklif eden Ude Turizm Yatırım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nin hissedarları arasında yer almaktadır. 
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65. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Ankara'daki Noterler Birliği İlköğretim 
Okulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/3120) 

TBMM BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. Q ^ 

Mustafa uazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

¥^ 
1- Ankara Ümitköy'de bulunan Noterler^İlköğretim Okulu'ndan yapılan bir 

soruşturma sonucunda okul müdürü Şahika Özünel'in Etimesgut'ta bir 
ilköğretim okuluna resim öğretmeni olarak yeri değiştirilmiş midir? Yine 
aynı okuldan 21 öğretmenin de il içinde yerlerinin değiştirilmesi önerisi var 
mıdır? 

2- Soruşturmayı baş müfettiş olarak AKP'den milletvekili adayı Sayın Cevdet 
Sezgin'in yönettiği ve bu kişinin okulda 'Ben Talim Terbiye Kurulu'ndan bir 
çırpıda I i 7 kişinin kafasını koparıp süren müfettişim' diyerek çevresine 
korku verdiği doğru mudur? 

3- Okul Koruma Derneği yöneticilerinin yasa değişikliğinden sonra okuldan 
ayrıldıkları için şikayetçi olduğu ve bu soruşturmaya yol açtıkları doğru 
mudur? 

4- Yine 29.3.2004 tarihinde Türkiye Sağlık İşK Sendikası Başkanı Mustafa 
Başoğlu'nun Noterler Birliği İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne başvurarak, 
"Atatürk İlkeleri diye CHP'nin kendisine mal ettiği halkçılık, milliyetçilik, 
laiklik, cumhuriyet ve devletçilik ilkelerinin okulun duvarlarında asılı 
olduğu, bu ilkelerin bir partiyi çağrıştığı için aşılmaması gerektiğini" 
söylüyor. Bu kişinin aynı başvuruyu bakanlığa yaparak soruşturmada etkisi 
olmuş mudur? 

5- Başarılı çalışmalar yapan, velilerle bütünleşen bir okul müdürünün ve 21 
öğretmenin okuldan uzaklaştırılması okuldaki eğitimi ve öğretimi 
aksatmayacak mıdır? 

6- Yaklaşık 850 öğrencinin öğrenim gördüğü bu okulda bir çırpıda yapılan bu 
değişikliğin öğrenciler ve veliler üzerinde olumsuz etkisi olmayacak mıdır? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

15 -07- MM 
KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02- k M ^ 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 

Ekli listede yer alan yazılı soru önergelerinin birer nüshası ilişikte gönderilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde 
cevaplandırılmalarını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent ARTNÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Sıra 
No 

1 

2 

3 

4 

Esas 
No 

7/3120 

7/3121 

7/3122 

7/3123 

Evrak Kayıt 
No 

6448/20933 

6462/20966 

6479/21005 

6484/21010 

YAZILI SORU ÖNERGELERİ 
Sahibi ve Özeti 

Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCrnın, Ankara'daki Noterler Birliği 
İlköğretim Okulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin. 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şırnak-Kumçatı 
Beldesinin lise ihtiyacına ilişkin. ' 

Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Milli Eğitim Müdürünün 
mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyıp taşımadığına ilişkin. 

İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, gençler arasında görülen kötü 
alışkanlıklarla ilgili çalışmalara ilişkin. 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ ^<0(d l 21 # / 2 0 0 4 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 15.07.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı-yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, "Ankara'daki Noterler Birliği 
İlköğretim Okulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin" 7/3120 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. Yaptırılan araştırma sonucu; 
a) Ankara-Çankaya Noterler Birliği İlköğretim Okulu öğrenci velisi, eski Okul Aile 

Birliği Başkanı olan kişinin, okulda yaşanan usulsüzlüklerle ilgili iddialarını içeren şikayet 
dilekçesi üzerine, görevlendirilen Bakanlık Müfettişlerince yapılan inceleme-soruşturma sonucu 
getirilen teklif uygulanarak; Okul Müdürü Şahika ÖZÜNEL'in, Etimesgut İlçesi Etimesgut 
İlköğretim Okuluna Resim-İş öğretmeni olarak atandığı ve İngilizce Öğretmeni Gül Gamze 
PAR'in da görev yerinin değiştirildiği, 

b) Aynı okulun 19 öğretmeni için de, "Başka bir İlköğretim okuluna atanma durumlarının 
Makamca (Valilikçe) değerlendirilmesi" teklifinin getirildiği ve bu teklifin, 01.07.2004 tarihli ve 
2565 sayılı Valilik onayı ile uygulanmadığı, 

c) Başmüfettiş Cevdet SEZGİN'in, anılan Okuldaki incelemeyi-soruşturmayı iki müfettiş 
ile birlikte yaptığı ve soru önergesinde iddia edildiği gibi bir ifade kullandığına dair hakkında 
hiçbir ihbar ve şikayet bulunmadığı, 

d) Türkiye Sağlık İş Sendikası Başkanı Sayın Mustafa BAŞOĞLU'nun, Noterler Birliği 
İlköğretim Okulu ile ilgili olarak, Bakanlığımıza intikal eden ve söz konusu soruşturma onayında 
yer alan hiçbir başvurusunun bulunmadığı 

anlaşılmıştır. 
Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa' mız olmak üzere bütün 

kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli, hassasiyet -gösterilmekte; 
personelimizden, görev ve sorumluluklanyla bağdaşmayan fiilleri bu.unarTVdya bulunduğuna dair 
duyum almanlar hakkında, yapılan inceleme-soruşturma sonucumda geîmleo.adlî, idarCmalî ve 
disiplin teklifleri doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmfekte olup bütün işlemleriniz, en 
iyi eğitim hizmetini sunmaya yöneliktir. j^~? 

Bilgilerinize arz ederim. ^̂ ____— Ŷ̂ ẑ J 

V - J u ^ D r . Httseyürt?EÛİK 
Millî Eğitini Bakanı 
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66. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şırnak-Kumçatı Beldesinin lise ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3121) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 
devamı maddeleri uyarınca, Milli Eğitim Bakam Saym Doç. Dr. Hüseyin 
ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 28.06.2004 

M Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

Sımak ili Kumçatı Beldesi Sımak il merkezine 15 km. uzaklıktadır. Bu beldede 
5000'den fazla insan yaşamaktadır. Beldede bir adet ilköğretim okulu ve bir adet 
de yatılı bölge okulu mevcuttur. 

1.Nüfusu 5000'den fazla olan bir beldede ilköğretimden sonra lise eğitimine 
devam etmek isteyen öğrenciler için Kumçatı beldesi ve çevre köylerinin 
ihtiyacını karşılamak üzere lise açmayı planlamaktamısınız? 

2. Eğer böyle bir düşünce var ise, lise inşaatına ne zaman başlanılacaktır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3 ö o f { 3 / ^ /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığınm 15.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı 
yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat MELİK'in, "Şırnak-Kumçatı Beldesi'nin 
lise ihtiyacına ilişkin" 7/3121 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar'a göre; bir yerleşim biriminde 
lise açılabilmesi için "a) İl merkezleri dışmda okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez 
nüfusunun en az 20.000 olması veya nüfusu 20.000'den az olmasına rağmen, okul açılma 
şartım taşıyan yerleşim biriminin uzantısı konumunda bulunması, sosyal, ekonomik ve 
kültürel yaşamı ile bütünleşmesi, ilköğretim okullarının son sınıf öğrenci sayısının en az 100 
olması, 

b) Okul arsasının en az 3.000 m2 olması" 
şartlarım taşıması gerekmektedir. Kumçatı Belde'sinin nüfusu, 2000. yılı nüfus sayımı 

sonucuna göre 5.005 olup lise açılması şartlarım taşımamaktadır. 
Diğer taraftan, Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar ile Millî Eğitim 

Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesi'ne göre, çok programlı lise açılabilmesi için 
"Okulun açılacağı yerin ilçe veya merkez nüfusunun en az 5.000 olması," gerekmektedir. 

Valilikçe, devlet yatırım programı ile okul yapılıncaya kadar, mahallen temin edilen 
binada çok programlı lise açılması teklifi yapılması hâlinde, Bakanlığımızca diğer valiliklerin 
teklifleriyle birlikte değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ JTS4£ , 

Doç. Dr. Hüseyin ÇEtİK 
MUKEğitim^akanı 
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67. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Millî Eğitim Müdürünün mevzuatın ön
gördüğü koşulları taşıyıp taşımadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/3122) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyjn Çelik 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
Antalya 
Milletvekili 

30 Haziran 2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Antalya îl Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevine 1,5 yıl önce vekâleten atanan Adnan Menderes Bulut'un lise müdürlüğü için 
açılan sınava girdiğine ilişkin haber yayınlanmıştır. Haberde adı geçen şahsın milli 
eğitim müdürü olabilmek için gerekli olan A tipi olarak adlandırılan okullarda S yıl 
müdürlük koşulu olmasına karşın, bu koşulu taşımadığı, bugüne kadar hiçbir okulda 
müdürlük yapmamış bir kişinin Antalya'da milli eğitim müdürlüğü yapmasının 
kadrolaşmanın bir sonucu olarak yorumlandığı belirtilmiştir. Aynı haberde adı geçen 
şahsın yazılı sınavı kazanması durumunda mevzuat uyarınca katılacağı mülakat 
sınavının da mülakat komisyonu üyesi olacağı çelişkisine işaret edilmiştir. Bu 
bağlamda; 

1. Haberde adı geçen şahıs il milli eğitim müdürlüğüne asaleten atanmak için 
mevzuatın öngördüğü koşulları taşımakta mıdır? Eğer taşımıyor ise, Antalya 
gibi büyük bir ilimize, mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımayan bir kişinin bu 
kadar uzun süreli olarak vekaleten atanması, yönetim bilimi ilkeleri ve etik 
anlayışı ile bağdaşmakta mıdır? 

2. Adı geçen şahsın girdiği müdürlük sınavını kazanması durumunda, sınavı 
kazanacakların değerlendirileceği mülakat komisyonun da üyesi olması 
nedeniyle, kendi kendisini değerlendirmesi söz konusu olacağından, ortaya 
çıkacak bu durum sınav mantığı ve etik anlayışla bağdaşır mı? Böyle bir 
durumla karşılaşmamak için bir önlem alınması düşünülmekte midir? 

3. Adı geçen şahsın girdiği müdürlük sınavını kazanamaması durumunda, 
yetersizliği ortaya çıkmış olan bir kişinin, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan gerek kıdem bakımından gerekse mesleki bilgisini 
kanıtlamak bakımından sınavlarda başarılı olmuş diğer kamu görevlilerinin üst 
düzey yöneticiliğini yapıyor olması durumu ortaya çıkacaktır. Ortaya 
çıkabilecek bu durum, yönetim bilimi ilkeleri ve etik anlayışla bağdaşır mı? 

4. Vekaleten yapılan atamanın ortaya çıkardığı belirtilen sorunları gidermek için, 
Antalya il Milli Eğitim Müdürlügü'ne yapılan atamanın gözden geçirilmesi 
düşünülmekte midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3öö? IJ/tf /2004 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 15.07.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın, "Antalya Millî Eğitim Müdürü'nün mevzuatın 
öngördüğü şartları taşıyıp taşunadığma ilişkin" 7/3122 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Antalya Millî Eğitim Müdürü olarak görevli Adnan Menderes BULUT, Antalya Lisesi 
Müdür Yardımcısı kadrosunda olup, 11.06.2003 tarih ve 25135 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yönetici olarak 
atanacaklarda aranılan yüksek okul mezunu ve belli bir hizmet süresine sahip olma şartlarını 
taşımaktadır. 

2. 11.01.2004 tarih ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinde il 
mülakat komisyonunun oluşumu ve görevleri tanımlanmıştır. Bu komisyonca yapılacak 
değerlendirmede, ilgilinin değerlendirme aşamasında komisyon başkanlığına valilik oluru ile aynı İl 
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi DORUL komisyon başkanı olarak görevlendirilmiştir. 

3. Bakanlığımız kadrolarındaki yöneticilik görevlerine atamalar hizmet sınıfları esas alınarak 
belirlenmiş olan mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Bu çerçevede geıiel idare hizmetleri sınıfında 
yer alan il millî eğitim müdürlüğüne atama ile eğitim öğretim hizmetleri smıfmda yer alan eğitim 
kurumu yöneticiliğine atamada bire bir aynı şartlar aranmamaktadır. 

Şöyle ki; herhangi bir ilçeye şube müdürü olarak atanacak personelden öğretmenlik yapmış 
olmak şartı aramazken eğitim kurum yöneticiliklerine atanacak personelden öğretmenlik yapmış 
olmak mutlak şart olarak aranmaktadır. Bu sebeple, okul müdürü olmak için girmiş olduğu süreçte 
atanamayan bir personelin, genel idare hizmetleri sınıfından başka bir göreve atanamayacağı 
sonucunun da çıkartılmasının yerinde bir yaklaşım olmayacağı değerlendirilmektedir. 

4. Millî eğitim hizmetlerinin etkin, verimli ve planlı bir şekilde yürütülmesi Bakanlığımızın 
doğrudan sorumluluğunda bulunan konular olup, Bakanlığımız kadrolarındaki personelin bilgisinden 
ve tecrübesinden hangi görev alanında yararlanılacağı kararma bağlı olarak görevlendirmeleri 
gerçekleştirilmektedir. Nitekim, bu uygulamalar bu döneme münhasır uygulamalar olmayıp, geçmiş 
yıllarda da bu tür görevlendirme işlemleri kamu yararı ve görevin gereğTçerçevesuıe^ajfl imıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. I _ •^2*/ ..-

( DocjBl\HteyinÇîa.İK 

M)»î Eğitim Baka/ı 

- 2 9 9 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

68. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, gençler arasında görülen kötü alışkanlıklarla il
gili çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3123) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
arafindan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1- Araştırma anketlerine göre çocuklar arasında sigara, alkol, uyuşturucu, 
esrar, eroin ve pornografi gibi zararlı alışkanlıkların hızla yayıldığı 
görülmektedir. Bu konuda Bakanlığınızın yaptığı bir araştırma var mıdır? 
Varsa sonuçları nelerdir? 

2-Bu zararlı alışkanlıkları edinen çocukların eğitim seviyeleri, aile ortamı, 
yetiştiği muhit gibi kriterlere başvurulduğunda nasıl bir sonuç ortaya 
çıkmaktadır? 

3-Gençler arasında hızla yayılan ve Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bu 
zararlı alışkanlıklardan çocukları uzak tutmak için Bakanlığınızın bir 
çalışması var mıdır? Varsa nelerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ JQ( Q [ 3 / &-/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 15.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı.yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in, "Gençler arasında görülen kötü 
alışkanlıklarla ilgili çalışmalara ilişkin" 7/3123 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin çalışmalar, ulusal düzeyde; Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yedi bakanlık ve 11 devlet kuruluşundan yetkililer ve ilim adamlarından oluşturulan, 
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülen Uyuşturucu ile 
Mücadele Takip ve Yönlendirme Ost ve Alt Kurulları ile Bilimsel Danışma Kurulunun karar ve 
uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Anılan kurullarda Bakanlığımız da temsil edilmekte 
ve gençlerin uyuşturucu ile diğer kötü alışkanlıklardan korunması konusunda ilgili kurum ve 
kuruluşlarca yapılacak çalışmalara gerekli katkı sağlanmaktadır. 

Çocuklar arasında sigara, alkol, uyuşturucu, esrar, eroin ve pornografi gibi zararlı 
alışkanlıklarla ilgili olarak Bakanlığımızca yapılan, ülke geneline yaygınlaştırılacak düzeyde bir 
araştırma bulunmamaktadır. 

Ancak, Bakanlığımızca intihar eden, intihar girişiminde bulunan ve adlî kayda geçmiş 
suçu olan ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin sosyodemografık özelliklerinin belirlenmesine 
yönelik, 1997-1998 ile 2001-2002 öğretim yıllarını kapsayan bir araştırma yapılmış ve bu 
araştırmada madde kullanımına yönelik sorular da sorulmuştur. 

Bu araştırmada değerlendirmeye alınan 2.053 vakanın 326'sının bağımlılık yapan madde 
kullandığı tespit edilmiştir. Bu öğrencilerden % 85,9'unun sigara, % 3,6'sının alkol, % 2,5'inin 
esrar, % 2,1'inin ilaç ve % 5,8'inin de uçucu madde kullandığı belirlenmiştir. 

Araştırmanın sonucu, çocuk ve gençler arasında görülen intihar, intihar girişimi ve adlî 
kayda geçmiş suçta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya gibi büyük illerin ilk sıralarda 
olduğunu göstermektedir. 

3. öğrencilerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, sorumluluk üstlenmelerine, başarılı 
olmalarına katkıda bulunmak, sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmeleriniJJnleYİci tedbirler almak, 
onların bedensel, duygusal, sosyal yönlerden sağlıklı bir şekilde yetifctirilmesM Afğftmak, eğitim 
kurumlarımızın olduğu kadar diğer bütün kurumların da temel görev joimanOıf." 

Bakanlığımızca geliştirilen ilköğretim ve orta öğretim düzeyindeki, programlarda b|ı 
eğitim hedeflerine dikkat edilmekte, belirtilen hususlara ait uyjun davranışların pedagojijc 
esaslara uygun olarak öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Orta öğretim kurumları Sağlık Bilgisi Dersi öğretim programının "Sağlığa Zarariı 
Alışkanlıklar" başlıklı 4'üncü ünitesinde, söz konusu maddelere bağımlılığın sebepleri, sonuçları 
ve tedavi yöntemleri konusu geniş bir şekilde yer almaktadır. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ilköğretim 6'nct sınıf ve orta öğretim 10'uncu sınıf öğretim 
programlarında da bu maddeleri kullanmanın zararları ve alışkanlıklarından kurtulmanın yolları, 
dinimizin insan sağlığına verdiği önem çerçevesinde ele alınmaktadır. 
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Okullarımızda yönetim, eğitim-öğretim ve öğrenci rehberlik hizmetleri bütünlük içinde 
yürütülmektedir. Bu hizmetlerin ortak amacı öğrencilerin bedensel, zihinsel sosyal ve psikolojik 
bakımdan sağlıklı şekilde gelişmelerinin sağlanmasıdır. Okullarımızda geliştirilen ve uygulanan 
rehberlik programlarıyla öğrencilere etkin bir rehberlik hizmetinin sunulmasına çalışılmaktadır. 
Böylece öğrencilerin karşı karşıya kalabilecekleri zararlı alışkanlıklardan korunmaları 
amaçlanmaktadır. 

Kurulan özel ihtisas komisyonları tarafından hazırlanan ve 2005-2006 öğretim yılından 
itibaren uygulanacak olan ilköğretim programlarında da konuların pedagojik esaslara uygun 
şekilde işlenmesine gerekli önem verilmiştir. Yeni hazırlanan Fen ve Teknoloji 5'inci sınıf 
programında sigara ve alkolün zararlan işlenmektedir. Yeni geliştirilen 4'üncü ve 5'inci sınıf 
Sosyal Bilgiler Dersi programında "sağlıklı olmak" kazandırılacak değerler arasında bulunmakta 
ve bunun gerekleri öğretilmeye çalışılmaktadır. 

Öğretim programlarıyla öğrencilerimizin edinmeleri planlanan yeterliklerin, sadece 
dersler ve sınıf içi etkinlikleriyle kazandırılması mümkün değildir. Bu nedenle ders dışı 
etkinliklerde de planlanmasına ve gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Okullarda kutlanan belirli 
gün ve haftalar arasında Yeşilay Haftası, eğitsel kol çalışmaları arasında da Yeşilay Kolu 
bulunmaktadır. Bu çerçevede sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin ihsan.sağlığı Ve toplum 
üzerindeki olumsuz etkileri konuşma, yazı, resim, film ve benzeri yollarla anlatılarak öğrencilerin 
konu hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü riskten korumak için aldığı 
tedbirlerle bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu bağlamda, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla 
alınacak tedbirleri düzenlemek üzere, "Çocuk ve Gençlerin Risklerden Korunması" konulu 
10.11.2003 tarih ve 5338 sayılı (2003/91) Genelge uygulamaya konmuştur. Genelge ile, "İl 
Eğitim ve Gençlik Komisyonları"nın çalışmalarını daha aktif sürdürmeleri, yöresel özellikler ve 
imkânlar dikkate alınarak yerel programlar ve psikolog, sosyolog ve konuyla ilgili tarafların da 
görüşleri alınarak eylem planlarının hazırlanması istenmiştir. Bu doğrultuda anılan komisyonların 
yaptığı çalışmalar Bakanlığımızda değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. *^Ts 

\ ^ _ _ ^ B o ç . Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakanı 
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69. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şırnak İlindeki sağlık kuruluşlarına ve 
personeline ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3124) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. maddesi ve T B M M İçtüzüğünün 96. ve 
devamı maddeleri uyarınca, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 28.06.2004 

M. Vedat MELİK < 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

1. Şırnak ilinde, hangi ilçelerde devlet hastanesi vardır? Bu hastanelerde tıbbi 
görüntüleme cihazları varmıdır? 

2. Kaç tane sağlık ocağı veya dispanser vardır? Bunlar nerelerdedir? 

3. Hastaneler ve sağlık ocaklarının doktor, hemşire ve sağlık memuru olarak 
kadroları nelerdir? Her hastane ve sağlık ocağı için ayn ayn branşlarda hizmet 
veren doktorlarımız varmıdır? 

4. Söz konusu hastane ve sağlık ocaklarındaki doktor ve diğer sağlık personeli 
mevcudu nelerdir? Hangi kadrolarda eksiklik vardır? 

5. 2004 veya 2005 yıllarında Sımak ili hastane veya sağlık ocağı inşaatı 
düşünülmektemidir? Eğer varsa bunlar nerelerdedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı :B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

1 2 4 0 4 0 12.08.04 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Karar lar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 15.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3124-6454 sayılı yazınız. 
Şanlıurfa Milletvekili Sayın M.Vedat MELİK tarafından, yöneltilen "Sımak 

ilindeki sağlık kurum ve kuruluşları hakkında" 7/3124 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. VV 

Arz ederim. m Jp I 

Prof.Dr. Recep A K D A Ğ ' 
Bakan 
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Şanlıurfa Milletvekili Saym M.Vedat MELİK tarafından verilen, Şırnak ilindeki 
sağlık kurum ve kuruluşları hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1. Sımak ilinde, hangi ilçelerde Devlet hastanesi vardır? Bu hastanelerde tıbbi 
görüntüleme cihazları var mıdır? 

2. Kaç tane sağlık ocağı veya dispanser vardır? Bunlar nerelerdedir? 
3. Hastaneler ve sağlık ocaklarının doktor, hemşire ve sağlık memuçu olarak 

kadroları nelerdir? Her hastane ve sağlık ocağı için ayrı ayrı branşlarda 
hizmet veren doktorlarımız var mıdır? 

4. Söz konusu hastane ve sağlık ocaklarındaki doktor ve diğer sağlık personeli 
mevcudu nelerdir? Hangi kadrolarda eksiklik vardır? 

5. 2004 veya 2005 yıllarında Sunak ili hastane veya sağlık ocağı inşaatı 
düşünülmekte midir? Eğer varsa bunlar nerelerdedir? 

CEVAPLAR: 

Sımak ilimizde Sımak Devlet Hastanesinin dışında, Beytüşşebap, Cizre, İdil ve 
Silopi ilçelerinde Devlet Hastaneleri mevcut olup, bu hastanelerin tıbbi görüntüleme 
cihazlarına ilişkin veriler ekte sunulmuştur (Ek-1). 

İl genelinde toplam 34 adet sağlık ocağı planlanmış olup, 26 adedi faal 
durumdadır (Ek-2). Ayrıca, Sımak il merkezi ile Cizre ilçesinde olmak üzere (2) 
Verem Savaş Dispanseri bulunmaktadır. 

Sımak ili ve ilçelerinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
uzman ve pratisyen tabipler ile diğer sağlık personeline ilişkin veriler ekte sunulmuş 
olup, Bakanlığımızca il genelinde doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacını 
karşılamak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır (Ek-3,4). 

Bakanlığımızca, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde.Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmündfekı Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4924 sayılı Kanun'un yürürlüğe ^girdiği tarihten 
bugüne kadar Sımak ilimizin sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla,;; (1) 
Uzman tabip, (6) pratisyen tabip, (4) diştabi, (1) Eczacı, (2)1 diyetisyen, (2) 
fizyoterapist, (66) hemşire, (55) ebe, (119) sağlık memuru ve (2) sağlık teknikeri 
olmak üzere toplam 258 sözleşmeli sağlık personeli ataması yapılmıştır. 

Yine, Sımak İli sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli' ihtiyacının 
karşılanabilmesi amacıyla, Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine 
göre, Eylül-2004 döneminde kurum içi naklen atama yapılacak yerler arasmda 
Sımak Devlet Hastanesinde çeşitli unvanlarda ihtiyaç bulunan (11) uzman ve (1) 
pratisyen tabip, Cizre Devlet Hastanesinde çeşitli branşlarda 3 uzman tabip, 
Beytüşşebap ve Silopi Devlet Hastaneleri ile Sımak Merkez Verem Savaş Dispanseri, 
Sımak Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı ve Uludare Merkez Sağlık ocağının pratisyen 
hekim ihtiyacı için (l)'er pratisyen tabip kadrosu ilan edilmiştir. Diğer sağlık 
personeli ihtiyacının karşılanması için de, (11) Hemşire, (10) Ebe, (21) sağlık 
memuru, (1) Diştabibi ile (1) Fizyoterapist kadrosu ilan edilmiştir. 
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Ayrıca, Bakanlığımızca Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği 
hükümlerine göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ihtiyaç duyulan uzman 
tabip, tabip, diştabibi ve eczacı pozisyonlanna 30 Temmuz 2004 tarihinde kura ile 
sözleşmeli sağlık personeli ataması yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ilan 
edilen yerler arasında Şırnak Merkez ve ilçe sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını 
karşılamak amacıyla, çeşitli branşlarda 31 uzman tabip, 20 pratisyen tabip, 2 eczacı 
ve 1 diştabibi ataması planlanmıştır. 

Diğer taraftan, Ağustos ayı içerisinde Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve 
kuruluşlarının uzman tabip ihtiyacmı karşılamak amacıyla, ihtisasım tamamlayarak 
ilk defa uzman tabip olarak atanacaklar ile açıktan uzman tabip olarak atanacaklar için 
münhal ilan edilecek uzman tabip kadroları arasında Şırnak ili sağlık kuruluşlanda 
değerlendirmeye alınacaktır. 

Şırnak ilinde 2004 Yılı Yatınm Programında (1) adet Devlet hastanesi ve (10) 
adet sağlık ocağı olmak üzere toplam (11) adet proje yer almakta olup, bahsekonu 
yatınmlara ilişkin proje-etüd ve inşaat çalışmalan devam etmektedir. 

Söz konusu projelerden 20041000060 proje numarası ile yer alan 150 yataklı 
Şırnak ili Cizre Devlet Hastanesinin mali yılı ödeneği (kesintili) 1 trilyon 250 milyar 
TL ek ödenek tahsis edilmiş olup, proje ihale aşamasındadır. 

İnşaatı devam eden Merkez-Kısnk, Merkez-Kumçatı, Uludere-Uzungeçit, 
Uludere-Ortabağ, Uludere-Şenoba, Silopi- Verimli, Beytüşşebap-Mezra, idil-
Pınarbaşı, Silopu-Çalışkan Sağlık Ocakları bu yıl içinde tamamlanacaktır, thale 
hazırlıklan yapılmakta olan Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağmın yapımının ise 2005 
yılında tamamlanması düşünülmektedir. 

Aynca, Şırnak ili Merkez ilçede, 150 yataklı Devlet hastanesinin 2004 yılı 
yatınm programına alınmasına dair teklifimiz, 1 Haziran 2004 tarih ve 2698 sayılı 
yazımız ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıma bildirilmiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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ŞIRNAK İLİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BULUNAN TIBBİ GÖRÜN 

KURUM ADI 

Sımak Devlet Hastanesi 

(*)Beytüşşebap Devlet Hastanesi 

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet 
Hastanesi 

İdil Devlet Hast. 

jsilopi Devlet Hastanesi 

Kadro 
yatak 
sayısı 

50 

30 

75 

30 

30 

500 mA röntgen 
cihazı 

1 

1 

1 

300 mA röntgen 
cihazı 

1 

. 

100 mA röntgen 
cihazı 

•1 

1 

1 

Seyy 

Not: 2004 yılı yatırım programında 2004I000060 proje no ile 150 yataklı Şırnak Cizre Devlet Hastanesi yatırımı yer almak 

OBeytüşşebap Devlet Hastanesi 30.04.2003 tarih ve 4496 sayılı makam onayı ile açılmış olup tıbbi donanımı yapılmakta 
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EK-2 

SORU 2 : Kaç tane sağlık ocağı veya dispanser vardır? Bunlar nelerdir? 

CEVAP 2 : 

Sımak ili genelinde 30.06.2004 tarihi itibariyle; 34 adet sağlık ocağı planlanmış olup, 26 adedi faal 
durumdadır. Sağlık ocaklarının isim listesi aşağıda yer almaktadır. 

hç. 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

BEYTÜŞŞEBAP 

BEYTÜŞŞEBAP 

CİZRE 

CİZRE 

CİZRE 

CİZRE 

CİZRE 

İDİL 

İDİL 

İDİL 

İDİL 

İDİL 

GÜÇLÜKONAK 

GÜÇLÜKONAK 

SİLOPİ 

SİLOPİ 

SİLOPİ 

SİLOPİ 

SİLOPİ 

SİLOPİ 

SİLOPİ 

ULUOERE 

ULUDERE 

ULUDERE 

ULUDERE 

ULUDERE 

ULUDERE 

Sağlık Ocağının Adı 

MERKEZİNOLU 
(ŞEH.DR.ULUCAN DOYAN) 

MERKEZ 2 NOLU 

MERKEZ 3 NOLU 

KIZILSU (ŞEH. EBE EMİNE 
KARAMAN) 

BALVEREN 

KUMCATI 

KASRİK 

MERKEZ 

MEZRA 

MERKEZ 1 NOLU (70.Y1L CUMH.) 

MERKEZ 2 NOLU (ASİYE AKOVA) 

MERKEZ 3 NOLU 

HİSAR 

DÜZOVA " 

MERKEZ 

HABERLİ 

OYALI 

PINARBAŞI 

KARALAR 

MERKEZ 

FINDIK 

MERKEZ 1 NOLU 

MERKEZ 2 NOLU 

MERKEZ 3 NOLU 

(NUR MAH) 

GÖRÜMLÜ 

KÖSREÜ " 

VERİMLİ 

ÇALIŞKAN 

MERKEZ 

ORTABAĞ 

SİHAN 

GÜLYAZI 

SENOBA 

UZUNGEÇİT 

Yerleşim 
Merkezinin Turu 

İL 

İL 

İL 

KÖY 

BELDE 

BELDE 

KÖY 

İLÇE 

BELDE 

İLÇE 

İLÇE 

İLÇE 

KÖY 

KÖY 

İLÇE 

KÖY 

KÖY 

KÖY 

BELDE 

İLCE 

KÖY 

İLÇE 

İLÇE 

İLÇE 

BELDE 

KÖY 

KÖY 

KÖY 

İLÇE 

KÖY 

BELDE 

KÖY 

KÖY 

BELDE 

Hizmet Durumu 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

GF 

FAAL 

GF 

FAAL 

FAAL 

GF 

FAAL 

GF 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

GF 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

FAAL 

GF 

GF 

FAAL 

GF 

FAAL 

Bina Durumu 

SAĞ.MRK -

GEÇİCİ 

GEÇİCİ 

KENDİ 

GEÇİCİ 

GEÇİCİ 

SAĞ. MRK 

KENDİ 

KENDİ 

KENDİ 

KENDİ 

KENDİ 

KENDİ 

GEÇİCİ 

GEÇİCİ 

KENDİ 

KENDİ 

GEÇİCİ 

GEÇİCİ 

KENDİ 

KENDİ 

GEÇİCİ 

GEÇİCİ 

SAĞ.MRK 

KENDİ 

KENDİ 

Lojman 
Adeti 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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UNVANLAR 
AİLE HEKİMLİĞİ 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 
İÇ HASTALIKLARI 
GENEL CERRAHİ 
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 
GÖZ HASTALIKLARI 
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 
RADYODİAGNOSTİK 
ÜROLOJİ 
BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA 
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 
KARDİYOLOJİ 
PATOLOJİ 
TABİP 
DİŞ TABİBİ 
ECZACI 
PSİKOLOG 
DİYETİSYEN 
FİZYOTERAPİST 
HEMŞİRE 
EBE 
ANESTEZİ TEKNİSYENİ 
LABORATUVAR TEKNİSYENİ 
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 
DİŞ TEKNİSYENİ 
İLK VE ACİL YARDIM TEKNİSYENİ 
TIBBİ SEKRETER 
TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ 
ODYOMETRİ TEKNİSYENİ 
TOPLAM 

ŞIRNAK 
BEYTÜŞŞEBAP 
DEVLET 
HASTANESİ 

1 

1 

1 

5 
2 

4 
4 

5 
2 
2 

27 

ŞIRNAK 
BEYTÜŞŞEBAP 
SAĞUK 
MERKEZİ 

1 

1 

ŞIRNAK DEVLET 
HASTANESİ 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
2 

18 
17 
8 
8 

10 
2 

1 
2 
2 

100 

ŞIRNAK DR.S. 
CİZRELİOĞLU 
CİZRE DEVLET 
HASTANESİ 

2 
2 
2 
2 

6 
4 
2 
1 
1 
2 

38 
9 
7 
5 
7 
1 

2 
4 
1 

105 

ŞIRNAK İD 
DEVLET 
HASTANE 
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EK-4 

KURUM 

ŞIRNAK SAĞLIK M Û O O R L O Ğ Û 

ŞIRNAK SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ 

ŞIRNAK SAĞ. MÜO. AÇS-AP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞIRNAK SAĞ. MÛO. BULAŞICI HAST. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞIRNAK SAĞ. MÛD. EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞIRNAK SAĞ. MÜO. İLK VE A C İ YARDIM SAĞLIK HİZ. ŞB. MÜD. 

ŞIRNAK SAĞ. MÜO. YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ ŞB.MÜOÛRL0ĞÜ 

ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK BALVEREN SAĞUK OCAĞI OEÇİTBOYU KÖYÜ SAĞUK EVİ 

ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK MERKEZ 1 NOLU SAĞUK OCAĞI BAŞAĞAÇ SAĞLIK EVİ 

ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK MERKEZ 1 NOLU S.O. YENİASLANBAŞAR KÖYÜ SAĞUK EVİ 

ŞKNAK MERKEZ 1 NOLU (ŞEHİT DR.U.0OYAN) SAĞUK OC. 

ŞIRNAK MERKEZ 2 NOLU SAĞUK OCAĞI 

ŞRNAK MERKEZ 3 NOLU SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK MERKEZ BALVEREN SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK MERKEZ KIZLSU ŞEHİT EBE EMİNE KARAMAN) SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK MERKEZ KUMCATI SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK MERKEZ VEREMSAVAŞ DİSPANSERİ 

ŞIRNAK ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ 

ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ 

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAB MEZRA SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP SAĞUK MERKEZİ 

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP DEVLET HASTANESİ 

ŞIRNAK CİZRE 1 NOLU (70. YIL CUMHURİYET) SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK CİZRE 2 NOLU ASİYE AKOVA SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK CİZRE HİSAR SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK CİZRE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 

ŞIRNAK DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU CİZRE DEVLET HASTANESİ 

ŞIRNAK CİZRE 1 NOLU ACİL SAĞUK HİZMETLERİ İSTASYONU 

ŞIRNAK CİZRE SAĞLIK MESLEK LİSESİ 

ŞIRNAK GÜCLÜKONAK FINDIK SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK GÜCLÜKONAK MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK tOH. OYALI SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK İDİL HABERLİ SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK İDİL KARALAR SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK İDK. MERKEZ SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK İDK. DEVLET HASTANESİ 

ŞIRNAK SİLOPİÇAUŞKAN SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK SİLOPİ GÖRÜMLÜ SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK SİLOPİ KÖSREll SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK SİLOPİ MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK SİLOPİ MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK SİLOPİ NUR 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI 

ŞKNAK SİLOPİ VERİMLİ SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ 

ŞIRNAK SİLOPİ 1 NOLU ACİL SAĞUK HİZMETLERİ İSTASYONU 

ŞIRNAK ULUOERE GÛLYAZI KÖYÜ SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK ULUOERE HİLAL SAĞUK OCAĞI 

ŞIRNAK ULUOERE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK ULUOERE ŞENOBA SAĞLIK OCAĞI 

ŞIRNAK ULUOERE SAĞLIK MERKEZİ 

UZ
M

AN
 (T

U
TG

) 

16 

2 

15 

1 

5 

T O P U M 1 M 

1 

1 

3 

4 

2 

2 
2 

5 

1 

1 

i 

2 

1 

2 

2 
3 

_!L 

Dİ
Ş 

TA
Bİ

Bİ
 

1 
e 

1 

4 

1 

1 

1 
15 

EC
ZA

C
I 

1 

1 

2 

3 

PS
İK

O
LO

G
 

1 

1 

1 

2 

i 

1 

1 

2 

Fİ
ZY

O
TE

R
A

Pİ
ST

 
2 

2 

4 

uı 
K 
v5-

1 
41 
1 

1 

6 
1 
2 

1 

1» 

4 

S 
1 

1 

39 

2 

2 

1 
12 

1 
2 

12 

1 

3 
İ M 

i 
2 
49 

1 

1 
1 
1 

$ 
2 

2 
1 
1 
2 
17 
2 

1 

2 
6 
3 

10 

3 

2 
1 

2 
6 
S 
2 
1 

3 
4 

7 

1 

1 

2 
147 

SA
Ğ

LI
K

 M
EM

U
R

U
 

6 
S 

V 
1 

2 

1 

1 

30 

17 
4 
4 

1 

24 
S 

2 
1 
1 

1 
19 
1 
1 

1 
3 

1 

31 
5 

16 
17» 

SA
Ğ

UK
 S

A
VA

Ş 
M

EM
UR

U
 

1 

1 

1 

i 
1 
lü 1 
1» 
0 

1 

1 

1 
i 
ıs 

1 

1 

2 

4 
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70. - İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN'in, Pamukbankın başka bankalarla birleşmesi halinde 
kamuya maliyetine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/3127) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 29.06.2004 

29.06.2004 tarihli gazete haberlerinden Pamukbank'ın Halk Bankası'na devrini 
öngören yasa tasarısının TBMM'ye sunulduğu öğrenilmiştir. Yine basından öğrenildiğine 
göre bu birleşmenin takriben 3 milyar dolar civarında kamuya maliyeti olacaktır. 

Pamukbank-Yapı Kredi Bankası'nın birleştirilmesi ile ilgili olarak, 29.01.2003 
tarihinde Bakanlığınız tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiğim soru önergesinde, 
"Eğer 17 Haziran 2002 tarihi itibariyle Yapı Kredi- Pamukbank birleşmesi kabul edilseydi, 
ortaya çıkacak durumla, 27 Ocak 2003 tarihindeki durum aynı mı olacaktı? Bu gelişmeler 
devletin lehine mi, aleyhine mi olmuştur? Bu durumu bağımsız bir kuruma tetkik ettirmeyi 
düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltmiş, yine bakanlığınız tarafından bu soruya, 
20.06.2003 tarih ve BDDK.DEG/6300/7281 sayılı verilen cevapta şu ifadeler yer almıştır: 

"Bilindiği üzere, Çukurova Grubu tarafından sunulan birleşmeye ilişkin planın 
incelenmesi neticesinde; birleşme planının uygulamaya konulması halinde Pamukbank 
T.A.Ş.'nin sorunlarının çok kısa bir süre içinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye de sirayet 
edeceği öngörülmüş ve birleşme sonucunda oluşacak, 'ölçek bazında çok büyük ancak 
sorunlu' bir bankamn, bankacılık sektörünün genel istikran bakımından daha sakıncalı olacağı 
düşüncesiyle Pamukbank T.A.Ş.'nin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile birleşmesi uygun 
bulunmamıştır. Bununla birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda sorunun çözümüne çare 
olmayacağı sonucuna vanlan birleşme alternatifi ile Çukurova Grubu ile 31.01.2003 tarihinde 
vanlan anlaşma karşılaştınlabilir alternatifler değildir. Daha önce de belirtildiği üzere iki 
bankamn birleşmesi sorunun çözümüne ilişkin bir alternatif olmayıp sadece, mevcut 
sorunlann ötelenmesi anlamına gelmektedir" şeklinde, somut olmayan bir cevap verilmiş ve 
bu arada, "durumun lehe mi aleyhe mi olduğu ve bağımsız bir kuruma tettik ettirilip, 
ettirilmeyeceği sorulan cevapsız bırakılmıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorulanma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1 - Yukarıda Bakanlığınız tarafından verilen cevapta, Pamukbank ile Yapı 
Kredi ile birleşmesi halinde, "Pamukbank T.A.Ş.'nin sorunlarının çok kısa 
bir süre içinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye de sirayet edeceği 
öngörülmüş ve birleşme sonucunda oluşacak, 'ölçek bazında çok büyük 
ancak sorunlu' bir bankamn, bankacılık sektörünün genel istikran 
bakımından daha sakıncalı olacağı düşüncesiyle Pamukbank T.A.Ş.'nin 
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Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile birleşmesi uygun bulunmamıştır" ifadesi yer 
almıştır. Bu görüş doğru ise, sorunlu bir banka olan Pamukbank'ın, Halk 
Bankası ile birleştirilmesi halinde aynı sorunlar bir devlet bankası olan Halk 
Bankası'na sirayet etmesi kaçınılmaz değil midir? 

2- Çukurova Grubu tararından verilen birleşme planında, YKB-Pamukbank 
birleşmesinin kamuya herhangi bir maliyeti olacak mıydı? Her iki bankada 
da hakim ortak durumunda olan Çukurova Grubu'nun, "17 Haziran 2002 
tarihi itibariyle YKB-Pamukbank birleşmesi kabul edilseydi, kamuya 
herhangi bir maliyet yüklenmeyeceği" iddiası doğru mudur, yanlış, mıdır? 

3- Pamukbank ve Halk Bankası'nın birleşmesi konusunda Genel Kurul'a 
sevkedilen tasarının yasalaşması halinde, basında bahsedilen 3 milyar 
dolarlık ek külfet ortaya çıkacağına göre, 17.06.2003 tarihi itibariyle YKB-
Pamukbank birleşmesine izin verilmesi ve kamuya maliyet yükletilmemesi 
daha doğru olmayacak mıydı? Bu ek külfetin sorumluluğunu kim 
taşıyacaktır? 

4- Halk Bankası- Pamukbank birleşmesinin kamuya olan 3 milyar dolarlık 
maliyetinin maliyet kalemlerinin dökümü nedir? 

5- Pamukbank'a TMSF tarafından el konulduğu tarihten itibaren bugüne kadar 
ne kadar zarar etmiştir? 

6- Bu birleşme için Hazine'den TMSF'ye aktarılacak kaynaklarla Halk 
Bankası'nın da bazı zararları kapatılacak mıdır? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

15-07-2004 
KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-6 M^M 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Abdullatif ŞENER) 

Ekli listede yer alan sözlü ve yazılı soru önergelerinin birer nüshası ilişikte 
gönderilmiştir. 

Sözlü soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi 
gereğince, yazımızın sevk tarihinden itibaren 5 gün sonra TBMM Gündemine alınacaktır. 

Yazılı soru önergesinin ise TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün 
içinde cevaplandırılması gerekmektedir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

- 3 1 1 -



T.B.M.M. B:119 14 . 9 . 2004 0 : 3 

LİSTE 

Sıra 
No 

1 

Sıra 
No 

1 

Esas 
No 

6/1202 

Esas 
No 

7/3127 

Evrak Kayıt 
No 

6455/20959 

Evrak Kayıt 
No 

6449/20944 

SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ 
Sahibi ve özeti 

Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü 
İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu personeline ilişkin. 

YAZİLİ SORU ÖNERGESİ 
Sahibi ve özeti 

İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN'in, Pamukbank'm başka bankalarla birleşmesi 
halinde kamuya maliyetine ilişkin. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01- L&63 
KONU : 7/3127-6449 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

10 lef 12004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 15.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3127-6449 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Başkanlığı'nın 30.07.2004 tarih, BDDK.2004.01.KİK.1-9121 sayılı ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı'nın 04.08.2004 tarih, TMSF.01 .VAR-28459 sayılı cevabi 
yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER ' 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı' 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI :BDDK.2004.01.KİK.l- 31** O Q TO^ 2004 
KONU: Soru önergeleri 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr. Abdûllatif $ENER) 

İLGİ: 16.07.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)6368 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

ilgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığma sunulan istanbul 
Milletvekili Emin ŞlRÎN'in 7/3127 sayılı soru önergesinde yer alan ve Kurumumuzu 
ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplanmız aşağıda sunulmakta olup, Adıyaman Milletvekili 
Şevket GÜRSOY'un 6/1202 sayılı soru önergesindeki sorular Kurumumuzun görev ve yetki 
alanına girmediğinden cevaplandırılamamıştır. 

1-2) Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18.06.2002 tarih 
ve 742 sayılı karan uyarınca; Bankalar Kanununun amir hükümleri çerçevesinde alınması 
istenen tedbirleri almadığı, bu tedbirler alınmış olsa dahi mali bünyesinin güçlendirilmesine 
imkan bulunmadığı, yükümlülükleri toplamının varlıklarının toplam değerini aştığı, 
faaliyetine devamının mevduat sahiplerinin haklan ve mali sistemin güven ve istikran 
bakımından tehlike arz ettiği ve 31.12.2001 tarihi itibariyle yaklaşık 2 milyar ABD Dolan 
tutarında sermaye açığı olduğu tespit edildiğinden, Pamukbank TAŞ.'nin temettü hariç 
ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin 
(3) ve (4) numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) 
devredilmiştir, idari ve mali açıdan bağımsız bir Kurum olan Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, diğer Fona devredilen bankalarda olduğu gibi, Pamukbank TAŞ.'nin 
Fona devredilmesinde de ilgili Kanun ve mevzuat hükümlerinin gereğini yerine getirmiştir. 

Pamukbank TAŞ.'nin (Banka) Fona devredilmesini müteakiben, Bankanın Fona 
alınma nedenlerini açıklayan bir Bilgilendirme Raporu hazırlanarak yayımlanmıştır. Söz 
konusu raporda da belirtildiği üzere, Pamukbank TAŞ.'nin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile 
birleşme yönündeki çalışmalan 2001 yılı başından itibaren yalandan takip edilmiş, incelenmiş 
ve birleşmeye yönelik bütün varsayımlar Kurumumuzca 17.06.2002 tarihinden önce de farklı 
senaryolar altında bütün olası sonuçlan göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirmeler sonucunda, ölçek olarak çok daha büyük ancak sorunlu bir bankanın sektör 
içerisinde faaliyette bulunmasının sakıncalı olduğu düşünülerek birleşme planı uygulanabilir 
bulunmamıştır. Kurumumuza sunulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılan değerlendirmeler 
neticesinde; birleşmenin sunulan plan dahilinde gerçekleştirilmesi halinde, birleşik bankanın 
faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edemeyeceği ve dolayısıyla kamuya daha yüksek 
maliyet getireceği sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile 
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Pamukbank TAŞ.'nin birleşmesinin kabul edilmesi halinde kamuya herhangi bir maliyet 
yüklenmeyeceği yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. 

öte yandan, Pamukbank T.A.Ş.'nin Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile birleştirilmesi, 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile birleştirilmesinden oldukça farklıdır. Şöyle ki; Fona devir 
sonrasında, iştirak portföyü ile Bankanm Fona devredilmesinin en temel nedeni olan donuk 
nitelikteki Çukurova Grubu kredilerinin bilanço dışma çıkanlması suretiyle Bankanm aktif 
yapısının iyileştirilmesi için ilgili mevzuat hükümleri ve mevcut imkanlar çerçevesinde 
gerekli tedbirler alınmıştır. Bununla birlikte, "Pamukbank TAŞ. 'nin Türkiye Halk Bankası 
A.Ş.'ye Devrine İlişkin Kanun Tasarısı" çerçevesinde Bankanm Türkiye Halk Bankası 
A.Ş.'ye devri suretiyle her iki bankanm gerek idari, gerekse mali yapılarının 
kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, anılan Kanun Tasarısı çerçevesinde, 
Bankanm bilançosundaki özkaynak açığından kaynaklanan menfi farkın, devir tarihine kadar 
Hazine tarafindan Fona ikrazen "Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedf verilmesi suretiyle 
Fon tarafından ödenmesi öngörülmektedir. 

Bu çerçevede, bahse konu rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra mevcut banka 
zararlarının Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin mali bünyesini olumsuz etkilememesi için gerekli 
tedbirlerin anılan Kanun Tasarısı çerçevesinde alınacağı göz önünde bulundurulduğunda, 
Pamukbank TAŞ.'nin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile birleştirilmesinde ortaya çıkacak 
sorunların yaşanmayacağı anlaşılmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 
(Varlık Yönetim Dairesi) 

SAYI: TMSF.Ol.VAR-j^/^ 0 4 AĞUSTOS 2004 
KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
*(Sn\ ffoçV Dr. Abd üllatif ŞENER) 

İLGİ: 16.07.2004 tarih ve B.02.0.001/(Ol) 6368 sayılı Evrak Akış Talimat Formunuz eki Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15.07.2004 tarih 
ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6454 sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
ilgide kayıtlı yazısı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/3127 sayı ve 6449/20944 
evrak kayıt numaralı soru önergesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu ilgilendiren hususları ile 
ilgili açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir. 

Soru:4 

Pamukbank T.A.Ş.'nin özkaynak açığı 2.049.373.- Milyar TL olup diğer maliyet kalemleri, 
Pamukbank T.A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. arasında sürdürülmekte olan entegrasyon çalışmalarını 
müteakip netlik kazanacaktır. . 

Soru:5 

Pamukbank T.A.Ş.'nin Enflasyon Muhasebesi uygulanmış ve Enflasyon Muhasebesi 
uygulanmamış mali tablolarının incelenmesi neticesinde zarar rakamlarının > aşağıdaki şekilde 
gerçekleştiği görülmüştür. 

(Milyar TL) 

Enflasyon Muhasebesi Uygulanmamış Mali Tablolara Göre; 

a) 19.06.2002 Tarihli Bilanço Zarar Rakamı 
b) 30.06.2004 Tarihli Bilanço Zarar Rakamı 
c) Geçmiş Yıllar Zararından Mahsup Edilen Tutar (*) 
d) Fark(b+c-a) 

5.036.424.-
5.779.280.-

470.000.-
1.212.856.-

Enflasyon Muhasebesi Uygulanmış Mali Tablolara Göre; 

a) 19.06.2002 Tarihli Devir Bilançosu Zarar Rakamı 
b) 30.06.2004 Tarihli Bilanço Zarar Rakamı 
c) Geçmiş Yıllar Zararından Mahsup Edilen Tutar (*) 
d) Fark(b+c-a) 

5.720.932.-
8.039.134.-

546.000.-
2.864.202.-

(*) Bankanın Fona devredildiği gün sermaye olarak aktarılan ancak 2002 yılı sonunda zarara 
mahsup edilen tutarı göstermektedir. 

Bankaya Fon tarafından sermaye, mevduat ve ihtiyat olarak aktarılan kaynaklar toplamından 
gerçekleşen tahsilat ve beklenen tahsilat rakamları düşüldükten sonra Bankanın Fona maliyeti tarihi 
değer ile 319 milyon USD, endekslenmiş değer ile 2.616 milyon USD mertebesindedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

m"' 
Ahmet ERTÜRK 

Başkan 
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71. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Vergi Barışı uygulamasının süresine ve uy
gulanan faiz oranına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3128) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

AfiflâBAŞOĞLtf * 
Adana Milletvekili 

"Vergi Barışandan yararlanarak borçları taksitlendirilen mükelleflerin son ödemeleri 
bu ay gerçekleşecektir. Ancak piyasanın durgunluğu özellikle küçük esnafımızı bu yükü 
sırtlarından indirmek hususunda zorlu zamanlar yaşatmaktadır. Bu mükelleflerin artık yüzüp 
de kuyruğuna geldikleri bu günleri atlatabilmelerinin temini açısından; 

a. Söz konusu uygulamanın süresinin uzatılması yönündeki talepler göz önüne almayı 
düşünür müsünüz? 

b. Söz konusu uygulamada geçerli olan %10 miktarındaki faizi %4'e indirmeyi 
düşünmez misiniz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211 -335 
KONU : Soru Önergesi 

05.08.04*036524 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15.07.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/6454 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/3128 
esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

16.07.2004 tarihinde T.B.M.M.'de kabul edilen 5228 sayılı Kanunun Geçici 4 
üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunun 2 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ile (5) numaralı fıkrası ve 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 17, 19 uncu maddeleri hariç olmak üzere, anılan Kanuna göre ödenmesi gereken 
taksitlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olanların, aynı 
Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen oranda hesaplanacak fazlasıyla birlikte Eylül 
2004 ayı sonuna kadar ödenmesi; 59 uncu maddesinin (6) numaralı fıkrası hükmü ile 
de, geç ödenen taksitlere yönelik olarak %10 oranında uygulanan geç ödeme 
zammının %5 oranında uygulanması öngörülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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72. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve EGO Genel 
Müdürlüğü yetkilileri hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3132) 

TBMM Başkanlığına 

—Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn.Abdfilkadir Aksu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi :(a) İçişleri Bakanına tarafımızdan yöneltilen 7/2191 sayılı yazılı 
soru önergesi. 

(b) İçişleri Bakam tarafından verilen 22.4.2004 tarihli cevap. 

—İlgi (a) önergem ile; Ankara Büyükşehir Belediyesi tararından ihalesi yapılan 289S 
ton hurda malzemeden 2049 tonun akıbetinin bilinemediği, kayıp ve kaçak olan bu malzemeden 
dolayı İdarenin 418 milyar TL-'sı civarında zararının bulunduğu, bu yolda resmi belgelerin 
mevcut olduğundan söz edilerek; bu zarara yol açan Büyükşehir Belediye Başkam ve diğer 
yetkililer hakkında idari ve adli sürecin başlatüıp-başlatılmadığı hususları sorulmuştur. 

—İlgi (b) cevapta; önergemde sözü edilen iddiaların tamamının doğruluğu kabul 
edilmiş, ancak ilgililer hakkında hiçbir yasal işlemin yapılmadığı da belirtilmiştir. Ortada 
böylesine fahiş ve açık bir yolsuzluk bulunmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı tarafından idari 
ve adli sürecin başlatılmamasına bir anlam verilememiştir. 

—Açıklanan sebeplerle iş bu soru önergesinin verilmesi gereği doğmuştur; 

1-Ortada mevcut olan ve sıhhati tartışmasız olan resmi kayıt ve bilgilere rağmen, 
İçişleri Bakanlığı tarafından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve EGO Genel 
Müdürlüğü yetkilileri hakkında neden idari ve adli süreç başlatılmamaktadır? Re'sen 
işletilmesi gereken bu yasal süreç, tarafımızdan yapılan uyan ve duyurulara rağmen neden 
işletilmemektedir? 

2-Böylesine açıklık kazanan bir olaya rağmen, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkam 
hakkında idari ve adli sürecin başlatılmamış olması karşısında; AKP İktidarının, yolsuzluklarla 
mücadele konusunda kararlı olduğu yolundaki söylemin tutarlılığı ve etkinliği söz konusu 
olabilirmi? Yolsuzluklar konusunda ayran yapmak anlamına gelen böyle bir uygulama kamu 
yönetimi ciddiyetiyle bağdaşırını? 

3 -Tarafımızdan bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına. 2004/590551uzirlık 
sayılı dosyayla yapılan suç duyurusuna Bakanlık olarak müdahil olmak yolunda yasal süreci ne 
zaman başlatacaksınız? 
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T.C, 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B050MAH0650002/g|So9 2İL&/2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 15.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3132-6481/21007 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/3132 Esas Numaralı yazılı soru önergesinde yer alan 
"Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan 2895 ton hurda malzemeden 2049 tonunun 
akıbetinin bilinmediği ve Belediyenin zarara uğratıldığı iddiası, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince ön araştırma yapılması için Ankara Valiliğine 
gönderilmiştir. 

Ankara Valiliğinden alınan 10.08.2004 tarihli yazıda; EGO Genel Müdürlüğünde atıl durumda 
bulunan ve stoklanmasında zorluk çekilen hurda malzemelerin ihale yolu ile satılarak gelir sağlanması 
amacıyla tüm birim ve bölgelerde bulunan ve satılması düşünülen hurdaların cinsinin tespiti, ihaleye esas 
olacak tahmini bedellerini ve şartnamesini hazırlamak üzere komisyon oluşturulduğu, 

Otobüs ve muhtelif araç hurdası, muhtelif demir-çelik, akü cürufu, hurda lastik, komple motor 
şanzumanı ve demir-çelik talaşı hurdalarının tespiti için sahada yapılan çalışmada, söz konusu hurdaların 
kaba yığın şeklinde bulunması, tartı işlemlerinin imkansız olması ve hurdaya ayrılan otobüslerin de ruhsat 
ağırlıklarının dikkate alınması nedeniyle hurda miktarının tespitinin tahmini olarak yapıldığı, özellikle 
otobüs hurdalarının yedek parçalarının EGO Genel Müdürlüğü atölyelerinde kullanılmak üzere 
söküldükten sonra geriye kalan hurdaların miktarlarında önemli ölçüde azalmalar olduğu ve komisyonca 
yapılan tespitlerin de tahmini ve göz karan ile yapılmasından dolayı, teslimat aşamasında söz konusu 
miktara ulaşılamadığının ayrıca kurulan bir komisyonca tespit edildiği, 

EGO Genel Müdürlüğünün tüm bölgelerinde güvenlik görevlilerinin bulunduğu, bölgeler ve 
bölgede bulunan hurda sahalarına giriş ve çıkışların güvenlik görevlilerinin gözetimi ve denetimi altmda 
mesai saatleri dahilinde görevli personel nezaretinde kantarda tartıldıktan sonra teslim edildiği, aynca 
mevcut otobüslerde motorlar, şanzumanlar, defransiyeller gibi yedek parçaların EGO Genel Müdürlüğünün 
ambar ve depo sahalarında halen mevcut olduğu, 4483 sayılı Kanun gereğince suç ve suç unsuru tespit 
edilemediği belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

föülkadirAKSU/ 
Bakin 
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73. - istanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN'in, petrol ürünleri ithalatının artışına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3133) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.07.2004 

imin ŞİRİN . 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

DİE'nin, "2004 Yılı Birinci Dönem Gayri Safi Milli Hasıla ile Harcama Yöntemiyle 
Hesaplanan Gayri Safî Yurtiçi Hasıla ve Gelir Yöntemi ile Hesaplanan 2003 yılı Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla Sonuçlan" raporuna göre, 2004 yılı birinci üç aylık dönemde petrol rafinerileri 
üretim artış hızı —11.8 olmuştur. 

Toplam imalat sanayinde yüzde 11.3'lük, ulaştırma ve haberleşme sektöründe yüzde 
4.3'lük, elektrik üretiminde 7.4'lük bir artış olur iken, petrol rafinerileri üretim artışının —11.8 
olması, ciddi olarak petrol ürünleri kaçakçılığı veya petrol ürünlerinin mamul maddelerinin 
ithalatında ciddi bir artış olduğu hususunu ortaya koymaktadır. 

Sorular: 

1- 2004'ün ilk üç aylık döneminde, petrol ürünlerinin mamul ürünlerinden olan her türlü 
benzin ve her türlü mazot ithalatlarında artış olmuş mudur? Geçen yılın aynı dönemine 
oranla karşılaştırmalı miktarları ne kadardır? 

2- Özellikle Marmara Bölgesi kıyıları ile Karadeniz kıyılan ve Nahçıvan, Gürcistan, Irak 
sınırlan ve gümrük kapılan ile ihrakiye satışı yapan firmalann durumlan kontrol 
altında mıdır? 

3- Kıyı Güvenlik Teşkilatı bu konuda gerekli hassasiyeti göstermekte midir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- J {"3 / 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

A n k a r a 

1 1 8 9 6 >1 EV-0-. MM 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığı'nın 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3133-6489/ 
21030 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-375-40/3669 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına, tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/3133-
6489 esas no.lu yazılı soru önergesi. İçişleri Bakanlığı ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

- 3 1 9 -



T.B.M.M. B:119 14.9.2004 0 : 3 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİNİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3133-6489) 

Soru 1 : 
DİE'nin, "2004 Yılı Birinci Dönem Gayri Safi Milli Hasıla ile Harcartıa Yöntemiyle 

Hesaplanan Gayri Safı Yurtiçi ve Gelir Yöntemi ile Hesaplanan 2003 yılı Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla Sonuçlan" raporuna göre, 2004 yılı birinci üç aylık dönemde petrol rafinerileri üretim 

artış hızı -11.8 olmuştur. 

Toplam imalat sanayiinde yüzde 11.3'lük, ulaştırma ve haberleşme sektöründe 

yüzde 4.3'lük, elektrik üretiminde 7.4'lük bir artış olur iken, petrol rafinerileri üretim artışının 

-11.8 olması, ciddi olarak petrol ürünleri kaçakçılığı veya petrol ürünlerinin mamul 

maddelerinin ithalatında ciddi bir artış olduğu hususunu ortaya koymaktadır. 

- 2004'ün ilk üç aylık döneminde, petrol ürünlerinin mamul ürünlerinden olan her 

türlü benzin ve her türlü mazot ithalatlarında artış olmuş mudur? Geçen yılın aynı 

dönemine oranla karşılaştırmalı miktarları ne kadardır? 

Cevap 1 : 

Bilindiği üzere, 14.03.1998 tarih ve 23286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerin Alım, Satım, Fiyatlandırma esasları ile ilgili Kararın 

(98-10745) 8.maddesinde "6326 sayılı Petrol Kanunu'na göre petrol hakkı sahibi rafinen 

şirketlerinin dışında kalan bütün kuruluş ve şirketlerin hampetrol ve petrol ürünü ithali için 

Bakanlıktan müsaade almaları gereklidir" ifadesi yer almakta olup, petrol ürünleri ithalat 

talepleri bu kararnameye dayanılarak çıkarılan 28.05.2000 tarih ve 24062 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan PİGM (2000/2) tebliği kapsamında yürütülmektedir. 

Diğer taraftan; 05.07.2002 tarih ve 24806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulması ile ilgili 2002/4313 sayılı Kararın 

2. maddesi a/3 bendinde "Akaryakıt ikmali için; ön müsaade alınıp, geçerli olduğu süre 

içinde ürün ihtiyacının tamamının, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olarak kabul 

ve tescil edildikten sonra da en az %60'ının yurt içi rafinerilerden temin edileceğine dair 

ürün ikmal anlaşması" ibaresi yer almaktadır. 
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Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin ithalat talepleri yukarıda belirtilen mevzuatlar 
çerçevesinde, yurt içinde pazarladıkları ürünlerin %40'ı dikkate alınarak değerlendirilmekte 
ve buna göre ithalat izni verilmektedir. 

Benzin ve motorinlerin, akaryakıt dağıtım şirketleri ve rafineriler bazında 2003 ve 
2004 yılları ilk üç aylık dönemine ait karşılaştırmalı ithalat miktarları ve oranları ekte tablo 
halinde verilmiştir. (Tablo Ek-1, Tablo Ek-2). 

Soru 2.3 : 
- Özellikle Marmara Bölgesi kıyıları ile Karadeniz kıyılan ve Nahçıvan, Gürcistan. 

Irak sınırları ve gümrük kapıları ile ihrakiye satışı yapan firmaların durumları kontrol altında 
mıdır? 

- Kıyı Güvenlik Teşkilatı bu konuda gerekli hassasiyeti göstermekte midir? 

Cevap 2,3 : 
İçişleri Bakanlığı'nca; akaryakıt kaçakçılığı konusunda gerekli hassasiyet her zaman 

gösterilmektedir. 2002 yılında yurdumuza kaçak olarak sokulmak istenen 847.297 litre. 
2003 yılında 1.494.978 litre ve 2004 yılı içerisinde ise (Temmuz ayı itibariyle) 
9.115.937 litre motorin yakalanmıştır. 01 Ocak 2004 tarihinden itibaren başlayan ÖTV'siz 
akaryakıt satışı uygulaması nedeniyle, karasularımız içerisinde meydana gelen akaryakıt 
kaçakçılığı önemli ölçüde azalmıştır. Ancak akaryakıt kaçakçılığının büyük ölçüde 
uluslararası sularda meydana geldiği de bilinmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığının 
sorumluluk sahasına girmese de halen modifikasyonu devam eden 3 CASA Uçağının 
devreye girmesi ile bu bölgelerin kontrolü de mümkün olabilecektir. 

Marmara Bölgesi ve Karadeniz kıyılarında kurulu bulunan Deniz Şube Müdürlükleri 
ve Deniz Büro Amirlikleri kendi yetkileri çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmakta olup. 
koordinasyon içerisinde bulunduğu diğer kuruluşlardan gelebilecek ihbar, denetim, gözetim 
vb. talepleri yetki ve sorumluluğunda olmak koşuluyla yerine getirmektedir. Bu maksatla 
Deniz Limanı Şube ve Büro Amirliği bulunan illerimiz gerek personel eğitimi ve gerekse 
hizmet botu alımı yapmak suretiyle desteklenmektedir. 01 Temmuz 2004 tarihi itibariyle 
yürürlüğe giren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği kod'u (ISPS) gereğince. 
Türk Limanlarında uluslararası standartlarda güvenlik prosedürleri uygulamaya 
konulmuştur. 

Konu ile ilgili olarak 07.06.2004 tarihinde Gümrük Müsteşarlığı ile yapılan toplantı 
sonucunda; ilgili gümrük ve sınır makamlarınca Türk ve yabancı tüm araçlara Nahçıvan a 
dolu depo ile geçiş zorunluluğu getirilmesi, giriş ve çıkışlardaki kontrollerde kaçak motorin 
taşıdığı belirlenenlere caydırıcı para cezası uygulaması, Dilucu sınır kapısı tesislerinin 
olduğu alandan Nahçıvan'a geçecek araçlar için bir TPAO yakıt istasyonu kurulması, geçiş 
yapan özel binek aracı minibüs ve otobüs sayılarının her halükarda sınırlandırılması 
yönündeki öneriler değerlendirilmiş, konu ile ilgili olarak uygulama sonuçlarının 
beklenilmesinin ve ortaya çıkacak duruma göre yeni bir değerlendirme yapılmasının uygun 
olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. 
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2003-2004 YILLARI İLK UÇ AYLIK D O N E M 
BENZİN İTHALATI ÇM.TON ) ve % DÇĞİŞJp 

0 : 3 

Tablo Ek-1 

ŞİRKETLER 

TÜPRAŞ 

ATAŞ 

AKARYAKIT 
DAĞITIM 

ŞİRKETLERİ 

TOPLAM 

2003 Yılı 
Ocak-Mart 

Dönemi 

1 501 

0 

81 034 

82 535 

N 2004 Yılı 
Ocak-Mart 

Dönemi 

0 

0 

127 513 

127 513 

% Değişim 

57 

54 

Tablo Ek-2 

,2003-2004 YILLARI İLK UÇ AYLIK DONEM 
MOTORİN İTHALATL( M.TÖN ) ve % DEĞİŞİM 

ŞİRKETLER 

TÜPRAŞ 

ATAŞ 

AKARYAKİT 
DAĞITIM 

ŞİRKETLERİ 

TOPLAM 

2003 Yılı 
Ocak-Mart 

Dönemi 

0 

4 586 

416 457 

421 043 

2004 Yılı 
Ocak-Mart 

Dönemi 

0 

11 076 

558 012 

569 088 

% Değişim 

142 

34 

35 
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74. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI 'nın, Antalya Kumluca-Mavikent Belediyesindeki işten 
çıkarılma iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/3134) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla di 

Antalya Milletvekili 

Antalya ilinin Kumluca ilçesinin Mavikent kasabasında 28 Mart 2004 yerel 

seçimlerinde AKP adayı seçimi kazandı. Geçtiğimiz günlerde ise 5 belediye işçisinin 

işten çıkarıldığı ve 11 işçiye de işten çıkarılacaklarının bildirildiği haberi duyuldu. Bu 

işten çıkarılmaların mesleki nedenlerden değil de, seçimde AKP'ye oy vermemiş 

olmak gibi dürüst siyasetle ilgisi olmayan gerekçelere dayandığı ifade edilmektedir. 

Ülkemizde ciddi boyutlarda işsizlik ve geçim sıkıntısı yaşanmaktayken, bu 

uygulamaların hiçbir mantıksal açıklaması olamaz. Hele de AKP'nin "yolsuzluklara ve 

yoksulluğa son" vaatleriyle iktidara geldiğini hatırlarsak, ülke genelinde yaşanan 

yoğun AKP kadrolaşmasına yönelik işten çıkarmalar ve emekli olmaya zorlamaların 

ne adaletle ne de kalkınmayla alakası yoktur. Bu bağlamda, 

1. Antalya-Kumluca-Mavikent'te 5 belediye işçisinin işten çıkarılmasının 

nedeninin, bu kişilerin yerel seçimlerde AKP'ye oy vermemiş oldukları 

olduğu iddiası doğru mudur? 

2. Mavikent Belediyesi'nde işten çıkarmaların devam edeceği iddiası 

doğru mudur? 

3. Bu işten çıkarmaların amacı, boşaltılan kadrolara daha sonra AKP 

yandaşlarının atanabilmesi midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Başbakanlığın 27.07.2004 tarihli ve B.0.2.0.KKG.0.12/106-375-41/3654 sayılı yazısı. 
b)TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/3134 

6493-21057 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sn. Nail KAMACI tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevap verilmesi tensip buyurulan Antalya İli Kumluca İlçesi Mavikent Belediyesi'nde S 
işçinin işten çıkarılması ve işten çıkarmaların devam edeceği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi hakkında 
Antalya Valiliğinden alınan yazı ve eklerinde; 

1- 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Partiden Belediye Başkanı seçilen 
ilgilinin Belediye bütçe imkanlarını gözönüne alarak belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde halka sunulması ve 
belediye kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını temin için personel arasında düzenlemeye gittiği, bu 
kapsamda ihtiyaç duyulmayan bazı işçilerin haklarının ödenerek işten çıkarıldığı, hiçbir personel arasında siyasi 
görüş ayırımı ve hangi personelin hangi partiye oy verdiği gibi siyasi bir uygulamanın söz konusu olmadığı, 

2- İlgili Belediye Başkanının Ülkemizde yaşanan işsizlik sorununun bilincinde olan birisi olarak hiçbir 
personelin ekmeği ile oynamayı düşünmediği, Mavikent Belediyesinde bugün itibariyle 68 adet geçici işçi 
personelin çalışmakta olduğu, bu personelden kimin hangi partiye oy verdiğinin tespit edilmesine yönelik bir 
araştırma yapılması ve siyasi görüş ayrıcalığı tanınmasının söz konusu olmadığı, 

3- Mavikent Belediyesinde sürekli işçi kadrosunun bulunmadığı, çalışmakta olan mevcut işçilerin 
belediyece her yıl Valilik Makamından alınan geçici işçi vizesi ile çalışan geçici işçiler olduğu, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/f?/,?£/ 
KONU: 7/3134 sayılı 7 

Yazılı Soru Önergesi 

fodülkadirAKŞU 
Bakan 
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75. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, ülkemizdeki özürlülere ve tedavi merkezlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Güldal AKŞİT'in cevabı (7/3135) 

30.06.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Dünya nüfusunun önemli bir oranını özürlülerin oluşturduğu düşünülmektedir. 
Özürlülerin sayısının gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde daha fazla olduğu tahmin 
edilmektedir 

Çocuk yada yetişkin özürlü yurttaşımız, günlük yaşama çok sınırlı ölçüde 
kablabilmekte ve hatta bazılan hiç kablamamaktadır. özürlülük, sadece özürlü insanın kendisi 
ip'n değil, aynı zamanda ailesi, çevresi, yakınları ve komşuları için de önemlidir. 

Ülkemizde ve dünyada özürlülere yönelik rehabilitasyon hizmeti veren merkezler 
genellikle büyük yerleşim alanlannda hizmet vermektedir. Bu hizmetier küçük gruplara ve 
sadece özürlü bireylere yönelik hizmetlerdir, özürlü bireye sahip aileler psiko-sosyal ve 
ekonomik sorunlar yaşamaktadırlar. Öncelikle ekonomik sorunlan yüzünden çocuklanna veya 
yakınlanna gerekli rehabilitasyon ve tedaviyi sağlayamamak aileler için büyük bir yıkıma ve 
suçluluk duygusuna sebep olmaktadır. 

1. Ülkemizde toplam ne kadar özürlü vatandaşımız bulunmaktadır? 

2. Özürlülerin tespiti ile ilgili yapılmış bir çalışmanız var mıdır? 

3. özürlü sayılarını nasıl tespit ediyorsunuz? 

4. Ülkemizde özürlülere yönelik rehabilitasyon ve tedavi merkezi bulunan illerimiz 
hangileridir? 

5. Bu merkezlerden kaçı devlete aittir? Kaçı özel kuruluştur? 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal A K Ş İ T ) 

SAYI : B.02.0.007/00. I ü 2 > °..O<2£/2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3135-6499/21063 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-375-42/3650 sayılı yazısı. 

ilgi (a) ve (b) yazılar ile Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'e ait Yazılı Sor 
önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'in 
7/3135 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 
Ülkemizde toplam ne kadar özürlü vatandaşımız bulunmaktadır?. 

CEVAP 1 : 
Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Dünya Sağlık örgütü ( WHO ) özürlü sayılarının tam olarak bilinmemesi 

durumunda, her özür grubu için bazı oranlar tahmin etmiştir.Ülkemizde yeterli sayısal 

veri tabanı oluşturulana kadar bu oranların durumu yansıttığı kabul edilmektedir. 

2000 yılında yapılan Türkiye Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Türkiye 

nüfusunun yüzde 12,29'unu yani yaklaşık 8,5 milyonunu özürlü nüfus 

oluşturmaktadır. 68 milyon 622 bin 559 olan toplam nüfusun 8 milyon 431 bin 

937'sini özürlü nüfus oluşturmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI 
Geçici Sonuçlarına göre 

GENEL NÜFUS ÖZÜRLÜ NÜFUS 
TOPLAM 68 622 559 8 431 937 
ERKEK 34 069 984 3 783 197 
KADIN 34 552 575 4 648 740 

ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI 
TOPLAM % 12,29 

ERKEK % 11,10 
KADIN % 13,45 
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BÖLGELERE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI 
BÖLGELER 
Marmara 
Ege 
Akdeniz 
İç Anadolu 
Karadeniz 
Doğu Anadolu 
Güneydoğu Anadolu 

TOPLAM ERKEK KADIN 
13,13 11,66 14,59 
11,86 10,69 13,00 
12,16 11,15 13,15 
12,52 10,78 14,23 
12,98 11,62 14,32 
11,80 11,28 12,30 

9,90 9,86 9,94 

TOPLAM 

YERLEŞİM YERİNE GÖRE 
ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI 

ERKEK KADIN 
TOPLAM 
KENT 
KIR 

12,29 
12,69 
11,67 

11,10 
11,37 
10,69 

13,45 
13,99 
12,63 

Olarak tespit edilmiştir. 

SORU 2 : 

Özürlülerin tespiti ile ilgili yapılmış bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 2: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

özürlüler İdaresi Başkanlığı, ülkemizde özürlülerle ilgili veri eksikliğinin hizmet 

sunumunda yaşanan sorunların başlıca nedeni olduğu görüşünden hareketle 2002 

yılında Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği içerisinde Türkiye özürlüler 

Araştırmasının gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Genel sonuçlan 2003 yılı Aralık 

ayında açıklanan araştırmaya göre, ülkemizde nüfusun %12.29'unu özürlüler 

oluşturmaktadır, özürlü nüfusun özür gruplarına göre dağılımı aşağıda verilmektedir: 
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ÖZÜRLÜ NÜFUSUN ÖZÜR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (%) 
ÖZÜR GRUBU 
Ortopedik 
Görme 
işitme 
Dil ve Konuşma 
Zihinsel 
Diğer 
TOPLAM 

TOPLAM 
1,25 
0.60 
0.37 
0.38 
0.48 
9,7 
12,29 

ERKEK 
1,48 
0.70 
0.41 
0.48 
0.58 
8,05 
11,1 

KADIN 
1,02 
0.50 
0.33 
0.28 
0.38 
11,33 
13,45 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

Özürlüler konusunda geliştirilecek Devlet politikalarının başlıca yolu, özürlülerin 
sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin verilerin elde edilmesinden geçmektedir. 

Özürlülere yönelik veriler olmadan yapılan hizmetler, hedef kitleye ulaşmamakta, 
rasyonel olmamakta ve kaynakların dağınık olarak kullanılmasına neden olmaktadır. 
Bunun sonucu olarak özürlüler; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara tam 
katılamamakta ve fırsat eşitliğinden yararlanamamaktadır. 

Ülkemizde yıllarca özürlüler konusunda Dünya Sağlık örgütünün verileri 
üzerinden tahminler yapılarak hizmetler planlanmıştır. Oysa, diğer ülkelerde olduğu 
gibi özürlülerin durumlarına ilişkin bir araştırma yapılarak bu konuda veri sunabilecek 
kapsamlı bir çalışma ihtiyacı ilgili tüm kesimler tarafından dile getirilen ve desteklenen 
bir husustur. 

1985, 1997 ve 2000 yıllarında yapılan nüfus sayımları sırasında soru kağıtlarına 
özürlülere ilişkin soru konulması sağlanmıştır. Ancak sayımların kapsamı gereği 
sağlıklı veri elde edilememektedir. Nitekim, nüfus sayımlarının ülkelerdeki özürlülere 
ilişkin verileri tam olarak yansıtmadığı anlaşıldığından, Birleşmiş Milletler, Dünya 
Sağlık Örgütü ve Özürlüler Dünya Eylem Programı bu verilerin araştırmalarla 
toplanmasını tavsiye etmektedir. 
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Özürlülerle ilgili politikaların uluslar arası bazda gelişme gösterdiği 801i yıllardan 
itibaren, tüm ülkelerde özürlülerle ilgili istatistiklerin toplanması hız kazanmıştır. 
Birçok ülke de özürlülerle ilgili verileri araştırma yöntemiyle toplamıştır. 

Ülkemizde de 2002 yılında; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşariığfmn 
koordinatörlüğünde, Devlet İstatistik Enstitüsü ve özürlüler idaresi Başkanlığı ile 
birlikte "özürlüler Araştı rmasf gerçekleştirilmiştir. 

SORU 3: 
özürlü sayılarım nasıl tespit ediyorsunuz? 

CEVAP 3 : 
Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce İllerde İl 
Sosyal Hizmetler Müdürlükleri aracılığı ile özürlü bireyler tespit edilmekte, 
müracaatlan değerlendirmekte ve kayıtlarımıza alınmaktadır. Aynca ülke genelinde 
yapılan çalışma ve araştırmalarda diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

Yukanda da belirtildiği gibi; Ülkemizde de 2002 yılında; Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının koordinatörlüğünde, Devlet İstatistik Enstitüsü ve özürlüler İdaresi 
Başkanlığı ile birlikte "Özürlüler Araştırmasrgerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırma; 

• Hem özürlüler alanında ilk, 
• Hem de hedef! belirli bir kitle olan en geniş kapsamlı ilk araştırmadır. 
Araştırmanın ömeklem birimi hanehalkıdır. 121 bin hanede uygulanmıştır. 
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Araştırmada kullanılan soru kağıdı ICR teknolojisine göre hazırlanmıştır. Soru 

kağıdı bu sisteme göre değerlendirilmektedir. Alan çalışmasında Hanehalkı Soru 

Kağıdı ve Özürlü Birey Soru Kağıdı olmak üzere iki farklı soru kağıdı uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler; 

• Türkiye, yedi coğrafi bölge ve kent-kır bazında tahminler içermektedir. 

Araştırmanın alan çalışmasında yaklaşık 620 personel görevlendirilmiş ve alan 

uygulaması 2002 yılında tamamlanmıştır. 

"Türkiye özürlüler Araştırması" ile özürlülük oranı, özürlülük türü, oluş sebepleri, 

özürlülerin sosyo-ekonomik yapısı, özürlülerin aile, sosyal yaşam ve iş ortamında 

karşılaştıkları sorunlar ile beklentilerinin neler olduğu ve bölgesel farklılıklarının 

ölçülmesi gerçekleşmiştir. 

Burada bir diğer önemli nokta; bir çok gelişmiş ülkede, özürlülerle ilgili kurum ve 

kuruluşlar üzerinden temel istatistiki bilgilere ulaşılmaktadır. Bunlar; sosyal güvenlik 

kuruluşları, istihdamdan sorumlu kurumlar, hastaneler, sosyal yardım vakıfları, 

belediyeler gibi kurumlardır. Bu kurumlar aracılığıyla istatistiki bilgiye ulaşan ülkelerde 

yapılan araştırmalar, temel bilgiler dışında kalan verileri içermektedir. Oysa 

ülkemizde yapılan araştırmada, bu kurumlardan elde edilebilecek bilgiye de 

ulaşılması hedeflenmiştir. 

"Türkiye özürlüler araştırması": 

• Ülke çapında özürlülere ilişkin istatistiki verilerin toplanması, 

• Ulusal politikaların belirlenmesine, hizmetlerin planlanmasına ve rasyonel 

olmasına, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına katkıda bulunulmasını, 

• Yeni araştırmaların yapılmasını, 

• Yapılacak araştırmalara temel çerçeve oluşturulmasını, 

Sağlayacaktır. 

Araştırma sonucunda; ülkemizde özürlülük oranı % 12,29 olarak belirlenmiştir. Bu 

oran Dünya Sağlık örgütü'nün verileriyle örtüşmektedir. özür grupları bazında 

farklılıklar görülmekle birlikte, sanayinin yoğun olduğu ülkelerde olduğu gibi 

ülkemizde de süreğen hastalığa sahip özürlü nüfus oranı özellikle Marmara 
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Bölgesinde yüksektir, örneğin İngiltere'de özürlülük oranı % 12-13, Avusturya'da % 

20.9, Yeni Zelanda'da % 20, İsveç'te 12.1, Norveç'te % 17.5, Hollanda'da % 11.6, 

Kanada'da % 15.5, ve Amerika Birleşik Devletlerinde % 15'tir. 

Bir çok ülkede farklı özürlülük oranlarına rastlanmaktadır. Bunun nedeni, 

araştırma kapsamına alınan özür ve yaş gruplarının değişken olmasıdır. Ülkemizdeki 

araştırma kapsamına, ilk kez yapılması nedeniyle tüm özür grupları dahil edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; başta Özürlüler İdaresi Başkanlığı olmak üzere 

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu, Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu, yerel yönetimler gibi özürlülere yönelik olarak hizmet veren 

tüm kurum ve kuruluşlara çok önemli görevler düşmektedir. 

Araştırma sonuçları da göstermektedir ki; 

• Bundan böyle, verilecek hizmetlerin ulusal politikalara göre özellikle bölgesel 

bazda planlanıp sunulması, 

• Erken tanı ve erken müdahale hizmetleri ile rehabilitasyon programlarının 

sistemli olarak oluşturulması, 

• Bölgesel farklılıklara göre yeni araştırmaların yapılması, 

• Ortak veri tabanının oluşturulması gereklidir. 

ilk defa yapılan bu araştırmadan, toplumun tüm kesimlerinin yararlanması diğer 

önemli hedeftir. 

SORU 4 : 

Ülkemizde özürlülere yönelik rehabilitasyon ve tedavi merkezi bulunan 

illerimiz hangileridir? 

CEVAP 4 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Toplumda normal olsun, özürlü olsun çocukların bir kısmı sağlıklı büyüme ve 

gelişme için temel yaşam deneyimlerini ve duygusal gereksinimlerini her zaman 

olumlu bir aile yaşamı içerisinde alamamaktadır. Yapılan destekler, ailenin ve özürlü 
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çocukların birlikteliğini sağlamak için yeterli olamamaktadır. Kimsesizlik doğal afetler 

veya terk nedeniyle bu durumdaki çocuklar için kurum bakımı kaçınılmaz olmaktadır. 

özürlü bireyin bireysel gelişimi için yeterli kişisel alan yaratılarak bu 

özgürlüklerden yararlanarak seçimlerini ortaya koyması, öz yönlendirme yapılarak 

eylem ve davranış kapasitesinin kendiliğinden gelişmesi için çalışılmaktadır. 

Eğitimsel, psikolojik, sosyal yönden desteklenerek topluma üreten birer birey 

olarak katılımlarının sağlanmasına yönelik Kurumumuzun hizmet modelleri: 

- Ekonomik ve sosyal yetersizlik dezavantaj yüzünden korunmaya muhtaç 

özürlülerin merkezden öncelikle yararlandırılması, 

- Merkezlere yerleştirmek üzere sıraya alınan özürlülerin sosyal destek 

programlarından yararlandırılması, 

- Yatılı müracaatların önlenmesi ve özürlünün aile yanında kalmasını sağlamak 

amacıyla gündüzlü rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması, 

Hizmet sunulan özürlü grupları; 

S Zihinsel özürlüler 

S Bedensel özürlüler, 

V Görme özürlüler, 

S işitme Konuşma özürlüler 

S Karma (Cerebral Palsy, Otizm, Nörolojik Sendromlu) bozukluğu olanlar 

s Çok özürlü (birden fazla) özre sahip olanlar 

Kuruma bağlı merkezlerde, engelli çocukların küçük yaşlardan başlayıp 

yaşamlarının sonuna kadar kendi potansiyellerine göre en iyi yetişmelerini, iş sahibi 

olmalarını toplumdan başkalanna bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamaya 

yönelik bir çalışma sürdürülmektedir. 

Çocuklara bütünlük prensibine uygun olarak yardım edilmeye çalışılmaktadır. 

İlköğretime erişimleri de bir hedef olmaktadır. 

Kurumumuz özürlülerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve 

üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlannın yapılması,bunlardan 

tedavisi mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her 

türlü tertip ve tedbir almakla yükümlüdür.Ûncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi 

ve desteklenmesi için aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; 

korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç özürlülerin tespiti; bu bireylerin korunması, 
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bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri 
yürütmektedir. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren (28 gündüzlü ve 35 yatılı 
hizmet veren) 63 resmi rehabilitasyon merkezinde (23 bedensel özürlüler 
merkezinde 319 yatılı, 1502 gündüzlü, 37 zihinsel özürlüler merkezinde 1987 yatılı, 
1387 gündüzlü ve 3 görme özürlüler merkezinde 33 yatılı özürlü olmak üzere toplam) 
5228 özürlüye hizmet verilmektedir. 

63 resmi rehabilitasyon merkezinin içinde Genel Müdürlüğümüzce açılış onayı 
verilmiş ve hizmete açılması için çalışmaları devam eden 4 yatılı ve 1 gündüzlü 
olmak üzere toplam 5 resmi rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren resmi rehabilitasyon merkezlerinin 
listesi ekte sunulmaktadır. (Ek 1) 

S O R U 5 : 

Bu merkezlerden kaçı devlete aittir? Kaçı özel kuruluştur? 

CEVAP 5 : 
Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

özürlülerin toplum içinde ve aile yanında desteklenmesine yönelik olarak 
geliştirilen kuruma bağlı gündüzlü rehabilitasyon ve aile danışma merkezleri ile 
kurumumuzun izni ve denetiminde açılan özel rehabilitasyon merkezlerinin hizmetleri 
kapsamında ve uygulanan sosyal destek programlan sonucunda küçük yaş 
grubundaki özürlüler için kurum bakımı talepleri belirgin şekildi azalmıştır. 

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında çalışanların 
bakmakla yükümlü oldukları özürlülere 1997 yılından itibaren gerek kurumumuza 
bağlı gündüzlü rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerinin gerekse kurumumuzun 
izniyle ve denetiminde açılan özel rehabilitasyon merkezlerinin hizmetlerinden 
yararlanmaları halinde ilgili sosyal güvenlik kurumları tarafından "Gelişim ve Eğitim 
Yardımı" ödenmektedir. Bu ödemeler özel rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını 
teşvik etmektedir. Ayrıca, özürlülerin ailelerinin sorumluluğunda rehabilitasyon ve 
eğitim hizmetlerinden yararlanmalan hizmetin etkinliğini arttırmakta ve ailenin 
desteklenmesini sağlamaktadır. 

SHÇEK Genel Müdürlüğünden açılış izni alarak faaliyetlerini sürdüren 9 
Spastik özürlü çocuklar, 49 işitme ve konuşma özürlüler, 414 zihinsel özürlüler özel 
rehabilitasyon merkezi olmak üzere toplam 472 merkezde 28.392 özürlüye hizmet 
verilmektedir. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı hizmet vermekte olan özel rehabilitasyon 
merkezlerinin listesi ekte sunulmaktadır. (Ek 2) 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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ÖZÜRLÜLERİN VE FELÇLİLERİN REHABİLİTASYONU DAİRE BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI RESMİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

İL 

ADANA 

ADIYAMAN 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANTALYA 

AYDIN 

AYDIN 

BOLU 

BURDUR 

BURSA 

BURSA 

İLÇE 

MERKEZ 

MERKEZ 

KEÇİÖREN 

YENİMAHALLE 

KEÇİÖREN 

AYAŞ 

YENİMAHALLE 

MERKEZ 

NAZİLLİ 

MERKEZ 

MERKEZ 

BUCAK 

MERKEZ 

MERKEZ 

KURULUŞUN ADI 

Adana Rotary Yedipınar Engelli Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

Adıyaman 80.Yıl Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 

Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
Müdürlüğü 

Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi 
Müdürlüğü 

Keçiören Rehabilitasyon ve Aile Danışma 
Ünitesi 

Ayaş Zihinsel Özürlüler Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi 

Yenimahalle Görme Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezi 

Spastik Çocuklar Eğitim ve Üretim Merkezi 
Müdürlüğü 

Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi 
Müdürlüğü 

Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi 
Müdürlüğü 

Semiha Şakir Sarıgöl Spastik Çocuklar Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

ismail Sarı Zihinsel Özürlü Çocuklar Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

Huzurevi Fizyoterapi Ünitesi 

Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon ve Aile 
Danışma Merkezi 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ÇANKIRI 

ÇANKIRI 

ÇORUM 

EDİRNE 

ERZİNCAN 

ESKİŞEHİR 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 

İSPARTA 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

ŞABANÖZÜ 

ELDİVAN 

MERKEZ 

UZUNKÖPRÜ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

KARTAL 

ZEYTİNBURNU 

KADIKÖY 

EMİRGAN 

MERKEZ 

MERKEZ 

Hasan Alpay Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Zihinsel özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü 

Atıl Üzelgün Huzurevi Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi 

Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi 

Erzincan 75.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü 

Yetişkin Zihinsel Özürlü Kadınlar Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

Görsem Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

Ahmet M utaf oğlu Zihinsel Özürlüler Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

Spastik Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü 

Erol Sabancı Spastik Çocuklar Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

Kartal Maltepe Huzurevi Fizyoterapi Ünitesi 

Zihinsel özürlü Çocuklar Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler 
Reh. Eğitim ve Üretim Merkezi Müdürlüğü 

Emirgan Altı Nokta Körler Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü 

Özürlüler Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü 

izzet Baysal Huzurevi Fizyoterapi Ünitesi 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

İSTANBUL 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

KARAMAN 

KAYSERİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KONYA 

MALATYA 

MANİSA 

MANİSA 

MANİSA 

MANİSA 

MERSİN 

BAHÇELİEVLER 

BERGAMA 

MERKEZ 

HATAY 

ERMENEK 

MERKEZ 

AKMEŞE 

KÖSEKÖY 

KÖRFEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

SOMA 

SOMA 

AKHİSAR 

KULA 

MERKEZ 

Bahçelievler Gündüz Bakımevi ve Zihinsel 
Engelli Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon 
Merkezi 

Ahmet Karaman Spastik özürlüler Reh. ve Aile 
Danışma Merkezi Müdürlüğü 

Tülay Aktaş Zihinsel Özürlü Çocuklar Reh. ve 
Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 

80.Yıl Hatay Zihinsel Özürlü Çocuklar Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi 

Ermenek Ali Rıza Alıçlı Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 

75.Yıl istikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma 
Merkezi Müdürlüğü 

Akmeşe Türk Anneler Derneği Zihinsel Engelli 
Çocuklar Eğitim ve Reh. Merkezi Müdürlüğü 

Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü 

Körfez Rehabilitasyon ve Aile Danışma 
Merkezi Müdürlüğü 

Konya Rehabilitasyon ve Aile Danışma 
Merkezi Müdürlüğü 

Huzurevi Fizyoterapi Ünitesi 

Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
Müdürlüğü 

Spastik Çocuklar Rehabilitayon Merkezi 
Müdürlüğü 

Akhisar Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Nihat Sözmen Zihinsel özürlü Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

- 3 3 6 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

MERSİN 

MUĞLA 

NEVŞEHİR 

NEVŞEHİR 

NİĞDE 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAMSUN 

SAMSUN 

SİNOP 

ŞANLIURFA 

TOKAT 

UŞAK 

YALOVA 

ZONGULDAK 

ZONGULDAK 

ZONGULDAK 

TARSUS 

TURGUT REİS 

GÜLŞEHİR 

ÜRGÜP 

BOR 

ARİFİYE 

ARİFİYE 

MERKEZ 

HAVZA 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

ÇAYCUMA 

75.Yıl Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi 
Müdürlüğü 

Turgut Reis Engelli Çocuklar Eğitim ve Aile 
Danışma Merkezi Müdürlğü 

Gümüşkent Zihinsel Özürlüler Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

80.Yıl Hanife-Memiş Aksoy Rehabilitasyon 
Merkezi 

Bor Ahmet Kuddisi Huzurevi ve Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü 

ArifiyeYetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Reh. 
Merkezi Bedensel Özürlüler Ünitesi 

19 Mayıs Üniversitesi Zihinsel Engelli Çoc. 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi 

Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi 
Müdürlüğü 

Şanlıurfa 80.Yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi 

Tokat Bakım ve Rehabilatasyon Merkezi ' 
Müdürlüğü 

USKO özürlüler Rehabilitasyon ve Aile 
Danışma Merkezi Müdürlüğü 

Yalova Milli Piyango Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü 

75.Yıl Hüsniye Daniş Salvat Rehabilitasyon ve 
Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 

Zonguldak Spastik Çocuklar Rehabilitasyon 
Merkezi 

Çaycuma Rehabilitasyon ve Aile Danışma 
Merkezi Müdürlüğü 
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ÖZÜRLÜLERİN VE FELÇLİLERİN REHABİLİTASYONU DAİRE BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 

SIRA 
N O 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

1 

3 

9 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

" 
" 2 8 

2 9 

3 0 

3 1 

3 2 

3 3 

3 4 

3 5 

İ L İ 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADIYAMAN 

ADIYAMAN 

ADIYAMAN 

AFYON 

AFYON 

AKSARAY 

AKSARAY 

AMASYA 

AMASYA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

K U R U L U Ş U N ADI 

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme 
Koruma Vakfı 
Özel Sevecen-Duygum Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Yüreğir Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Ay Işığı Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Mavi Boncuk Rehabilitasyon 
Merkezi,Eğitim merkezi,Anaokulu ve 
Çocuk Kulübü Tic.Ltd.Şti.Cemile Yaltır 
Ceyhan Şb. 
Özel Fehmi Kaya Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Duyum Nuriye Hanım Zihinsel 
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Adana Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Sevgiyle Elele Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Duyum Meliha Hamın Işitme-
Konuşma Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Çukurova Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Beş Çınar Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Sihirli Eller Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Bil-Sev Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Göksu-Uğur Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gazi Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Mehmet Çelik Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Güven Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Özel GAP Özkan Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Reh.Merk. 
Yaşam Zihinsel Engeliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Yetkin Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 

Furkan Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Aksaray Ozşah Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Sevgi Pınarı Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Umut Can Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Derman Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Öz-Çözüm-Der Zihinsel Özürlüler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Bilim Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Gün Işığı Işitme-Konuşma Ses 
Bozuklukları Özel Rehabilitasyon Eğitim 
Merkezi 
Barış Zihinsel Özürlü Çocuklar Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Odyoloji işitme ve Konuşma 
Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Ses işitme ve Konuşma Bozuklukları 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Grup Işitme-Konuşma Ses 
Bozuklukları Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Artı Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 

ANKARA Özel Çağın Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
| Rehabilitasyon Merkezi Sayfa 

MERKEZİN ADRESİ 

Belediye Evleri Mahallesi, 150. Sokak. 
Seyhan 
Yurt Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı. 
Anadolu Lisesi Caddesi, Ceren 
Apartmanı, A Blok, Zemin Kat 
Selahatin Eyyubi Mahallesi. 1 1 . Sokak, 
No:6 
Huzurevleri Mahallesi. 159. Sokak. No:4 
Seyhan 
Namık Kemal Mahallesi. 5 4 - 1 . Sokak. 
No:6 Ceyhan 

Kazım Karabekir M. 7. Sokak No 5 
Yüreğir ADANA 
Yeni Baraj Mahallesi. 47. Sokak. No 4 
Seyhan 
Gazipaşa Mahallesi, 30.Sokak. No:29/A 
Serhan 
Yenibaraj Mahallesi. 48. Sokak, No: 14 
Seyhan 
Sümer Mahallesi, 33. Sokak, No: 10 
Seyhan 

Yurt Mahallesi, 178. Sokak, Mavi 
Bulvar, No:55 Seyhan 
Yüreğir İlçesi, E-5 Karayolu Kavşağı 
Yüreğir Otogarı karşısı Sarıçam 
Mahallesi No:136 
Guzelyalı mahallesi 8 Sokak No 4 
Seyhan 
Döşeme Mah.34.Sok.No:2 SEYHAN 

Gazipaşa Mahallesi, Ahmet Remzi 
Yüreğir Caddesi. No:30 Seyhan 
Özgür Mahallesi 23 .Sokak No:11 
Yüreğir 
Namık Kemal Mahallesi.2. Sokak. 
No:13 Seyhan /ADANA 
Yavuz Selim Mahallesi 721 Sokak Betül 
Apartmanı ADIYAMAN 
Siteler Mahallesi, Zübeyde Hanım 
Caddesi 818.Sokak No:6 Adıyaman 
İstiklal Caddesi 106.Sokak No:5 
Hükümet binası arkası ADIYAMAN 
Ali İhsan Paşa Mahallesi. Akay Caddesi 
Türkan Sokak. Hanımeli No:1 AFYON 

Alparslan Türkeş Bulvarı. No:18 

Laleli Caddesi, No:76 

Zafer Mah.SSK Karşısı 6.Sok. No:8 
AKSARAY 
Kirazlıdere Mahallesi, Mecale Sokak 
No:28 
Harmanlar Mahallesi, Yağmur Sokak, 
Kalem Apartmanı, No:8/3-4 Merzifon 
Abdullah Cevdet Sokak. No:20/5 
Çankaya 
Mesnevi Sokak. No:42/1 -2 Aşağı 
Ayrancı Ankara 
Şehit Daniş Tunalıgll Sokak, No:14 
Maltepe 

Kubilay Sokak. No:13 Tandoğan 

Menekşe 2 Sokak. No:19/3-7 Kızılay 

Necatibey Caddesi, No:61/7-11 Kızılay 

Ataç Sokak No:29/6-2 Yenişehir 

Selanik Caddesi. No:72/'5 Kızılay 

Mahmut Esat Bozkurt Caddesi. Samur 
Sokak, No.37-1/10 Kurtuluş 

TELEFONU 
(ALAN K O D U 

İLE) 
(322) 359-6705 

(322) 228-5010 

(322) 458-1718 

0 322 4590778 

0 322 324 44 71 

(272) 216-5363 

(272) 214-3038 

03124402482-
03124402682 

(312) 439-3765 

(312) 417-1049 

03122324536-
03122324146 

(312)418-0861 

(312)418-0156 

(312) 434-4306 

(312) 418-0353 

(312) 433-1714 
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ÖZÜRLÜLERİN VE FELÇLİLERİN REHABİLİTASYONU DAİRE BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 

SIRA 
NO 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

4 4 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

İLİ 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

K U R U L U Ş U N ADI 

Özel Beyaz Zihinsel Özürlüler Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Özveri Zihinsel Engelli Çocuklar 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Ceren Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Sevecen İşitme-Konuşma ve Ses 
Bozuklukları Özel Rehabilitasyon Merkezi 

Yeniufuk Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Prenses Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Özdecan Zihinsel Özürlü Çocuklar 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Azra Zihinsel Engeliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Uçel Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Yaprak Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Umut Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel 75. Yıl İşitme-Konuşma Özürlüler 
Eğitim ve Reh. Merkezi 
Özel Uyanış Zihinsel Engelli Çocuklar 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Gölbaşı Zihinsel Yetersiz Çocuklar Vakfı 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Simge Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Sistem Zihinsel Özürlü Çocuklar 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Kardelen Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Şölen Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Akademi Zihinsel Özürlüler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Emek Zihinsel Yetersizler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel İlke işitme ve Konuşma Engelliler 
eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Yurt Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gözdem Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi Şubesi 
Özel Öztay Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel llkdestek Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Işitkon İşitme Konuşma ve Ses 
Bozuklukları Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Köprü İşitme ve Konuşma Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Önder Zihinsel Engelli Çocuklar 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Duyum İşitme-Konuşma ve Ses 
Bozuklukları Rehabilitasyon Merkezi 
Şubesi 
Özel Kurtuluş Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel AygUneş Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Dost Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Bilge Zihinsel Özürlü Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Yeniden Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Mavi Yıldızlar Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Çankaya Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi Sayfa 

MERKEZİN ADRESİ 

Özveren Sokak No:21 

Sağlık Sokak. 3/1-2-4 Kızılay 

Mithatpaşa Caddesi. No:29/3-4 Kızılay 

Dr.Mediha Eldem Sokak. No:60/4 
Kızılay 

Korkutreis-Mahallesi. İlkiz Sokak. 
Taşkın İş Merkezi. No:26/1-2-A-5 
Sıhhiye 
Coşkun Sokak. No:22 Yenimahalle 

Şehit Erdönmez Sokak. No:10/1-2 
Anıttepe 

Ergazi Mahallesi Gersan Sitesi 655.Sok 
No.26 Batıkent 
Emirler Durağı Piyale Mah İstasyon 
Cad. No:271/10-11 
Karanfil Sokak. Ful Apartmanı 24/5 
Kızılay 
Atatürk Mahallesi. Onur Sok.No:29/1-2-
3 Sincan 
Cevreli Caddesi. Şehit Bülent Ay Sokak. 
No:47/1 Aydınlıkevler 
Menekşe 2 Sokak. Menekşe Apartmanı. 
No:20/2 
Gölbaşı İlçesi Vilayetlerevi karşısı 
Ankara 
ilk Yerleşim Mahallesi. Spancılar Sitesi 
431 Sokak. NO:1 Batıkent 
Cihangir Cad.No:34/B-Z-1 
Kavacık/Subayevleri 
Ragıp Tuzun Caddesi. No: 263/A 
Yenimahalle 
Dr.Mediha Eldem Sokak. No:49/2-3 

Demetevler Mahallesi. 7. Cadde. 53. 
Sokak. No:3-1/A-B Yenimahalle 
Önder Caddesi, No:25 Mebusevlerı 
Bahçelievler 
Erkadın Sokak. No:16-A Aydınlıkevler 

Peyami Sefa Mahallesi. M.Ali Altun 
Caddesi. No:178/2 Akdere 
Atatürk Mahallesi, Ankara Caddesi. 
Fidancan Apartmanı. No:6125 Kazan 
Ataç 1 Sokak, Ataç Apartmanı. No:28/2 
Kızılay 
Basınevleri Mahallesi, Selçuklu 
Caddesi. No:1/1-2-3-4 Keçiören 
Emek Mahallesi. 62. Sokak. No:3 Emek 

Esentepe Mahallesi, Esentepe Sokak, 
No:2/A-B Yenimahalle 

Çağdaş Sokak. No:114/1-2 
Aydınlıkevler 
Bayındır 2 Sokak, No:61/5-6 Kızılay 

Kurtuluş Mahallesi, Cevher Sokak, 
No: 19/1-2 Cebeci 
Ulubatlı Hasan Mahallesi, Anıt Caddesi, 
Şirin Emre Kent Kooperatifi. No:A8/2-12 
Sincan 
GüçlUkaya Mahallesi Tefenni Sokak 
No: 1/13 Keçiören 
39. Sokak, No:33 Bahçeliveler 

Tepebaşı Mahallesi, Çığ Sokak. 
No:167A-B Keçiören 
Coşkun Sokak, No:2 Yenimahalle 

Maltepe Mahallesi. Yayla Sokak. No:4/6-

TELEFONU 
(ALAN KODU 

İLE) 
(312) 212-7055 

(312) 435-4535 

(312) 432-3208 

(312) 433-6534 

(312) 230-7494 

(312) 230-4621 

(312) 231-0696 

(321)235-3555 

03122801490-
03124257113 

(312) 425-7113 

(312) 271-6786 

(312) 318-2630 

(312)417-8608 

(312)484-2470 

(312)385-7848 

0 312 318 37 36 

03122293301 
03122315099 
03124315288-
03124311259 

(312)335-1819 

(312) 318-8731 

(312) 289-0774 

(312)814-2211 

03124300146 
03124332711 

(312) 326-0990 

(312) 223-0508 

(312) 315-3045 

(312) 222-7513 

(312)359-8717 

03123154448-
03123155653 

(312) 231-4270 

- 3 3 9 -
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1 
, ÖZÜRLÜLERİN VE FELÇLİLERİN REHABİLİTASYONU DAİRE BAŞKANLIĞINA 

BAĞLI ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 
SIRA 
NO 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

8 0 

81 

32 

83 

84 

35 

86 

87 

88 

8 9 

9 0 

91 

92 

33 

94 

95 

96 

97 

,. 98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

İLİ 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

K U R U L U Ş U N ADI 

Özel Ozcan Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Denk Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel 75. Yıl Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Özen Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Duru Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Ors Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Volkan Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
öze l Ankara Denge Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Nur Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Aldem Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Duyum Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Sempati İşitme ve Konuşma 
Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Balgat Ayışığı Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
öze l Volkan Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi Beypazarı Şubesi 

Özel Gözdem Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özel AygUneş Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi Şubesi 

Özel Tını İşitme Konuşma Engelliler 
Eğt.ve Reh.Merkezi 
Özel Yeni Gelişim Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Reh.Merkezi 
Özel Gama Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Ankara Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Duru işitme Konuşma özürlüler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Martı Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel VolkanZihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Başkent İşitme ve Konuşma 
Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Mer 

Özel Ada Grup Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Menekşe Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Köprü Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Yeni Doğuş Spasok Çocuklar Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Aldem Batıkent Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabiliatasyon Merkezi 

Akademi Ziihinsel Engeliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi (YENİMAHALLE 
ŞUBESİ) 
Zihinsel Özürlü Çocuklar Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özei Yeni Ufuklar Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel İlgi Zihinsel özürlüler Rehabilitasyon 
ve Eğitim Merkezi 
Özel Öykü Akdeniz Zihinsel özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Yeni Ufuklar Özel Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 

Sayfa 

MERKEZİN ADRESİ 

Yavuz Selim Mahallesi. Kıymetoğlu 
Caddesi No:4 
General Zeki Doğan Mahallesi Natoyolu 
Cad No:78/A Mamak 
Kavacık Mahallesi, Köknar Sokak. 
No:50 Subay evleri 
Gazi Mahallesi. Menderes Caddesi. 
No:15/1-2 Polatlı 
13 Eylül Caddesi, Çakar Sokak. Bayrak 
Apartmanı, Polatlı 
Plevrte Mahallesi, Martı Sokak. No:5 
Sincan 
Kurtuluş Mahallesi. Yasemin Sokak. 
No: 17/1-2 Elmadağ 
İstasyon Mahallesi. Kartal Sokak. 
No:23/A Sincan 
Esat Caddesi. 40/2 KüçUkesat 

Çağdaş Sokak, No:29/1-3 Aydınlıkevler 

Bayındır 2 Sokak. No:61 Kızılay 

Ahiler Mahallesi, Çağdaş sokak. 
No:92/1-2 Aydınlıkevler Altındağ 

Oğuzlar Mahallesi, 37 Sokak. No 1 
Balgat 
Başağaç Mahallesi Şerefhane Mevkii 
Kabaçam yapı Koop. No:22 Beypazarı 

Jandarma Güvercinlik Lojmanları, Kaya 
Apartmanı, No:23/Zemin Etimesgut 

Atatürk Mahallesi. Meltem Sokak, 
No:37/1-2-3-4 Sincan 

Gazi Osman Paşa Mah. 402 . Sok.No 20 
SİNCAN 
4Cad.No:69/A ÖVEÇLER 

Atatürk Caddesi. No:140/17 Sincan 

Civan Sok.No:10 Yenimahalle 

13 Eylül Caddesi Çukur Sokak No:9/3-4 
POLATLI 
Yunus Emre Mah.Gümuşköy Sitesi 
Buhara Sok.No:16/1-2 PURSAKLAR 
İstiklal Mah.Eski Sanayi Sok. Ramazan 
Çetin Apt.No.3/1-2 
ŞEREFLİKOÇHİSAR 
Gazi Mah.Tanaçan Sok.No:8/1-2-3 

Vedat Dalokay Cad.No:83/5 G.O.P. 

Plevne Mah.Yazı Cad.No:28/B SİNCAN 

Işınlar Mah.İvedik Cad. No:110 
YENİMAHALLE 
Kırlangıç Sokak. No:9 Gaziosmanpaşa 

İlk Yerleşim Mahallesi Elelele Sitesi 
10.Cadde 356.Sokak No:2 Batıkent 
ANKARA 
Esentepe Mahallesi Muhaç Sokak 
No: 159 YENİMAHALLE /ANKARA 

Meydan Konağı Mahallesi. 1568 Sokak 
Antalya 
Bayındır Mahallesi. 322 Sokak. No:64 

Zerdalilik Mahallesi.1381 sok N O : 1 6 

Yıldız Mahallesi. Hamidiye Caddesi 
No:33/1 ANTALYA 
Şirinyalı Mahallesi, ismet Gökşen 
Caddesi. 5807 Ada. 33 Parsel. 348/3-4 
Lara 

TELEFONU 
(ALAN K O D U 

İLE) 

0 312 3655552 

(312) S23-3670 

0312 6230753-
0312 6239587 

(312 )276 -1823 

(312) 863-5720 

03122766464-
03122766465 

03123174606-
03123175073 
03124199677-
03124257509 

(312 )318-5368 

(312)285-9072 

0312 763 17 22 

(312 )278-3009 

0312 2866511 

0 312 2673646 

0 312 4782005 

0312 268 71 76 

0312 315 33 63 

0 312 623 07 53 

0 312 527 10 60 

0 312 687 98 46 

0 3 1 2 211 00 32 
0 312 211 00 33 

0 312 436 03 30 
0 312 436 03 31 
0 312 270 72 82 

0 312 327 81 87 

03124678442-
03124688937 
0312 354 95 40 

0312 327 73 80 

(242) 322-1656 

(242)238-1212 

02422327669 
02423340777 

(242) 334-6359 

- 3 4 0 -
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ÖZÜRLÜLERİN VE FELÇLİLERİN REHABİLİTASYONU DAİRE BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 

SIRA 
N O 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

İ Ü 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

AYDIN 

AYDIN 

AYDIN 

AYDIN 

AYDIN 

AYDIN 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BARTIN 

BARTIN 

BARTIN 

BATMAN 

BATMAN 

BATMAN 

BATMAN 

BOLU 

BOLU 

BURDUR 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

K U R U L U S U N ADI 

Özel Antalya Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
ûze l Üzgün Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Gelişim 2000 Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Destek Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Ûzel Alanya Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Ûzel Vefa Zihinsel Engelliler Çocuk 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Galip Ozder Zihinsel Engelli 
Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim 
Merkezi 
Ûzel Kumluca Özgür Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Ûzel Potansiyel Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ufuk Ûzel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Ûzel Gelişim Zihinsel Özürlüler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Yeni Mayat Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Gelişim 2 Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi Şube 
Ûzel Olimar Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Funda Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Yasam Zihinsel Özürlüler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Çetin Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Bandırma llitesim Zihinsel Özürlüler 
Eğitim ve Rheabilitasyon Merkezi 

Ûzel İlk Umut Zihinsel Engelli Çocuklar 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Körfez Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Ûzel İlk Sesim İşitme ve Konuşma 
Özürlüler Reh.Merkezi 
Özel 6 Eylül Zihinsel Engelliler Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Bartın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Ûzel Ata Rehabilitasyon Merkezi 

Ûzel Değişim Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Batman Sevgi Zihinsel Özürlüler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Batman Arkadaş Zihinsel Özürlüler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Hayat Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
öze l Batman Umut Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Reh.Merkezi 
Ûzel İlgim Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ûzel Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma Vakfı Ren. ve 
Eğitim Merkezi Bolu Şubesi 
Kartanesi Ûzel Zihinsel Engelliler Ûzel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Odyomed Işüme-Konuşma Ses 
Bozuklukları Özel Tanı Rehabilitasyon 
Merkezi 
Akün Kalp Zihinsel Engelliler Ûzel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Bursa Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
İlkadım Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezi Sayfa 

MERKEZİN ADRESİ 

Özgünlük Mahallesi. 2 6 5 1 . Sokak. 
No:11 
Saray Mahallesi. Neslihan Çıkmazı. 
No:8 Alanya 
Memurevieri Mahallesi. 212 . Sokak. 
Fenerci Apartmanı. No:31 Antalya 
ZümrOtoya Mahallesi, Sinanoğlu 
Caddesi. No: 103 
Saray Mahallesi, Sugozü Caddesi. 
Halimağa Sokak, No:6/1-2 Alanya 
Kanal Mahallesi. Halide Edip Bulvarı. 
No:29 
Yeşil Bahçe Mahallesi. 1453. Sokak. 
Çimen Daran Sitesi, E1-E2 Blok 

Kumluca İlçesi. Bağlık Mahallesi, 
Ortaokul Sokak, Işık Apartmanı 
Çağlayan Mah.2010.Sok.Villa Otağ 
No:16/1 
Meşrutiyet Mahallesi. Atatürk Bulvarı. 
No:S Bahcelievler 
GUzelhisar Mahallesi. 13. Sokak. No:50 
Aydın 
Meşrutiyet Mahallesi. Gazi Bulvarı, 
No: 78 
Nazilli İlçesi, Yeni Mahalle. 90. Sokak. 
No:3 
Yenikent Mah .Villa Kardelen Yapı 
Koop.103.Sok.4. Blok No:19 SÖKE 
Aydınoğlu Mahallesi Karakol Caddesi 
No: 15 Atça AYDIN 
Atatürk Mahallesi. Doğan Sokak. Mert 
Apartmanı. No: 10/ Zemin 
Dorukoba Villaları 1192. Sokak No 10 
Bandırma BALIKESİR 
Ihsaniye Mahallesi, Kaynak Yolu Çam iş 
Sokak, Bandırma 

Bahcelievler Mahallesi, Mehmetçik 
Caddesi, No 6 
Azarbeycan Caddesi, 6. Sokak. 
Demirkent Sitesi, ikizler Apartmanı, 
No:4/1 Edremit 
Bahcelievler Mah. 100.Yi I Cad. No:139 

Kurtuluş Mah. Çelpeş Bayırı No:20 
GÖNEN/BALIKESİR 
Kemal Köprüm Mahallesi, Eski Hastane 
Sokak. No 18/2 
Gölbucağı Mahallesi, Stadyum 
Caddesi, pelenkoğlu Sitesi C ve D Blok 
Zemin Kat 
Orduyeri Mahallesi. Kaynarca Caddesi. 
6. Sokak. No:1 
Merkez Bahcelievler Mah.1601 .Sok. 
No: 13 
Pınarbaşı Mahallesi, 2203 Sokak, No:7 
BATMAN 

Ziya Gökalp Mahallesi, Diyarbakır 
Caddesi No:149 
Sağlık Mah.Fatih Cad. No:98 BATMAN 

Küttür Mahallesi. Öğretmenler Sokak. 
No:2 
Vali Celal Kayacan Caddesi Dağkent 
BOLU 

Bağlar Mahallesi. Havalanı Caddesi. 
No:40 
Kükürtlü Mahallesi..Oulu Caddesi, 
Akasya Apartmanı, No:11, Daıre:1-2-3 

Cuma Mahallesi, ali Hatip Sokak, No:33 
İnegöl 
Beşevler Mahallesi. Konak Caddesi. 
Zümrüt Sokak. No:11 Nilüfer 
Hisar Mahallesi. Kavaldı Sokak. No:31 
4 

TELEFONU 
(ALAN K O D U 

İLE) 

(256)212-0284 

0256 356 28 29 

(532) 522-0675 

(266) 374-2333 

(488) 213-7474 

0 488 2142370 

0 374 255 12 11 
0 374 255 13 77 

(224)711-3332 

(224) 248-8992 

02242236918 
02242210443 

- 3 4 1 -
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ÖZÜRLÜLERİN VE FELÇLİLERİN REHABİLİTASYONU DAİRE BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 

SIRA 
NO 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

İLİ 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

ÇANAKKALE 

ÇANKIRI 

Ç O R U M 

Ç O R U M 

Ç O R U M 

Ç O R U M 

Ç O R U M 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR 

DÜZCE 

DÜZCE 

K U R U L U Ş U N ADI 

Özel BESMER İşitme-Konuşma ve Ses 
Bozuklukları Rehabilitasyon Merkezi 

İnegöl Zihinsel Özürlüler Ozel Eğitim 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Hayat Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel E.C.E.M.E.R. Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Uludağ İlk Adım özel Zihinsel Özürlüler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Bursa Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi Çekirge Şubesi 

Özel Yonca Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Genç Gülen Yüzler Zihinsel 
Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Besmer Zihinsel Özürlüler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel İrem Rehabilitasyon ve Eğitim 
Merkezi 
Ozel Yeniumut Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozel Uğurböceği Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gül Çocuk Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Çedam Özel Çorum Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi 

Uğurum Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Sevgim Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Arzum Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Gözlem Özel Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ege Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 

Oyrum Spastik Çocuklar Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 

Yağmur Çocukları Zihinsel Özürlüler ve 
Özel Rehabilitasyon Merkezi 
Özel ideal Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Fizyon Spastik Çocuklar Ozel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gelişim Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Dicle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Bilinç Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Bertin Zihinsel Özürlüler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Diyarbakır Özel Duygu Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Elit Terapi Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 

Özel Bilinçaltı Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
öze l Buket İşitme ve Konuşma Engelliler 
ve Rehabilitasyon Merk. 

Özel ilgim Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ulaşılabilir Yaşam Derneği Ozel Zihinsel 
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 

Sayfa 

MERKEZİN ADRESİ 

Kükürtlü Caddesi. Onur Sokak. No:1/1 
Osmangazi 

Kemal Paşa Mahallesi, Adnan 
Menderes Bulvarı, Gülen Sokak, No:3 
inegöl 
Şirinevler Mahallesi, 1 . Sokak, No:641 
Yıldırım 
ZUbeyde Hamın Caddesi, ince Sokak. 
No:7 osmangazi 
Uludağ Yolu, Yiğit ali Köyü Mevkii. 
5 .Km,No:162 
Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 
Karagöz Caddesi, No:33 

Beşevler Mahallesi, Eğitimciler Caddesi, 
Lale Sokak. No:13 
Soğukkuyu Mahallesi, Güneş Sokak. 
No:26 Osmangazi 

Beşevler Mahallesi, Eğitimciler Caddesi, 
Nurdan Sokak, No 24 
İzmir Yolu No:197 NİLÜFER 

Boğazkent Mah. Manikaii Cad. No: 14 
Kepez 
Yenimahalle Isfendiyar Sokak. No:18/A 

Uçdutlar Mahallesi. Ilıca Caddesi, iğdeli 
Sokak, No:14/A 
Merkez Kale Mahallesi. Eti Caddesi. 
No:41/A 

Bahçelievler Mahallesi. 5. Sokak. 
No:8/1 
GUlabibey Mahallesi, 15. Kafkas Sokak. 
No:1 
Bahçelievler Mahallesi. Çamlık 
Caddesi. No:8/1-2 
Saitak Caddesi. No:54 Denizli 

Çamlık Mahallesi. Doğan Demircioğlu 
Caddesi. Özlem Sitesi. C Blok. No:9-2-3 

Kınık Beldesi. Çamlaraltı Mahallesi, 
6004 Sokak. No:14, Korucu Apartmanı. 
zemin Kat:1 
Musa Mahallesi. 1381 . Sokak. No:24 
MERKEZ 
Çaybaşı Mah.1583.Sok.No:12 
Zemin-M.Kat MERKEZ 
AJİ Emiri 1 . Sokak. Değer Apartmanı 
Bodrum Katı 
iç Ofis Mahallesi. Gevren Caddesi 
Öğretmenler Sokak. Feray Apartmanı 1-
2 
Diclekent Bulvarı, Diclekent Villaları, 3. 
Sokak, No:2 Kayapınar 
Dr.Sıtkı Göral Caddesi, Surkent Yapı 
Kooperatifi, Serap Sokak, No:22 
Huzurevleri 
Bağcılar Mahallesi, 14. Sokak. No:12 
Bağlar 
Kooperatifler Mahallesi, Bahar Sokak, 
Fevzibey Apartmanı, Kat;1, No:5 Ofis 

Dicle Kent Villaları Karşısı Erhan Yapı 
Kooperatifi A Blok Giriş Kat 
DİYARBAKIR 
Mimar Sinan Caddesi, Dedeman arkası 
Binefş Apartmanı Kat:1 No:1 
Bağcılar Mah. Karanfil Sok. Surkent 
Yap.Koop.No:7/A 
Bağlar 
Kültür Mahallesi. Muratbey Kısa Sokak. 
No:5 
Kültür Mah.Akasya Sok. No:3 

5 

TELEFONU 
(ALAN K O D U 

İLE) 
02242332697-98 

(224) 342-3280 

02242339745-46 

(224) 452-4730 

(224) 245-3544 

0 224 441 00 80 

(286) 263-0459 

(364) 212-6744 

224-7835 

(258) 265-1437 

(258) 213-6325 

(258) 212-5804 

(412) 228-8196 

(412) 257-0947 

(412 )228-2978 

0 412 2244319 

0412 252 97 80 

512 24 26 
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SIRA 
NO 

176 

177 

17B 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

196 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

İ Ü 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ELAZIĞ 

ERZİNCAN 

E R Z U R U M 

E R Z U R U M 

E R Z U R U M 

E R Z U R U M 

ESKİŞEHİR 

ESKİŞEHİR 

ESKİŞEHİR 

ESKİŞEHİR 

ESKİŞEHİR 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GAZİANTEP 

GİRESUN 

HATAY 

K U R U L U Ş U N ADI 

Elazığ Zihinsel Özürlü Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Telepati Rehabilitasyon Eğitim 
Merkezi 

Özel Öz Duyum İşitme ve Konuşma 
Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi 
Uzmanlar Doğu Anadolu Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Hedef llkadım rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Doğu Anadolu Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi Yıldızkent Şubesi 

Paylaşım Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Doğu Anadolu özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi İstasyon Şubesi 

öze l Can Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Umut Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Eylül iki Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Yankı İsitme-Konusma Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Duyu İşitme ve Konuşma Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Atamer Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Bizim Çocuklar Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Gönenç Bilişsel ve Bedensel Engelli 
Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Gönenç İşitme ve Konuşma Engelli 
Çocuklar Özel Rehabilitasyon Merkezi 
Gizem İşitme ve Konuşma Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gökkuşağı İşitme ve Konuşma 
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 
Elele Zihinsel Engelliler Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Kıvılcım Zihinsel Özürlüler Eğitim 
Merkezi 
Özel İlk Gelişim Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Gaziantep Umut Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 

Özel Gökkuşağı Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Şen Çocuklar İşitme Engelliler ve 
Konuşma Bozuklukları Rehabilitasyon ve 
Eğitim Merkezi 
Gaziantep Uyum İşitme ve Konuşma 
Özürlüler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Gaziantep Yükseliş Zihinsel Özürlü 
Çocuklar Reh.ve Eğitim Merkezi 
Özel Gaziantep Papatya Zihinsel 
Özürlüler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Derman Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Güneş Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Nizip Gap Zihinsel Özürlüler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Ümit Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Zihinsel Özürlü Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi (Antakya Med^aa^ 

MERKEZİN ADRESİ 

Cumhuriyet Mahallesi. General Hulisi 
Sayın Caddesi. Bahçelievler 
SursurU Mahallesi, Çayırlı Sokak, 
No:90, Kat:1-2 

Doğukent Mah. 36.Sok. No:36V1-2-3 
ELAZIĞ 
Yavuz Selim Mahallesi , Ergenekon 
Buhran .168 .Sok.No:8 
Bilal Habeş Mah. Arıkent Yapı koop. 
7.SK. No:85 dadaskent 
Hüseyin Ulaş Mah.Beldekent Yapı 
Kooperatifi 95.Sokak No:12/14 

Osmangazi Mahallesi, 12. Ara Sokak, 
Özkalekent2. Dubleks Bina, No:5/1 

İstasyon Mahallesi,Hal Sokak No. 10 

Arifiye Mahallesi.Jnhisar Sokak. No:18 

Alanönü Mahallesi. Avşar Sokak. 

Osmangazi Mahallesi.Ayfer Sokak. 
No:8 
Vişnelik Mahallesi, Zambak Sokak. No 5 

Hoşnidiye Mahallesi, Vural Sokak. 
No: 16 
Mamure Mah.Mutallip Cad. No:98 
ESKİŞEHİR 
Atatürk Bulvarı. No:42 

23 Nisan Mahallesi, İsmail İnce 
Caddesi, No:1 Şahinbey 

23 Nisan Mah. İsmail İnce 
Cad 34 Sok Na:3S ŞAHİNBEY 
Kaval ık Mahallesi. Elbistan Sokak. No 9 

Ordu Cd. No: 18 

Kavaklık Mahallesi, Ordu Caddesi, 
No:24 
Kayalık Mah. Ordu Cad. No: 48/1-2-3 
Gaziantep 
Öğretmenevleri Mahallesi. Medine Alp 
Sokak, Ozmen Apartmanı, No:9 
Şahinbey 
Bahçelievler Mahallesi, Prof.Oanson 
Sokak, No:8 Şahinbey 

Kavaklık Mah. Mr.Aızli Sk. No:19 
Şahinbey 
Kolejtepe Mahallesi 5Nolu Sokak No 6 
Şahinbey 

Kavaklık Mah.Ordu Cad. No:54/2 
ŞAHİNBEY 

Kolejtepe Mah-Anıt Park Sok. No: 6 
ŞAHİNBEY 
Bahçelievler Mah.Fent Aslan Sok.No:17 
ŞAHİNBEY 

Kolej Tepe Mah.Ordu Cad.No.9 
Şahinbey 
Binevler Mah. 41 .Sokak No:7 
ŞAHİNBEY 
Fevzipaşa Mah.Şen Sok.Aziz Geçidi 
No:3 KARKAMIŞ 
Nazmiye Mahallesi, Orhan Yılmaz 
Caddesi, No:8/12 

Esentepe Mahallesi. Makbule Ölçer 
Caddesi. 

TELEFONU 
(ALAN K O D U 

İLE) 
04242474538-39 

0 424 225 40 64 

0446 214 25 66 

0442 327 56 13 " 

0 442 243 16 53 

(222) 230-3795 

(222 )221 -1817 

(222 )233 -1166 

0 222 221 77 77 

(342 )221 -0840 

(342) 230-2382 

0342 338 87 77 
338 87 78 

Alkış Özel Eğitim 
Sağ. Hiz. 
Yay.inş.Trz.Ltd.Şti 
Devir 

(326) 216-1134 
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SIR» 
N O 

20S 

21C 

211 

212 

213 

214 

215 

2 1 6 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

2 2 6 

2 2 7 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

İLİ 

»HATAY 

) HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

HATAY 

İĞDIR 

İSPARTA 

İSPARTA 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

STANBUL 

STANBUL 

STANBUL 

STANBUL 

STANBUL 

K U R U L U Ş U N ADI 

Özel Alican Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 

Û z İlk Adım Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Renkli Zihinsel Enoeililer 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve 
Rehabilitasyon Merkezi (Dörtyol Şubesi) 

Sahil Özürlü Çocuklar Özel 
Rehabilitasyon ve Özel Eflitim Merkezi 
Panto Özel Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Denge Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Yasam Sevinci Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel GUnses İşitme ve Konuşma 
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 
Seçkin Özel Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Özel Varlık Zihinsel Engelliler Eflitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Deniz Umut Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Yöntem Zihinsel Engelliler Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Hazam Kardelen Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özel İğdır Yeni Ufuklar 6 Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Gülce Yeni Ufuklar Zihinsel Engelliler 
Özel Rehabilitasyon Merkezi 
İletişim Zihinsel Engelliler Özel Eğitim 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel KUçUkbahçe Zeka Özürlü Çocuk Evi 

Doğuş Spastik Çocuklar Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Zihinsel Yetersiz Çocukları 
Yetiştirme ve Koruma Vakfı Teklime 
Tarman Rehabilitasyon Merkezi 
Özel VD Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Marmara Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Güneş Işığı Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Gelişim Işık Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Koşuyolu Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Diyalog Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
öze l Beyaz Merdiven Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Rüzgar Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 

T.R. Spastik Çocuklar Rehabilitasyon 
Merkezi 

KEM Işitme-Konuşma Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Çağlayan Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Berış D.Zİhinsel Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Pozitif Gelişim Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ant Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
3zel Dünyalar Zihinsel özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi Sayfa 1 

MERKEZİN ADRESİ 

Sümerler Mahallesi. Dursunlu Yolu 
üzeri. Villa Yamaç Sitesi. No:11 Antakya 

Sümerler Mah. 11 Jt Sok. M.GUven 
Mah.No:2/1 
Fatih Sultan Mahallesi. 602 . Sokak. 
No:18 İskenderun 
Dörtyol İlçesi, Numuneler Mahallesi. 
istasyon caddesi, No:18 

Pirireis Mahallesi. Şehit Mithat Soylu 
Bilgiç Caddesi, No:115 İskenderun 
Kırıkhan İlçesi, Alakoyun Mahallesi, 
207. Sokak, No:7 
Merkez İlçe Okçular Köyü. Fuar Sitesi, 
No:B/7-B/8 
Sarıseki Beldesi. Zafer Mahallesi, Hoca 
Ahmet Yesevi Caddesi, 74. Sokak. 
No:36 
Kanatlı Mahallesi Öğretmenler Sitesi 
Nadir Bilge Sokak No:6 
Meydan Mahallesi, Yaşar Doğu 
Caddesi, No:18 İskenderun 
Pirireis Mahallesi. Sokullu Mehmet 
Paşa Caddesi, No:29 iskenderun 
Çiğdede Mah. Mehmet Aslan Caddesi 
No:129 Samandağ 
Numuneevler Mah.İstasyon Cad. 
No:148 DÖRTYOL 
Sümerler Mah. Sümbül Sok. No:25 

Evrenpaşa Cad.Panayır Sok. DSİ Yanı 
No:9 İĞDIR 
Turan Mahallesi. Hastane Caddesi. 
No:1. 2022 Sokak. 
Turan Mahallesi. Eski Sümerbank 
Caddesi. No:28/2 
Hafız Isa Sokak. No:8 Küçükyalı 

Mehmet Akfan Sokak. No:45 
Koşuyolu/Kadıköy 
Çakmak Mahallesi. Neyzen Tayfik 
Caddesi. Haram Sokak. No:18 
Ümraniye 
Teşvikiye Mahallesi. Vali Konağı 
Caddesi. Şehit ismet Armağan Sokak. 
No:42 Şişli 
Koşuyolu Caddesi. No:51 Kadıköy 

Atatürk Caddesi. Mimoza Sokak. No:9 
Maltepe 
Seyhresmi Mahallesi. Başhoca Sokak. 
No«7 /3 Fatih/İSTANBUL 
Mehmet Arkan Sokak. No:33 Kadıköy 

Kartaltepe Mahallesi. Barbaros Sokak. 
34/36 Bakırköy 
Kalfa Çeşme Sokak. No:28 
Koşuyolu/Kadıköy 
Seyitömer Mahallesi, Kızılelma 
Caddesi, Türçü Hamdullah Sokak. 
No:21 Fatih 
Zuhuratbaba Mahallesi. Yücetarla 
Caddesi. Çetinsever Kardeşler 
Apartmanı. No:20V2 Bakırköy 
KüçOktarık Caddesi, Küçükyol Sokak, 
Tekobaş Apartmanı, No:13, Daire: 1-2 
Bostancı 
Gürsel Mahallesi. Sevilen Sokak, No:34 
Kağıthane 
5.Gazeteciler Sitesi, Kat: 12 Levent 

Mtıntepe Zambak Sokak, No:4 Maltepe 

Talatpaşa Caddesi, No:5/1 Bahçeiievler 

~avuşoğlu Mahallesi, Havacılar Sitesi, 
(tarih Caddesi, No:19 Kartal 

T E L E F O N U 
(ALAN K O D U 

•LEi 

(326)614-11>61 

0326 614 14 2 7 

0 326 512 81 81 

0 326 712 42 9 5 

(246 )223 -8125 

(246) 232 -8499 

(216 )366 -7081 

(216 )325 -3698 

02164126380-81 

2122479939 
02122333200 

(216 )366 -8666 
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SIRA 
N O 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

2 7 6 

277 

278 

279 

280 

281 

İLİ 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

STANBUL 

İSTANBUL 

STAN8UL 

STANBUL 

STANBUL 

STANBUL 

STANBUL 

STANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

STANBUL 

İZMİR 

K U R U L U S U N ADI 

T.R. Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Şalin Zihinsel Özürlüler öze l 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Canım Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
B.GUn Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Türk Anneler Demeği Zihinsel Özürlüler 
Özel Rehabilitasyon Merkezi 
Mavişim Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Hgi IsÜme-Konuşma ve Ses Bozuklukları 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Şubesi 
Özel Yıldız Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özgem İşitme ve Konuşma Engelliler 
Özel Rehabilitasyon Merkezi 
öze l Birlik Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Duymer işitme ve Konuşma Özürlüler 
Özel Rehabilitasyon Merkezi 
Orhan Zihinsel Özürlüler özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Dünyalar 2 Zihinsel Özürlüler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Hedef Gelişim Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Beşiktaş Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Vatan Spastik Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Buyukçekmece Umut Zihinsel 
özürlüler Rehabilitasyon Merkezi 
Özsl Altıncı His Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Yaman Zihinsel Özürlüler Eğitim Ve 
Reh.Merkezi 
Özel Birikim Zihinsel özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ayça Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Umut Işığı Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Derin Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Kılavuz Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel İstanbul Denge Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Pusula Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkez) 
Özel Erenköy Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Canım 2 Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Referans Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Altın Adımlar Zihinsel özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Işık Zihinsel Engelliler Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Yeni Doğuş Spastik Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Başak Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel İkinci Bahar Zihinsel özürlüler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Atılım Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Tercih Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Bahcelievler Değişim Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Enver BakioğHı Zihinsel Ozürlüer Sayfa 
Rehabilitasyon Merkezi 

M E R K E Z İ N ADRESİ 

Zuhuratbaba Mahallesi. Şükran Çiftliği 
Sokak, No:27. Daire:2 
Bağdat Caddesi. Eser Sokak. No:6 
Küçükyalı Maltepe 
Deniz Abdal Mahallesi. Ziya Gökalp 
Sokak. No:82 Fatih 
Kuçüktarık Sokak. No:4 Bostancı 
Kadıköy 
Bakırköy ilçesi. Şenlikköy Mektep 
Sokak. No: 1 4 1 . Florya 
Beşiktaş İlçesi. 8. Gazeteciler Sitesi. A 
5/4 Levent 
Molla Şerif Mahallesi. Molla Gürani 
Caddesi. Kaçamak Sokak. No:19 Fatih 

İncirli Caddesi. Yunus Nadi Sokak. 
No:27 Kaltaltape Bakırköy 
Gülbahar Mahallesi. Avni Dilligil Sokak. 
No:12/A Mecidiyeköy 
Kuştepe Karyuyusu Sokak, No:49 Şişli 

Kuştepe Mahallesi, Karkuyusu Sokak. 
No:65 Şişli 
Kayışdağı Caddesi. Yücel Sokak. No:5 
icerenköy Kadıköy 
Tonıerya Mevkii, Eskf Ankara Caddesi. 
No:216-263 Pendik 
GOmUşpala Mahallesi. Palmiye Sokak. 
No:34 Avcılar 
Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Sokak 
No:17 
Gümüş pala Mahallesi. Karayolları 
Mevkii Avcılar 
Cumhuriyet Mah. Özlem Caddesi, Işık 
sokak No:35 BOyukçekmece 
Yıldırım Mahallesi. Eski Edirne Asfaltı 
No:175 Bayrampaşa 
Cevizlik Mah .Banyolar Cad.No:22 
BAKIRKÖY 
Çakırağa Mah. Cerrahpaşa Cad.Katip 
Mulihittin Sok.No:8 FATİH 
Bahcelievler Mah.Sümbül Sok. No:3 
PENOİK 
Atakont Mah .Akdeniz Cad. Attan 
Erbulak Sok.No:4/F ÜMRANİYE 
İstanbul Şehitleri Cad. No:10 D.2 
BAHCELİEVLER 
Zeytinlik Mah.Ray Sok.No:49/1 -2 
BAKIRKÖY 
Yücetaria Caddesi Tamburaca Osman 
Sokak Denge Apartmanı No:3/1 
Bakırköy 
Feyzuilah Cad.Karanfil Sok. N0.3/A 
MALTEPE 
Kantarcı Rıza Sok. No:10 
Erenköy/Kadıköy 
Yenimahalle Cevizli Mektep Sok. No:1 
BAKIRKÖY 
Çavuşoğlu Mah.Tekin Arı burun 
Cad.No:14 KARTAL 
Fuatpaşa Sokak Birlik Apartmanı No:1/1 
Bahcelievler 
Kasap Demirhun Mah.Tepadelen 
Çeşme Sok.No:7 UNKAPANI/FATİH 
ibrahim Ağa Mah. Dilenç Sok. No:7 
KADIKÖY 
Ambarlı Mah. Cumhuriyet Cad.No:37 
AVCILAR 

Atiye Hanım Sok. No:5 İcerenköy/ 
KADIKÖY 
CihannUma Mah.HUsnü Savman Sok. 
No:2 BEŞİKTAŞ 
Petrol İş Mahallesi .Şah* Alaatön Buluç 
Sokak No:3 Kartal / İSTANBUL 
Talatpaşa Caddesi, Radyum 
Sok.GOlüm Apartmanı No:2-4 
Bahcelievler / İSTANBUL 
§202 sok. No. 72 Yenişehir 1119 Sokak-
20 

TELEFONU 
(ALAN K O D U 

İLEI 

526-3201 

, 

02125912742-43 

0 212 695 30 93 

0212 8739983 

0 216 369 77 34 
0 216 369 9 8 24 
0 212 570 98 76 
0 212 543 21 5 4 
0 216 331 45 45 

0 212 534 16 6 5 

0 216 340 77 9 0 

0 216 576 54 99 

0 212 2 2 7 62 39 

0216 371 00 75 

0212502 76 42/43 

02324334972-
02324586117 

- 3 4 5 -
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SIRA 
NO 

282 

2 8 : 

2&4 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

İLİ 

İZMİR 

1 İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

K.MARAŞ 

KURULUŞUN ADI 

Özel Işık 1-2 Zihinsel Engelliler Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Birsen Gümüşçay Salih Dede Spastik 
Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi 
İlk Adım Spastik Çocuklar Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ender Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Down Sendromlular Ûzel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Moral Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Uyum Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Tolga Zihinsel Özürlüller Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Işık 3 Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Gönül Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Can-2 Zihinsel Engelliler Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Buca Günısıflı Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel inci Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Birgi Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Gülis Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Martı Zihinsel Engelliler özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Alsancak Zihinsel özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Uyanış Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Yankı Zihinsel Özürlüler özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Sevgi Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Bakış Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Hedef Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Önem Zihinsel Özürlüler özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Gonay Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Pembe Bağcık Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Torbalı Zihinsel özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Yücelen Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Bornova Gelişim Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Lerzan Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Manolya Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Boyut Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Karşıyaka imge Zihinsel Engelliler 
RehabilitasVon Merkezi 
Bilgi Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Gülistan Hanım Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Güzel Hayat Zihinsel Özürlüler Ozei 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Dünya Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Bornova Nesli Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Narlıdere Mavi Zihinsel Özürlüler 
Reh.Merkezi 
Özel Eğem Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Sevinç Özel Zihinsel Özürlüler Egrtirg^fa 
Rehabilitasyon Merkezi 

MERKEZİN ADRESİ 

142. Sokak. No:12. 
Daire:1-2-3-4 Küçükyalı 
Demirciefo Sokak. Mo:132 Baiçova 

1487. Sokak. No: 19/1 Alsancak 

Hatay 144 Sokak. 67A İzmir 

336 Sokak. No:5 Şirinyer 

1450. Sokak. No:12 Alsancak 

171.Sokak. No:167A Bornova 

1644 Sokak. No:11 Daire: 1-2 Bayraklı 
Karşıyaka 
1482 Sokak. No:44/A Alsancak 

Rüştü Şardağ Caddesi. No:69/A 
Karşıyaka 
1715 Sokak. 54,2 Karşıyaka izmir 

79. Sokak. No:29-31 Buca 

275/4 Sokak. No:13.0aıre 27 Bornova 

Atatürk Mahallesi. Yerbcy Caddesi. 
No :9-10 Ödemiş 
Mithatpaşa Caddesi. 1091 Güzelyalı 
İzmir 
Yeni Mah.No:548 Sokak. No:2/12 
Aliağa 
1430. Sokak. No:3/1 Alsancak 

1462. Sokak. No:35 Alsancak 

1480. Sokak. 4 Alsancak 

1787/1 Sokak. No:39/B Bstanlı 
Karşıyaka 
6440/3 Sokak. No.23/1 Karşıyaka 

1483. Sokak. No.9/1 Alsancak 

Önder Caddesi. No:11 Gaziemir 

Esatpaşa Mahallesi. 1207. Sokak No:2 
Menemen İZMİR 
1464.Sokak No:15 Alsancak/IZMIR 

ertuğrul Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 
No:3S Torbalı 
1748. Sokak, No:138/1 -2-3 Karşıyaka 

Erzene Mahallesi, 114. Sokak. No:30 
Bornova 
Oğretmenevler 138. Sokak. No:27 Buca 

Cumhuriyet Mah. 37/2 Sokak No:16 
Yelki 
56/1 Sokak No:17/1 Pınarbaşı 

1748 Sokak, No:138 Karşıyaka 

1408 Sokak, No:5/1 Alsancak 

1851/2 Sokak, No:11/1-2 Bahçelievler 
Karşıyaka 
Kemalpaşa İlçesi 8 Eylül Mahallesi 
150.Sokak Daire:2-3 
1671/1 Sokak, No:1/1 Karşıyaka 

270/1 Sokak No:21 Bornova İZMİR 

Huzur Mah.Malazgirt Sok. No:43 
NARUDERE 
Onur Mah.Uygar Sok.No:40 BALÇOVA 

Yenişehir Mahallesi. 6. Sokak. No:13/1 

T E L E F O N U 
(ALAN K O D U 

İLE) 
(232) 422-3202 

02322780423 
023227702S4 

( 2 3 2 ) 4 2 1 - 2 0 4 0 

(232) 232 -6247 

2324420955-
0232442201 7 

(232) 464-7161 

(232) 339-3442 

(232) 371-7293 

(232) 422-6536 

(232) 369-8459 

(232) 323-7024 

(232) 442-3868 

4216317 
4623029 

(232) 281-0185 

(232) 464-9780 

(232) 368-6684 

(232) 337-0600 

(232) 465-0827 

(232) 252-1134 

(232) 832 43 83 

(232)463 64 66 

(232) 856-5250 

(232) 364-6042 

02323753687 
02323755248 

(232) 426-0202 

0 232 236 79 45 

0 232 478 22 44 

(232) 369-9434 

(232 )367 -1314 

02323699050 
02323830202 
0232 4381167 

0 232 2396835 0 
232 2396823 
D 232 279 10 18 

(344) 225-9423 

- 3 4 6 -
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SIRA 
NO 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

İ Ü 

K.MARAŞ 

K.MARAŞ 

K.MARAŞ 

K.MARAŞ 

K.MARAŞ 

K.MARAŞ 

K.MARAŞ 

K.MARAŞ 

K.MARAŞ 

KARABÜK 

KARABÜK 

KARABÜK 

KARAMAN 

KARAMAN 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

KİLİS 

KIRIKKALE 

KIRIKKALE 

KIRIKKALE 

KIRIKKALE 

KIRIKKALE 

KIRKLARELİ 

KIRŞEHİR 

KIRŞEHİR 

KIRŞEHİR 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KURULUŞUN ADI 

Uğur Ozal Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Ûzel Yeni Ufuk Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Özel Yağmur Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Özel Lale İşitme Engelliler ve Konuşma 
Bozukluğu Rehabilitasyon ve Eğitim 
Merkezi 
Özel Güneş Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Damla Zihinsel Özürlüler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Kahramanmaraş Kardelen Zihinsel 
Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Özgür Çocuk Zihinsel Engelliler 
Ren .ve Eğitim Merkezi 
Özel Sembol Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Safranbolu Zihinsel Engelliler Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Şafak öze l Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Candan Zihinsel Engelliler Ozei Eğitim ve 
Rehabilitas Merkezi 

Özel Emre Zihinsel Özürlü Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Şahika Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Empati Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
öze l Parıltı 2 Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Bahar Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gözde Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
öze l Terapi İşitme ve Konuşma Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Pınar Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Mrkezi 
Özel Beyazel Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Reh.Merk. 
Özay Özel Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
llkadım Özel Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Bio-Erjk Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Bio-Etik 2 Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gülenyüzler Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Lüleburgaz Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Gülen Çocuk Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Gülen Çocuk (2) Rehabilitasyon ve 
Eğitim Merkezi Kaman Şubesi 
Kırşehir Gelişim Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gün Gelişim Zihinsel Özürlüler 
Rehabilrtasoyn Merkezi 
Özel IZÇEM İşitme ve Konuşma Özürlüler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Gölcük Çağlar Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gebze Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
öze l Gebze Gün Gelişim Zihinsel 
Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Körfez Güven Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi «tayfa 

MERKEZİN ADRESİ 

Yenişehir Mahallesi. 6. Sokak. No: 16 
K.Maraş 
Fatihler Mahallesi, 43. Sokak. No:S 

Bahçelievfer Mahallesi, 20 . Sokak, 
No:13-1 
Ertuğrul Gazi Mahallesi, Hasan Basri 
Karslıoğlu Sokak, No:4 

Pınarbaşı Mahallesi, Serap Sokak. 
No:33 Elbistan 
12 Şubat Mahallesi, 1. Sokak, No:33 

Menderes Mahallesi 44.Sokaka No:7 
K.MARAŞ 

İstasyon Mah.Kültür Sok. No:14 
T Ü R K O G L U 
Ceyhan Mah.B.Ahmet Yesevi Cad. Ülkü 
Sok.No:2 ELBİSTAN 
Emek Mah.Fatih Rüştü Zorlu Cad.No:4 
SAFRANBOLU 
Şirinevler Mahallesi. Atlıhan Caddesi, 
Ufuk Sitesi, C Blok, Zemin Kat 
Yeşiltepe Mahallesi , Esentepe Taşkent 
Caddesi. Fazilet yapı koparatifi , B Blok 
Z-1 KARABÜK 
Valide Sultan Mahallesi. 1 . İstasyon 
Caddesi. 39/1-2 
Sakabaşı Mahallesi, bekir Sıtkı Erdoğan 
Caddesi. No 60 
Sahabiye Mahallesi. Mete Caddesi. 
No:29 KAYSERİ 
Sahabiye Mahallesi. Mete Caddesi. 
Boylar Sokak. No:9 Karasinan 
Aşık Seyrani Mahallesi, Mutlu Sokak. 
No:2 
Sahabiye Mahallesi, Konak Sokak. 
No:12 
Sahabiye Mahallesi, Şair Satoğlu 
Sokak. No:6 
Sahabiye Mah. Mete Cad. Ortak 
Sok.No:9 KOCASİNAN 
Albay Karaoğlan Mahallesi. Unverdi 
Caddesi, No:39 Beşevler 
Yaylacık Mahallesi. 165. Sokak. No.4 

Sanayi Mahallesi, Yeşilöz Caddesi, 2. 
Sokak, No:5 Hacı Bozkurt Apartmanı, 
Kat: 1-2 
Çalıloz Mahallesi, Atatürk bulvarı 
No:91/1-2 
Atatürk Bulvarı. No:18 

Gündoğdu Mahallesi, Kanuni Caddesi, 
No:44 
Yenibodir Köyü LÜLEBURGAZ 

Aşıkpaşa Mahallesi. Yavuz Sultan Selim 
Bulvarı. Gündoğdu Apartmanı. No:14 

Gaffar Mahallesi. Posta Caddesi. 
No:22/1 Kaman 
Aşıkpaşa Mah. 13.Sok. No:5 

Ibni-Sina Mahallesi, 2 . Barbaros Sokak, 
No:31 Kasgal/Oerince 
Yenişehir Mahallesi , Gazi Mustafa 
Kemal Bulvarı. No:144 Bekirpaşa İZMİT 

Donanma mahallesi Anafartalar 
Caddesi No: 128 
Osman Yılmaz Mahallesi, Mehmet akif 
Ersoy Caddesi, 614. Sokak. No.10/1-2-
Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1320 
Sokak No:5 
Güney Mahallesi, Kazım Karabekir 
Caddesi, No:117 Tütünçiftlik 

T E L E F O N U 
(ALAN K O D U 

İLE) 
(344) 214-3926 

0 344 221 33 64 

0 344 413 66 77 

0370 412 31 75 

0 3 7 0 412 12 01 

(338 )212 -6622 

221-1172 

221-2029 

0 352 2311022 
0 352 2311068 

0 288 4264712 

0 386 213 14 44 

- 3 4 7 -



T.B.M.M. B:119 14 .9 .2004 0 : 3 

ÖZÜRLÜLERİN VE FELÇLİLERİN REHABİLİTASYONU DAİRE BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 

SIRA 
NO 

356 

35S 

36G 

361 

362 

363 

364 

365 

366 
367 

368 

368 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

3 7 7 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

364 

385 

386 

387 

386 

3 8 9 

390 

391 

392 

393 

394 

İLİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KONYA 

KONYA 
KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KÜTAHYA 

KÜTAHYA 

KÜTAHYA 

KÜTAHYA 

KÜTAHYA 

MALATYA 

MALATYA 

MALATYA 

MALATYA 

K U R U L U Ş U N ADI 

Ozal Kalkanlar Yani Hayat Zihinsel 
Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Mavi Hilal Zihinsel Özürlüler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 

Ozal Çağrı Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei Gökyüzü İşitme Konuşma Özürlüler 
Ren Merkezi 
Özel HanımeH Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Hasat Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Oz İlke İşitme ve Konuşma Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme 
Koruma Vakfı 
Özel Kaya Uyuşum Çocuk Merkezi 
Utku Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
KOMMES İşitme ve Konuşma Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Yaka İletişim Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Aday Zihinsel Engelliler Ozei 
Rehabilitasyon Merkezi 
OILTEM İşitme ve Konuşma Özürlüler 
Özel Rehabilitasyon Merkezi 
Üç Boyut Zihinsel Özürlüler Ozei 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ümit Zihinsel Özürlüler öze l 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Adım Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Seda İşitme-Konuşma Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Saygı Selçuklu Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Mavi Boncuğum Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Deha Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Yediveren Zihinsel Özürlüler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Efor Zihinsel Engelliler özel 
Rehabilitasyın Merkezi 
Özel İlkim Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Sevgi Bağı Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Öz-Vak Zihinsel Engelliler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Konya Sevgi Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Sevgi Bağı Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi Seydişehir 
Şubesi 
Meliha Girgin Zihinsel Engelliler Ozei 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Elele İşitme ve Konuşma Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Küçük Adımlar Zihinsel Engelliler 
Reh.Merkezi 
Özel Tavşanlı Zihinsel Engelli Çocuklar 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Ay Parçası-Zihinsel özürlüler öze l 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Çözüm Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gülüş Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Can Umut Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel İlk Duyum İşitme ve Konuşma 
Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi S a v f a 

MERKEZİN ADRESİ 

Yenidoğan Mahallesi, Bahçelievter 4. 
Geçit, No:5 izmit 

Yahya Kaptan Geçici Barınma Merkezi 
Yönetim Binası Yanı (Eski 2 3 Nisan 
İlköğretim Okulu Binası) İzmit 

Serdar Mahallesi. Karabekir Caddesi, 
Lale Sokak No:2 
Osman Yılmaz Mah.625.Sok. No:9/A 
GEBZE 
Osman Yılmaz Mah. Atatürk Cad.No:36 
GEBZE 
Gebze Danca Kazım Karabekir Mah. 
Aşık Veysel Cad. Derviş Polat AP 
No:14/A 
Fatih Mah. Durmaz Sok. No.25 
TutünçHtük/KÖRFEZ 
Aşkan Mahallesi, yaka meram cad.no 
;128/A 
Hastane Caddesi. İktap Sokak. No:9 
Aydınlıkevler Mahallesi. Soyhan Sokak. 
No:5 Selçuklu 
Meram Yeni Yol Caddesi. No:96 

Aşken Mahallesi. Bunbağı Sokak. No.S-
10 
Necip Fazıl Mahallesi, Orta Irmak 
Sokak, No:20 Meram 
Armağan Mahallesi, İsmail Ksya Sokak. 
No:5 Meram 
Melikşah Mahallesi. Meram Yeni Yol 
Caddesi. Direkli Sokak. No:18 
Tarla Mahallesi. Numune Hastane 
Caddesi, No:9/1-2 Selçuklu 
Selçuklu Mahallesi, Atatürk Caddesi, 
No:33 Akşehir 
Tarla Mahallesi, Numune Hastane 
Caddesi, No:9/3-4 Selçuklu 
Erenköy Mahallesi, Sille Caddesi, 
Günkapısı Sokak, No: 15 
İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi 
No:170 AKŞEHİR 
Yunus Emre Mahallesi, Yaka Meram 
Caddesi, Sancaklı bey Meram 
Erenköy Mahallesi, Sille Caddesi. 
Süreyya Sokak. No:10 Selçuklu 
Meram İlçesi Melikşah Mahallesi Meram 
Yeni Yol Caddesi. No:86 
Güibahçe Mahallesi Akkul Sokak No:1 
Lalebahçe 
Yunus Emre Mah. Bayram Şit 
Sok.No:14MERAM 
Türbe Mah.Eski Devlet Hast. Yanı 
No:17/1 EREĞLİ 
Yunus Emre Mah.Serinkent Sok.No:2 
42090 MERAM 
Seyit Harun Veli iş Merkezi Kat.1 
SEYDİŞEHİR 

Servi Mahallesi, Merkez Sokak. Şener 
Apartmanı, No:56 
Balıklı Mahallesi, Kapan Caddesi, 
No:110 
Meydan Mah.Musalla Cad. Yazar Sok. 
No:1 
Kavaklı Mahallesi Ağaçlı Sokak No:4 
Tavşanlı 
Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad. No:13 
KÜTAHYA 
PaşaköşkO Mahallesi. Yapraklı 1 Ara 
Sokak. No:8 Malatya 
skender Mahallesi. İskender Sokak. 

KubHay Lisesi Bitişiği. No: 13 
Fırat Mahallesi. Söküroğlu Sokak. 
No:23 
Fırat Mah.lpek Cad.Aşiret Sok.No:24 
MALATYA 
1 

TELEFONU 
(ALAN K O D U 

İLE) 

0 262 7444810 a 

0 262 332 53 35 

0 262 229 31 59 

0 332 324 58 90 
0 332 3 2 2 11 5 8 

(332) 237-0790 
(332 )251 -3055 

(332) 324-3725 

(332) 323-5585 

03323246105 
03323246107 
03323246438-
05426815833 

2357420 

03328120405 
05427443183 

332 813 23 3 3 

0332 3272225 

0 332 3245161 

0 332 3231023 
0 332 3231027 
0 332 582 84 70 

0 274 2161084 

0274 614 24 34 
0274 614 26 84 
0 274 223 4 7 71 
0 274 216 17 13 

04223257521-
04223265530 

(422) 221-1681 

0 422 324 13 06 
D 422 324 13 07 

- 3 4 8 -

http://Mah.625.Sok
http://cad.no
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SIRA 
NO 

39S 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

40S 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

41S 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

4 2 9 

4 3 0 

431 

432 

4 3 3 

İLİ 

MANİSA 

MANİSA 

MANİSA 

MANİSA 

MANİSA 

MANİSA 

MARDİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MERSİN 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUĞLA 

MUŞ 

NEVŞEHİR 

NİĞDE 

NİĞDE 

O R D U 

O RDU 

O R D U 

OSMANİYE 

OSMANİYE 

OSMANİYE 

OSMANİYE 

K U R U L U Ş U N ADI 

Özel Gelişim Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Etik 3 Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Kanat Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Evrim Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Gelişim 2 Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Tetapeö-2 Rehabilitasyon ve Eğitim 
Merkezi 
Özel (zem Zihinsel Özürlü Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Etken Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Metin Uğur Sarıkaya Zihinsel Engelli 
Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi 

Ozei Umudum Zihinsel Engelli Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei Yükselen Zihinsel Engelli Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei Duymed İşitme ve Konuşma 
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei Algı Zihinsel Engelli Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei Mersin işitme ve Konuşma Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Mersin Ozei Yaşam Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei izem Zihinsel Engelli Çocuklar 
Merkezi Tarsus Şubesi 
Ozei Tek Ufuk Zihinsel Engelli Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei Duymed Zihinsel Engelli Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei Çatı Zihinsel Engelli Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei Elele Sevgi Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Paşaoglu Özel Eğitim ve Rehabilitason 
Merkezi 
Aydınlık Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkez) 
Ozei Oeniz Yıldızı Ozei Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozei Fethiye Zihinsel Özürlüler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Milas Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Melek öze l Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Ozei Sağlık Vakfı Deniz Yıldızları Zihinsel 
Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Muş Yeni Umut Zihinsel Engelliler Özel 
Eğitim ve Ren.Merkezi 
Özel Kapadokya Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Niflde Ozşah Zihinsel Özürlülerin Eğitimi 
ve Rehabilitasyonu Merkezi 
ö z e l Yaren Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Akyol Zihinsel Özürlüler Özel 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Zehra&Jlkyaz Zihinsel Engelliler 
Eöitim ve Reh.Merkezi 
Özel ABC Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
ö z e l Mavi Boncuk Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eflitim Merkezi 
Özel Fatma Gül Ünal Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Mavi Boncuk Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon ve Eflitim Merkezi Kadirli 
Özel Gülen Gözler Zihinsel Engelli Sayfa 
Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi 

1 MERKEZİN ADRESİ • 

Cumhuriyet Mahallesi. Ozan Sokak. 
No:9 Turgutlu 
D o j u Caddesi. Cumhuriyet Apartmanı. 
No:194 
Mesir Mahallesi. Fatih Sokak. P T T 
Arkası 2. Bölge. Laleli 
2. Anafatalar Mahallesi. Yükselen 
Sokak. Emek Apartmanı. No:8 
Yarhasanlar Mahallesi. Şehit Mehmet 
Kuscu Sokak. No:4 
Kurtuluş Mahallesi, Samibey Sokak 
No:SO SALİHLİ 
Aykut Ozan Caddesi, Irdam Apartmanı, 
No:54/C Yenişehir 
50 . Yıl Mahallesi. 9. Cadde. 212 Sokak. 
No: 12-1 
Gözlü Kule Mahallesi, 2 1 0 1 . Sokak. 
No: 1-6 Tarsus 
Ça0daşkent Mahallesi. GUneykent 
Civan 

Bahçelievler 1807 Sokak. No: 11 . 
Limited Şirketi 
Gazi Mahallesi, 6 . Sokak. No:9/1-2 
Silifke 
Yeni Ömerli Man. 4111.Sk. No:14/1 
Tarsus 
Hürriyet Mahallesi. 1758. Sokak. Deniz 
Apartmanı. No:8 
Bahçelievler Mahallesi. 16. Cadde. 
No:31 
Kiremithane Mahallesi, istiklal Caddesi, 
Çetintürk işhanı. No:95 
Tarsus ilçesi, öğretmenler Mahallesi, 
2910 Sokak. No:26 
MezMi Beldesi. Fatih Mahallesi. 5. 
Sokak, Alfa apartmanı, No:9 
Kızılmurat Mahallesi. 2722 Sokak. 
No:41 Tarsus 
Batı kont Mah.2279.Sok. No.4 MERSİN 

öğretmenler Mah.2907.Sok. No: 7 
TARSUS 
Bahçelievler Mahallesi, 203. Sokak, 
No:7 Ortaca 
Emirbeyazıt Mahallesi. Özer Türk 
Caddesi. No:15 
Foça Mahallesi, Barış Manço Bulvarı, 
970 Sokak. No:3 Fethiye 
Fethiye İlçesi CumhuriyetMahallesi, 99 . 
Sokak, No:3 
Ismetpaşa Mahallesi, MUştakbey 
Caddesi, No: 15 Milas 
Merkez Mahallesi M-Akif Ersoy Caddesi 
No:26 Villa-Aksu Marmaris 
Tuzla Mah. 580Sokak No:17 FETHİYE 

Zafer Mahallesi (Yeşilyurt). Emekliler 
Caddesi (llyas Sami Bey) No:33 
2000 Evler Mahallesi. 11 . Yol. No:20 

Yukan Kayabaşı Mahallesi. Kayaardı 
Geçidi, No:6 
İnönü Mah. Muratevier Mevkii 
38.Sok.No:7 
Şarkiye Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi, 
No:10 
Evkaf Mah. Kadife Sok. No:54 FATSA 

Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mah. 
Fatsa Cad.No:146 ÜNYE 
Alibeyli Mahallesi, 14. Sokak. No: 12 

Rahim» Hatun Mahallesi, 6 1 . Sokak, 
No:18 
? .Halis Şişman Mahallesi. 55 Sokak. 
No:24/A Kadirli 
Alibeyli Mahallesi, 1 . Sokak. No:28 

TELEFONU 
(ALAN K O D U 

İLE) 

( 2 3 6 ) 2 3 9 - 7 1 2 0 

(236) 233 33 43 

. 

( 342 )331 -1394 

(324 )626 -1575 

03242241345 
(4 Hat) 

03243293898 /99 

(326) 325-6362 

03243256120 
03243255734 

(324 )237 -1772 

(324) 358-4223 

O 324 331 OO 32 

0 324 614 6 5 31 
0 324 614 65 32 

0 252 612 92 33 
0 252 612 92 35 

0 4 5 2 214 33 2 3 

(328 )717 -8035 

- 3 4 9 -

http://Mah.2279.Sok
http://Mah.2907.Sok
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SIRA 
NO 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

İLİ 

RİZE 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAMSUN 

SAMSUN 

SAMSUN 

SAMSUN 

SAMSUN 

SİİRT 

SİVAS 

SİVAS 

ŞANLIURFA 

ŞANLIURFA 

ŞANLIURFA 

TEKİRDAĞ 

TEKİRDAĞ 

TOKAT 

TOKAT 

TOKAT 

TRABZON 

TRABZON 

TRABZON 

TRABZON 

UŞAK 

VAN 

VAN 

VAN 

VAN 

YALOVA 

YOZGAT 

ZONGULDAK 

ZONGULDAK 

K U R U L U Ş U N ADI 

Özel Çay Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozel Sakarya Sevgi Bilişsel Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Sakarya İlgi Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon ve EOitim Merkezi 
Ozel Aybağ Zihinsel Engelliler Ozel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel EmpaBk Yaklaşım Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Izçem 2 İşitme ve Konuşma 
Özürlüler Eğitim ve Reh. Merkezi 
Özel Sakarya Aybağ İşitme ve Konuşma 
Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Mer. 

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve 
Koruma Vakfı Samsun Şubesi 
Özel Sevgi Seli Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Gökkuşağı Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 

Ozel Samsun Kardelen Zihinsel Engelliler 
Reh. Merkezi 
Özel Berrak Zihinsel Engelliler 
Reh.Merkezi 
Özel Siirt Zihinsel Engelliler Özel Eğitim 
ve Reh Merkezi 
Sözen Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Simge Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özet Evin Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Ozel Yekta İşitme ve Konuşma Engelliler 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özel Karacan Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme 
Koruma Vakfı Tekirdağ Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Şeyma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi 
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve 
Koruma Vakfı Niksar Şubesi 
Tokat Özel Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Turhal Sevgi Zihinsel Engelliler 
Eğitim Ve Reh.Merkezi 
Özel Sanver Zihinsel Özürlüler Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Alkış Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 
Özel Yunus işitme ve Konuşma özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Çınar Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
llkadım Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon 
Merkezi 
Özel Ender can Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Serdar Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Van Zihinsel Engelliler Reh. Merkezi 

Özel Özgüven Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Yalova Engelliler Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Elvan Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Zonguldak Jşitme-Konuşma Engelliler 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Sayfa 

MERKEZİN ADRESİ 

Çarşı Mahallesi, Yenievler (Kiremit) 
Sokak, Salaraha Kooperatifi, E Blok, 
Cumhuriyet Mahallesi, Kanar Sokak, 
No:24 Adapazarı 
Tıgcılar Mahallesi Kol Sokak No :30 

Semerciler Mahallesi, Küçük Sokak, 
No:7 
Yenidoğan Mahallesi, Fabrika Caddesi 
No:13 

Yenimahalle 14.Sok. No:19 ERENLER 

Semerciler Mah.Çıracılar Sok.No:60/1 

Atatürk Barış Bulvarı. Şehit Berat-i 
Sokak, Kadıköy Koruluğu 
Kılıçtepe Mahallesi. ElliaKılar Sokak. 
No:4/1 
İmam Mahallesi. 100. Yıl Bulvarı. Liman 
Kavşağı. Eyüpoğlu Apartmanı. No:4/A 

Yenidoğan MatvAtlas Sok. No:29/A 

Cumhuriyet Mah.Kardelen Sok. No:7 
ATAKUM 
Bahçelievler Mah. Atilla Koç Cad.No:16 

Bahtiyar Bostan Mahallesi. Çarşıbaşı 
Caddesi. No:11 
Klavuz Mahallesi. Kelkit Sokak. No: 18 /1-
2 
İmambakır Mahallesi. Karacadağ 
Sokak. No:46 Urfa 
İmam Bakır Mahallesi, Ferahkent Sitesi, 
Şems Sokak, No:7 

Yenişehir Mah.14.Sok. Tuba Nur 
Apt.Giriş Kat 
Hürriyet Mahallesi. Mujgan Kalelioğlu 
Caddesi 

Kasimiye Mahallesi. Aşık Veysal Sokak. 
No:29 Çorlu 
Eski Erbaa Yolu. Delikli Tepe Mevkii 
Niksar 
Ardala Sokak, ibni Sina İş Merkezi, 
No:12-13 
Cumhuriyet Mah.Töre Cad. No:25 
TURHAL 
Çarşı Mahallesi. Mısıroğlu Mercan 
Sokak. No:11/1 
Cumhuriyet Mahallesi, HUsamoğlu 
Sokak, No:5 
Ortahisar Mahallesi, Zağos Caddesi, 
No:17 
Yenimahalle 2.Sokak No:13 TRABZON 

Ünalan Mahallesi. 1 . Gediz Sokak 
No:13 
Abdurrahman Gazi Mahallesi, 
Bediuzzaman 3. Sokak, No:21 
İskele Caddesi. Şakir Hoca Sokak, 
Doğuz Sitesi, A/22 
Vali Mithatbey Mah.Kışla Yolu No:48 

Şerefiye Mah. Demirciler Sok. No:4 

Kazım Karabekir Mahallesi, Terminal 
Yolu. No: 19 Yalova 
Eskipazar Mahallesi, 3. Cadde, No:29 

Bahçelievler Mahallesi. Balkaya Sokak. 
No:1-2 
Bahçelievler Mahallesi.Madralar Sokak, 
Demircioğlu Apartmanı. No:27/B 
2 

TELEFONU 
(ALAN K O D U 

İLE) 

0 264 2787880 

0264 2821300 

0 264 273 08 34 

(362) 432-1599 

(362) 231-5077 

(362) 433-1316 

0 484 2243704 

(346) 224-2661 

(346) 221-3236 

(414) 315-1172 

(282) 293-1102 

(282) 654-8727 

(356) 527-8272 

(462) 326-0919 

0 432 2159752 

217-8181 

- 3 5 0 -
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SIRA 
NO 

470 

471 

472 

İLİ 

ZONGULDAK 

ZONGULDAK 

ZONGULDAK 

K U R U L U Ş U N ADI 

Zonguldak SSK Bölge Hastanesi Koruma 
va Geliştirme Derneği Zihinsel Engelliler 
Eğitim ve Ren. Merkezi 
Özel ilkadımlar Zihinsel Engelliler Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Özel Şeşen Zihinsel Engelliler 
Rehabilitasyon Merkezi 

MERKEZİN ADRESİ 

Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak SSK 
Bölge Hastanesi Yanı 

Suleymanlar Mahallesi, Çetindağı 
Sokak. No:4 Ereğli 
Bahçelievler Mahallesi Arslan Ebiri 
Sokak Kayasan Apartmanı No:3 
ZONGULDAK 

TELEFONU 
(ALAN KODU 

İLE) 
0372 252 04 44 

(372) 323-3934 

0372 257 69 79 

76. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, ülkemizdeki özürlülerin rehabilitasyan ve 
tedavileri ile sosyal güvencelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞÎT'in 
cevabı (7/3136) 

30.06.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırmasını saygılanmla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Dünya nüfusunda zihinsel, fiziksel yada duygusal özürleri sonucu engelli insan sayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde, değişik özür gruplanndan 10 milyona yakın yurttaşımız 
yaşamaktadır. Her 7-8 aileden birinde, çocuk yada yetişkin özürlü birey bulunmaktadır. 

Çocuk yada yetişkin özürlü yurttaşımız, günlük yaşama çok sınırlı ölçüde 
katılabilmekte ve hatta bazdan hiç katılamamaktadır. Özürlülük, sadece özürlü insanın kendisi 
için değil, aynı zamanda ailesi, çevresi, yakınlan ve komşuları ign de önemlidir. 

Ülkemizde ve dünyada rehabilitasyon hizmeti veren merkezler genellikle büyük 
yerleşim alanlarında küçük gruplara ve sadece özürlü bireylere yönelik hizmet vermektedir. 
Verilen bu hizmetler büyük oranda parasal temellere dayanmaktadır. Özürlülerin 
rehabilitasyonu, tedavisi ve bakımı ailelere parasal yönden büyük külfet getirmektedir. Bir çok 
aile de parasal yükü karşılayamadığı için özürlülerimiz zaten kısıtlılıklar içerisinde 
sürdürdükleri yaşantılannı daha da kötü bir biçimde devam ettirmektedir. 

Özürlü bireye sahip aileler psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamaktadırlar. 
Öncelikle ekonomik sorunlan yüzünden çocuklarına veya yakınlarına gerekli rehabilitasyon ve 
tedaviyi sağlayamamak aileler için büyük bir yıkıma ve suçluluk duygusuna sebep 
olmaktadır. Bununla birlikte psiko-sosyal sorunlar artmaktadır. 

1. Özürlülerin tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik olarak yürütülen çalışmalar nelerdir? 
2. Sosyal güvencesi olan özürlülerin rehabilitasyon ve tedavileriyle ilgili olarak uygulanan 

prosedür nedir? 
3. Sosyal güvencesi olan özürlülerin rehabilitasyon ve tedavileriyle ilgili bütün giderlerin 

karşılanması yönünde çalışmalannız var mıdır? . 
4. Sosyal güvencesi olmayan özürlülerin rehabilitasyon ve tedavileriyle ilgili olarak 

uygulanan prosedür nedir? 
5. Sosyal güvencesi olmayan özürlülerin rehabilitasyon ve tedavilerinin ücretsiz 

sağlanması konusunda çalışmalannız var mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn.Güldal AKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00. 11*2? ^f. / l /2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 21.07.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3136-6500/21064 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdühüğü'nün 27.07.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-37M2/3649 sayılı yazısı. 

İlgi (a) ve (b) yazılar ile Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'e ait Yazılı Soru 

Önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'in 
7/3136 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

Özürlülerin tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik olarak yürütülen 
çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 1 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 2828 sayılı 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ilgili hükümleri gereğince 

tüm özür gruplanna yönelik bakım ve rehabilitasyon, hakların kullanılması ve 

toplumsal hayata katılmalarına ilişkin sosyal hizmet programları oluşturmak 

geliştirmek ve uygulamakla yükümlüdür. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu misyonu ve kuruluş amaçları 

doğrultusunda özürlülük kavramının çok hassas bir alanına hizmet etmektedir. 

Anne babası vefat etmiş, maddi yoksunluk içerisinde çeşitli nedenlerle, devlet 

himayesine terk edilmiş özürlülere her şeyden önce barınma olanağı sağlayarak bir 

çatı altında yaşamalarını sağlamaktadır. Sosyal hizmetlere insan hakları 

çalışmalarının içeriğinde özel bir önem verilmekte ve insan potansiyelinin 

gelişmesinde en temel yatırım olarak kabul edilmektedir. 

Birinci derecede insanın korunması ve geliştirilmesine yönelik etkinlikler olan 

sosyal hizmetler, ortaya çıkan sorunlar için önleyici ve koruyucu önlemlerin de 

uygulayıcısıdır. Bireyin, ailenin ve toplumun sorunlarının kaynağını araştırarak, 

özürlülerin gereksinimlerini karşılamaya ve günlük yaşam aktivitelerine yönelik 
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becerileri kazandırarak, uygun bir yaşam sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık 

vermektedir. Bu çalışmalar; özürlülerin saptanması, bakım ve rehabilitasyonu, aile 

eğitimi, aile danışmanlığı ve sosyal yardımları kapsamaktadır. 

Özür; bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan bütünleyen sosyal ve doğal 

çevresiyle yaptığı iletişimin farklılaşması biçiminde algılanmaktadır. Özürlülerin 

yaşam kalitesini yükseltilmesini; özürlülerin topluma üretken birer birey olarak 

katılımını ve insani haklarını kullanabilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

Bu çerçevede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü korunmaya muhtaç çocuk, genç ve yaşlıların yanında normal yaşamın 

gereklerine uyamama durumunda olan özürlülerin saptanması, korunması, bakım ve 

rehabilitasyonu ve toplum içinde bağımsız olarak yaşamasını sağlayıcı hizmetleri 

planlamak, bu hizmetlerden yararlanamayacak durumda olan özürlülere sürekli 

bakım sağlayacak hizmetleri yürütmek ve yönlendirmek sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Kurumumuz, özürlülüğü mümkün olduğunca önlemeyi, rehabilitasyonu güçlü 

ve etkin hale getirmeyi, özürlülerin normal yaşama ve ekonomik gelişmeye tam 

olarak katılımlarını hedeflemektedir. Çalışmalarımızın ana amaçlarından birisi, 

özürlülerin de toplumun sunduğu olanakların tümüne diğer insanlar gibi ulaşması ve 

ortaya çıkan gelişmelerden eşit biçimde yararlanmalarının sağlanmasıdır. 

Özürlülere yönelik hizmet faaliyetlerimizde; merkez teşkilatında Özürlülerin ve 

Felçlilerin Rehabilitasyonu Daire Başkanlığı, taşrada ise İl Sosyal Hizmetler 

Müdürlükleri ile bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın 

gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin fonksiyon kayıplarını gidermek, 

toplum içerisinde kendi kendine yeterli olmalarını sağlayan beceriler kazandırmak 

veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet 

kuruluşları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Aile Danışma ve 

Rehabilitasyon Merkezleri yer almaktadır. 
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Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca 

verilen cevaba göre; 

özürlü bireyleri; bulundukları çevreden uzaklaşmadan rehabilite etmek, aile-

özürlü-toplum eğitimini sağlamak, özürlü bireylere uygun sağlık, eğitim, mesleki ve 

sosyal hizmet olanaklarını oluşturmak, özürlünün ve ailesinin yaşam .kalitesini 

arttırmak ve sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak üzere rehabilitasyon ekibinin 

vereceği hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ülkemiz koşullarına uygun 

Toplum Temelli Rehabilitasyon uygulama projesi hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. 

Bu proje ile; fırsat eşitliği çerçevesinde özürlü ve ailelerin eğitimi, toplumun özürlülük 

konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, eğiticilerin eğitimi amacıyla eğitim 

programları düzenlenmesi suretiyle sağlık, eğitim, meslek edinme, sosyal adaptasyon 

ve korunma gibi hizmetlere ulaşabildikleri sağlanacaktır. 

Ülkemizde dağınık olarak verilmekte olan rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini 

arttırarak devamlılığı sağlamak, durumlarına uygun yeni iş imkanları yaratmak, 

istihdamı arttırmak, ev ve çevre düzenlemeleri yapmak ve özürlülerimizin toplumla 

bütünleşmesinin yolunu açmak üzere bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Hizmeti 

verecek personelin gelişmelere uygun olarak eğitimi, özürlü bireylerin ve ailelerinin 

eğitimi, toplum üyelerinin davranış ve tutumlarına yönelik verilecek eğitimler 

çalışmanın en önemli bölümünü oluşturmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)"Fonksiyonlara göre Uluslar arası Sınıflandırma 

(ICF)"sistemi adı altında yeni bir sınıflandırma sistemi geliştirmiştir. Sağlık ve sağlıkla 

ilgili durumlar hakkında geniş kapsamlı bilgilerin kaydedilerek organize edilmesi 

amacıyla düzenlenmiştir.Bu sınıflandırma sağlığın yanı sıra ,eğitim,sigorta, sosyal 

güvenlik.insan haklan,iş sağlığı,sağlık ve özürlülük ile ilgili politikaların oluşturulması, 

istatistiklerin elde edilmesi gibi bir çok alanda kullanılması,klinik koşullarda 

ihtiyaçların belirlenmesi,özel sağlık durumlarında yapılacak tedavinin 

seçimi,rehabilitasyonun sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılması 

planlanmaktadır. Özürlüler idaresi Başkanlığı ICF 'in Türkiye'de kullanımının 

sağlanması için WHO ile işbirliği içinde çalışmalarına başlamıştır. Bu sınıflandırma 

sistemi ile özürlülerin her türlü sorunları özellikle rehabilitasyon alanında verilecek 
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hizmetler ile ilgili daha doğru ve effektif politikalar oluşturma ve hizmet sağlama 

imkanı doğacaktır. 

SORU 2-3-4-5 : 

2) Sosyal güvencesi olan özürlülerin rehabilitasyon ve tedavileriyle ilgili 
olarak uygulanan prosedür nedir? 

3) Sosyal güvencesi olan özürlülerin rehabilitasyon ve tedavileriyle ilgili 
bütün giderlerin karşılanması yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

4) Sosyal güvencesi olmayan özürlülerin rehabilitasyon ve tedavileriyle 
ilgili olarak uygulanan prosedür nedir? 

5) Sosyal güvencesi olmayan özürlülerin rehabilitasyon ve tedavilerinin 
ücretsiz sağlanması konusunda çalışmalarınız var mıdır? 

CEVAP 2-3-4-5 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 

korunmaya, bakım veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere 

götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün görev, yetki, 

sorumlulukları .faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usuller düzenlenmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2828 Sayılı 

Kanunun 9.maddesi (b) bendi ile "Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, 

sakat ve yaşlıların tespiti, bunların korunması bakımı, yetiştirilmesi ve 

rehabilitasyonlarını sağlamak"la görevlendirilen korunmaya muhtaç çocuk, genç ve 

yaşlıların yanında normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan özürlülerin 

saptanması, korunması, bakım ve rehabilitasyonu ve toplum içinde bağımsız olarak 

yaşamasını sağlayıcı hizmetleri planlamak, hizmetlerden yararlanamayacak durumda 

olanlara sürekli bakım sağlayacak hizmetleri yürütmek ve yönlendirmek 
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sorumluluğunu üstlenerek özürlülere "özürlü Danışma Merkezleri" ile "Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezleri "aracılığıyla hizmet götürmektedir. 

İlgili kanunlar ile sosyal hizmet programlarının uygulanmasında öncelik 

verilenler arasında özürlüler de yer almaktadır. 

A. MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME: 

özürlülerin Merkeze Alınmasında Öncelik Gerektiren Durumlar 

Merkezlere alınacak özürlülerin kabulünde aşağıdaki sıralamaya göre 

belirlenen öncelikler aranır. 

a) Anne ve babası ölmüş, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olan özürlüler, 

b) İleri derecede zihinsel, ruhsal ve bedensel özürlü olan anne ve/veya 

babaya sahip, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan özürlüler, 

c) Birden fazla özürlüye sahip, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olan 

ailelerin en acil olan özürlüsü, 

d) Boşanma veya terk sonucu ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olan anne 

veya babaya sahip özürlüler, 

e) Anne ve babası ölmüş, ekonomik gücü olup bakım ve rehabilitasyon 

hizmetlerinden ücretli yararlanabilecek durumda olan özürlüler, 

f) Yeterli ekonomik güce sahip, ileri derecede zihinsel, ruhsal ve bedensel 

özürlü anne ve/veya babası olan, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden 

ücretli yararlanabilecek durumda olan özürlüler, 

g) Anne ve babası bulunan, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli 

yararlanabilecek durumda olan özürlüler, 

h) Yeterli ekonomik güce sahip olmayan, anne ve babası bulunan, bakım ve 

rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz gündüzlü yararlanabilecek özürlüler. 

Durumları aciliyet gösteren özürlüler sıraya bakılmaksızın kabul edilir. 

Bu nitelikleri taşıyan özürlülerin aşağıda esaslar dahilinde merkeze kabulü yapılır. 
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a) Özürlü başvurulan ile ilgili İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince hazırlanan 

dosya Genel Müdürlüğe gönderilir. 

b) Genel Müdürlükçe yukarda belirtilen öncelikler ve sosyal inceleme 

raporundaki öneriler esas alınarak özürlünün, durumuna uygun bir kuruluşa 

tertibi yapılır. 

Merkeze Girmek İçin Başvurulacak Merciler 

Merkeze girmek için bir dilekçe ile aşağıda belirtilen mercilere müracaat edilir. 

a) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne, 

b) İllerde valiliğe veya il sosyal hizmetler müdürlüklerine, 

c) İlçelerde kaymakamlık veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüklerine, 

d) Merkez müdürlüklerine. 

Merkezlere Kabul Edilecek Özürlülerde Aranacak Özellikler 
Merkeze kabul edilecek özürlülerde her özür grubuna göre aşağıda belirtilen 

enel ve özel özellikler aranır. 

Genel Özellikler: 
a) Bulaşıcı bir hastalığı olmamak, 

b) Ruh sağlığı yerinde olmak (görme, işitme, ortopedik özürlüler için), 

c) Sürekli tedavi gerektiren ağır bir hastalığı bulunmamak, 

d) Rehabilitasyon programını engelleyici nitelikte ikinci bir özürü olmamak 

(Bakım Merkezleri hariç), 

e) Uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı olmamak. 

Özel özellikler: 
a) Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine alınacak görme özürlüler için; 

- Şok ve reaksiyon döneminde olmamak. 

b) Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezine alınacak spastikler için; 

1. 0-14 yaşında olmak, 
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2. En az 40 zeka bölümünde olmak. 

c) Ortopedik Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine alınacak ortopedik özürlüler 

için; 

1. Tıbbi rehabilitasyonu gerektiren bir durumu olmamak, 

2. Yatağa bağımlı olmamak. 

d) işitme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine alınacak işitme özürlüler için; 

1. 0-6 yaşında olmak, 

2. Eğitim için 24 aydan gün almamış olmak. 

e) Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine alınacak zihinsel özürlüler için; 

1. Ağır Zihinsel özürlüler Rehabilitasyon Merkezi için; 

- 0-24 zeka bölümünde olmak. 

2. öğretilebilir Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi için; 

- 0-21 yaşında olmak, 

- 25-44 zeka bölümünde olmak. 

3. İş Atölyeli Eğitilebilir Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi için; 

- 14-21 yaşında olmak, 

- 45-75 zeka bölümünde olmak. 

Bunlardan zorunlu öğretim çağında olanların normal okullar bünyesindeki alt 

özel sınıflara devam etmesi; bu okulu bitirmiş ya da zorunlu öğretim çağı dışında 

kalmış olanların iş atölyelerinden yararlandırılması gerekir. 

f) Bakım Merkezlerine alınacak özürlüler için; 

1. Bedensel, zihinsel veya zihinsel ve bedensel özürlü olmak, 

2. 18 ve daha yukarı yaşta olmak. 

Bakım merkezleri özürlülerin özür türüne ve yaş grubuna göre düzenlenir. 

- 3 5 9 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

g) Rekreasyon Merkezine alınacaklar için; 

- Ruh sağlığı hastaneleri ve dispanserlerden şifa bulmak, bağımsız yaşama 

gücüne kısmen veya tamamen sahip olmak. 

Korunması, yardım edilmesi, bakılması ve yetiştirilmesi gereken özürlülerin 

tespiti ve incelenmesi il müdürlüklerinin sorumluluğundadır. 

Bu kişilerin bildirilmesinde; mahalli mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy 

muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları görevlidirler. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar ile özürlülerin aileleri ve yakınları da 

bildirime yardımcı olabilirler. 

özürlülerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla il müdürlükleri, ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, gerektiğinde işbirliği protokolü ile çalışmaları 

yürütür. 

Bildirimi yapılan özürlü hakkında sosyal çalışmacı tarafından düzenlenen 

sosyal inceleme raporu sonucuna göre gerekli işlem yapılır. 

Özürlünün Merkeze Kabulü 

özürlüler öncelik durumlarına göre merkezlere kabulü yapılmaktadır. Bu 

yerleştirme işlemi sırasında Anne ve babası ölmüş, ekonomik ve sosyal yoksunluk 

içinde olan özürlüler ile ileri derecede zihinsel, ruhsal ve bedensel özürlü olan anne 

ve/veya babaya sahip, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan özürlülerin öncelikli 

olarak kuruluşlara kabulü yapılırken mevcut kuruluşlarımızın kapasitelerinin yeterli 

olması durumunda diğer nitelikleri taşıyan özürlülerimiz de kurum bakımına 

alınmaktadır. Bu durumda kurum bakımına alınamayan özürlülerimiz öncelik 

durumlarına göre bilgisayar kayıtlarımıza alınmakta olup durumlarına uygun 

kuruluşlarda yer açılıncaya kadar sırada bulunmaktadırlar. Ancak sırada bulunan 

özürlülerimizin ayni nakdi yardımlar ile desteklenmesine özen gösterilmektedir. 

Özürlünün Merkezden Ayrılışı 

özürlülerin merkezden ayrılışları aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 

a) Merkezdeki programı tamamlayan özürlülerin, 

- 3 6 0 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

b) Değerlendirme Kurulunca programlardan yararlanamayacağına karar 

verilen özürlülerin, 

c) Kendisi, velisi veya vasisinin isteği ile merkezden aynlmak isteyen 

özürlülerin merkezle ilişkisi kesilir. 

d) Merkezle ilişkisi kesilen özürlülerden veli veya vasisi olanlar ailelerine, 

kimsesi olmayanlar bakım merkezlerine gönderilirler. 

e) 0-12 yaş zihinsel özürlülerden rehabilitasyon merkezlerindeki programı 

tamamlayanlar, gerek görüldüğünde ve imkanlar ölçüsünde 13-21 yaş 

zihinsel özürlüler rehabilitasyon merkezine tertip edilirler. 

Gündüzlü Rehabilitasyon Hizmetine Özürlü Kabulü 

Ailesi ile birlikte yaşayan veya yurt ve yuvalarda korunma altında olan özürlü 

bireylerin rehabilitasyon talepleri Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezlerince 

değerlendirilir. 

İl dışından yapılan rehabilitasyon amaçlı başvurular, Merkezler tarafından 

değerlendirilerek; özürlünün durumuna uygun danışmanlık ve ev destekli eğitim 

programları uygulanır. 

Aile Danışma Ve Rehabilitasyon Merkezine Kabulde öncelik Gerektiren 
Durumlar 

Aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerindeki hizmetlerden yararlanacak 

özürlülerin durumu aşağıdaki sıralamaya göre öncelik gerektiren durumlar 

doğrultusunda değerlendirilir. 

a) Erken gelişim desteğine ihtiyacı olan 0-6 yaş arası çocuklar, 

b) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında olmayıp bütçe uygulama talimatlarına 

göre ödenen eğitim ve gelişim yardımından yararlanamayanlar, 

c) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmayanlar, 

d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan yararlanamayanlar, 

e) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan yararlanıp da destek hizmete 

gereksinimi olanlar, 

f) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında olan ve bütçe uygulama talimatlarına 

göre ödenen eğitim ve gelişim yardımından yararlananlar. 
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Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren (28 gündüzlü ve 35 yatılı 

hizmet veren) 63 resmi rehabilitasyon merkezinde (23 bedensel özürlüler 

merkezinde 319 yatılı, 1502 gündüzlü, 37 zihinsel özürlüler merkezinde 1987 yatılı, 

1387 gündüzlü ve 3 görme özürlüler merkezinde 33 yatılı özürlü olmak üzere toplam) 

5228 özürlüye hizmet verilmektedir. 

Ayni-Nakdi Yardım Hizmetleri 

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en 

düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların 

yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. 

"Ayni Yardım" yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile 

rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi sosyal inceleme raporuyla 

müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımı, 

"Nakdi Yardım" müracaatçının sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen 

ihtiyacına göre verilecek para yardımını, kapsamaktadır. 

Ayni ve nakdi yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır: 

Ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile 

gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır 

ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır. 

Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında korunmaya muhtaç 

çocuğa ve ailesine, muhtaç sakata ve muhtaç yaşlıya öncelik tanınır. Yardım 

talebinin kurum imkanları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde 

öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat veya tespit sırası 

esas alınarak belirlenir. 
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Ayni ve nakdi yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en 

kısa sürede kendi imkanları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti 

sağlama anlayışı içinde bulunulması esastır. 

Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımların sosyal güvenlik sisteminin 

boşluklarını dolduracak şekilde planlanıp geliştirilmesi hususuna özen gösterilir. 

Genel Müdürlüğün ayni ve nakdi yardım hizmetlerinden aşağıdaki kişiler 

yararlanır. 

Muhtaçlık nedeniyle haklarında korunma kararı aldırılarak, Sosyal Hizmet 

Kuruluşlarının himayesine bırakılan çocuklarını, desteklendikleri takdirde yanlarına 

alabilecek özellikleri taşıyan aile, anne, baba veya yoksa akrabaları, 

Korunmaya muhtaç oldukları tespit edilerek haklarında korunma kararı çıkarılmış, 

ancak Yuvalara veya Yurtlara yerleştirme imkanı bulunmadığı için sıraya alınmış olan 

çocuklar, 

Tabii afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını 

kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler, 

Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin 

ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını 

karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arzeden ve ameliyat gerektiren 

durumlarla karşılaşan kişiler, 

Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme 

Yurtlarından ayrılan çocuklar, 

Korunma kararı olmamakla birlikte maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini 

devam ettiremeyecek duruma düşen orta ve yüksek öğrenimdeki öğrenciler. 

Sosyal yardımlarla desteklenmeleri halinde haklarında korunma kararı almaya 

gerek olmadan çocuklarına ve özürlü aile bireylerine bakabilecek özellikleri taşıyan 

aile, anne ve babalar. 
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Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında olmakla birlikte geliri ile 

ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken kişilerin kendisi dışında 

muhtaç durumda olan çocuk ve aile bireylere öncelik verilmektedir. 

Kurum bakımı için sırada bekleyen 2003 yılında 932, 2004 Mayıs ayı itibariyle 
269 özürlü ve ailesi sosyal yardımla (ayni-nakdi yardım) ve özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezleri yoluyla desteklendiğinden kuruluş bakımına alınmak için 
sırada bekleyen özürlü birey sayısı 4630'dan 3429' a inmiştir. 

Sosyal güvencesi olmayan özürlü bireyler İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerimiz 

tarafından yapılan Sosyal inceleme sonucuna göre özel ve resmi rehabilitasyon 

merkezlerinde ücretsiz olarak yararlandırılmaktadır. Ayrıca 3294 sayılı Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, İl ve İlçelerde bulunan 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıflan aracılığıyla; Yoksul ve muhtaç 

durumundaki, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan ve bu 

kuruluşlardan aylık geliri olmayan vatandaşları, Geçici olarak küçük bir yardım veya 

eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı ve üretken olabilecek 

kişilere yönelik yardımları yapar. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu 

kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı 

ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısımları da 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıflarınca karşılanmaktadır. 

8u yardımlardan yararlanmak isteyen kişiler; ikamet ettikleri ilde veya ilçede 

bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na;Nüfus cüzdanı örneği, 

İkametgah belgesi Muhtaç durumda olduklarına ilişkin belge Fonksiyon kazandırıcı 

ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçler için bu cihazı ya da protezi 

kullanmalarının zorunlu olduğunu belgeleyen, Sağlık Kurulu Raporu ile cihazın ya da 

protezin fiyatını üç ayrı firmadan proforma fatura ile birlikte başvurmaları gereklidir. 

Başvuru ile ilgili incelemeler vakıf görevlilerince yapılmakta, Vakıf mütevelli heyetince 

değerlendirildikten ve uygun bulunduktan sonra bedeli ödenmektedir. 
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Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler idaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

CEVAP 3: 

Sosyal güvencesi olan özürlülerin tedavi ve rehabilitasyon giderleri her mali 
yılda bütçe uygulama talimatında belirlenen miktarlar çerçevesinde karşılanmaktadır. 
2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatına göre göre; 

ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN EĞİTİM. TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 
GİDERLERİ: 300.000.000 Türk Lirasıdır. 

TEKERLEKLİ SANDALYE BEDELİ: 

1- Özelliği olmayan motorsuz tekerlekli sandalye 200.000.000 Türk 
Lirasıdır. 
2- özellikli motorsuz tekerleksiz sandalye 700.000.000 Türk Lirasıdır. 

İŞİTME CİHAZI BEDELİ: 850.000.000 Türk Lirasıdır. 

Cihazın kalıbı ve pil bedelleri, ilgili uzman tabip raporuyla gerek 
görülmesi kaydıyla ödenebilir. 

HASTA ALT BEZİ BEDELİ: Günde 4 adet her bez için 550.000 Türk 
Lirasıdır. 

Ortez ve protez bedelleri de belirlenen miktarlarda karşılanmaktadır. 

Ayrıca; 572 Sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamemin 17' inci maddesiyle 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 
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"Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık 

ve geiir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve 

diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı bu Kanun 

kapsamındadır." 

Bu maddenin uygulanması yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından zaman içinde 

Genelgeler yayımlanmaktadır. 

Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarından Emekli Sandığı ve SSK tarafından 

ödenen eğitim, tedavi ve rehabilitasyon yardımı Bağ-Kur tarafından ödenmemektedir. 

Bu konu yeni hazırlanan "özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar İle Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında ele alınmış olup, 

aynı yardımın Bağ-Kur tarafından da karşılanması ile ilgili hüküm konmuştur. 

CEVAP 5: 

Ayrıca, aynı yasa tasarısında sosyal güvencesi olmayan muhtaç durumdaki 

özürlülerin eğitim, tedavi ve rehabilitasyon giderlerinin belli bir miktarının Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakfı tarafından karşılanması için 3294 sayılı 

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na madde ilave edilmiştir. 

Saygılarımla. 

GüldalAKŞİT 

Devlet Bakanı 
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77. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, 5174 sayılı Kanunun bir hükmüne ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3137) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, (jil ı/ı* 
Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununun 81. maddesinin son fıkrası, (Milletvekili, 
Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi 
seçilenler ile siyasi parti organlarında görevli olanlann, Oda, Borsa 
ve Birlik Organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer) hükmünü 
getirmektedir. 

Böylece Oda, Borsa ve Birlik organlarında görev alanlara, siyasi 
parti organlarında görev alma ve seçilme yasağı getirilmiştir. Oysa, 
kimlerin parti organlarında görev alamayacağı ve seçilme hakkına 
sahip olmadığı, Anayasa ve diğer yasalarda belirtilmiştir. Bu yasa ile, 
siyaset yapma ve seçilme yasağı daha da genişletilmiş olup, 
yasanın bu hükmü Anayasa ve insan haklarına aykırıdır. 

1- Oda, Borsa ve Birlik organlarında görev alanlara, siyaset 
yapma ve seçilme yasağı getirmeye, neden gerek 
duydunuz? 

2- 5174 Sayılı yasanın, Anayasa ve İnsan Haklarına aykırı olan 
81/son fıkrasını, yürürlükten kaldırmak için girişimde 
bulunacakmısınız? 
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— T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

%L İ^if^K-* ' " AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

İlgira) 2 1 . 07.2004 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-7/3137-6501/21065 
sayılı yazanız. 
b) Başbakanlığın 27.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-
44/3667 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

A l i V o Ş K U N \ S 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Bilindiği üzere odalar, sanayi odalan;5174 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca 
üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 
genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halkla 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin ahlak ve 
dayanışmayı korumak ve Kanunla kendilerine verilen diğer hizmetleri yerine getirmek 
amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlardır. 

Ticaret borsaları aynı Kanunun 28 nci maddesine göre Kanunda yazılı esaslar 
çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım ve satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil 
ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır. 

Oda ve borsaların üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ise; yine 
5174 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde tanımı yapılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak kurulan oda, borsa ve Birliğin organlarında 
görev alanların iki farklı kurumun organlarında birden görev yapmalarının zorluklan ve 
sakıncaları göz önüne alınarak Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmesi sırasında 
S174 sayılı Kanunun 81 nci maddesine son fıkra olarak "Milletvekili, belediye başkanı, 
belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi seçilenler ile siyasi parti organlarında görevli 
olanların oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer"hükmü ilave 
edilmiştir. Ayrıca görevde bulunan organ üyelerine uygulanmaması, 2005 Yılı Mart ayında 
yapılacak organ seçimlerinden itibaren uygulanması amacıyla Kanunun geçici 9 uncu 
maddesinde düzenleme yapılmıştır. 
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78. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, kendisi, eşi ve çocuklarının iştirakçisi oldukları şir
ketlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3138) 

TBMM Başkanlığına 

-Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96: maddeleri 
gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya MilletvekUT 

İlgi :(a) 7/1913 ve 7/2329 sayılı yazılı soru önergelerim. 
(b) Başbakan adına Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn.Ali Coşkun 

imzasıyla düzenlenen 15.03.2004 tarih -93 ve 28.5.2004 tarih-
194 sayılı cevaplar. 

—İlgi (a) önergelerimde; Sn.Başbakan ve aile bireylerinin ortaklık ilişkilerinin 
bulunduğu ticari şirketlerdeki hisse durumu, bu şirketlerin ödediği vergiler, Vergi Banş Yasasından 
yararlamp-yararlanmadıklan, yararlanmış ise nasıl bir ödeme yapıldığı, bu şirketlerin 2002 yılı 
sonuna kadar olan yıllık kazancıyla 2003 yılından sonraki kazanç durumu sorulmuştur. Devamında 
da, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Yasanın 4 ve 6. maddelerine aykırılık teşkil eden 
ve sonuçta haksız kazanç sağlanmasına yol açan böyle bir uygulamaya son verilmesi gereği 
hatırlatılarak, şirket ilişkilerine devam edilip-edilmeyeceği sorulmuştur. 

-İlgi (b) cevaplarda; Başbakan'in anonim ve limited şirketlere ortak olmasını 
engelleyen bir durumun olmadığından söz edilerek, Sn.Başbakan'ın ortak olduğu Yenidoğan ve 
Emniyet şirketlerinin kuruluşuna ait ticaret sicili gazeteleri ekte sunulmuştur. Devamında da,; 213 
saydı Vergi Usul Kanununun vergi mahremiyeti başlıklı 5. maddesinden söz edilerek; ilgi (a) 
önergelerde sorulan hususların "vergi mahremiyeti" kapsamında olduğu, ancak kurumlar_vergisi 
mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerinden yıllık beyanname verenlerle ilgili bilgilerin 
açıklanabileceği, bu sebeple önergede açıklanması istenen hususlara cevap verilemediği ifade 
edilmiştir. 

-İlgi (b) cevaplar, TBMM İçtüzüğünün % ve 97. maddeleriyle 213 saydı 
Yasanın 5. maddesine açıkça aylan olduğundan, iş bu önergenin bir defa daha verilmesi 
gereği doğmuştur. 
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-Bilindiği gibi;Vergi Usul Yasasının 5. maddesi; vergi mahremiyetine uymak 
zorunda olan kişilerden söz etmektedir. Bu kişiler; vergi işlemleri ve incelemeleri ile görevli olan 
memurlar, vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olanlar, vergi kanunlanna 
göre kurulan komisyonlara iştirak edenler ve vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerdir. Kanun 
koyucu, bu suretle vergi incelemeleri esnasında hukuk dışı müdahalelerin yapılmasını 
engellemek istemiştir. Bu kişiler vergi mahremiyetini ihlal ettikleri takdirde, TCK.'nun "sırrın 
masuniyeti" aleyhine cürümler bölümünde yer alan 198. maddede düzenlenen hüküm gereğince, 3 
aya kadar hapis ve para cezasuıa mahkum olurlar. Bu kişiler görevlerinden aynidıklarmda da bu 
sorumluluklan devam eder. 

-Görüldüğü gibi; vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kişiler arasında 
Hükümet üyeleri ve Başbakan olmadığı gibi, ilgi (a) da belirtilen önergelerde de, 5. madde 
kapsamında olacak şekilde vergi işlemleri ve incelemeleri ile ilgili olarak herhangi bir bilgi 
verilmesini talep etmem söz konusu değildir. Soru önergemin içeriğinin 5. maddedeki "vergi 
mahremiyeti" sınırlanyla hiçbir ilgisi yoktur. TBMM İçtüzüğünün 96 ve 97. maddelerinden 
kaynaklanan bir hal sözkonusudur. Sn. Başbakan adına Sn.Sanayi ve Ticaret Bakanının, gerçeğe ve 
yasaya aykırı ve zorlama yorumlar yaparak, denetim yollarını engellemek istediği ve kamu 
oyunun bilgisinden kaçırmak istediği konuların bulunduğu yolunda ciddi kuşkular 
doğmuştur. Önerge cevaplanndaki yaklaşıma göre, vergi konusuyla doğrudan veya dolaylı 
bağlantılı olan hiçbir hususun sornlamaması gerekir. Böyle bir anlayış ve yaklaşımı 
kabullenmek mümkün değildir. Demokratik rejimleri, otoriter ve keyfi yönetimlerden ayıran 
temel özellik, Hükümet'in sorumluluğunda olan faaliyetlerin TBMM tarafından 
denetlenebilmesidir. Esasen; her şeyden evvel "siyasi erik" adına bu konuların açıklık kazanması 
gerekir. 

-İlgi (a) önergeler; kişilik haklan veya özel yaşama ilişkin konular değildir. Kamu 
oyunun bilgilendirilmesini gerektiren bir durum söz konusudur. Sn.Başbakan'm, kamu yetkisini -
görevini kötüye kullanıp-kullanmadığını araştırmak amacıyla ve kamu yaran gerekçesiyle verilen 
bir önerge söz konusudur. 

-Açıklanan sebeplerle, aşağıda belirtilen hususların bir defa daha sorulması 
gereği doğmuştur; 

1-Sn.Başbakan'ın hissedan olduğu şirketlerin ödediği vergilerin tutan nedir? Bu 
şirketler, Vergi Barış Yasasından yararlanmışlarmıdır? Yararlanmışlar ise nasıl bir ödeme 
yapılmıştır? Bu şirketlerin 2002 yılı sonuna kadar yıllık kazancıyla 2003 yılından sonraki kazancı 
nedir? 

2-Sn.Başbakan'ın eşi ve çocuklarının iştirakçisi olduğu şirketlerin ödediği vergilerin 
tutan nedir? Bu şirketler, Vergi Banş Yasasından yararlanmışlarmıdır? Yararlanmışlar ise nasıl bir 
ödeme yapmışlardır? Bu şirketlerin 2002 yılı sonuna kadar olan kazancıyla 2003 yılından sonraki 
kazancı nedir? 

3-Olayın siyasi ve etik yönü bir yana; Sn.Başbakan ile ilgili olarak, 4054 sayılı 
Yasanın 4 ve 6. maddelerine aykırılık teşkil eden ve sonuçta "haksız kazanç sağlanmasına ve gizli 
reklam yapılmasına " yol açan böyle bir uygulamaya son verilmesi gerekmez mi? 
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SANAYİ VE TİCARET B A K A N L I Ğ I 
Bas ın v e Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B 1 4 . 0 . B H İ 0 1 - a V > 17 AĞUSTOS 2004 
Konu :Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

tlgi:a) 21 . 07.2004 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-7/3138-6530/21138 
sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 27.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-
45/3668 sayılı yazısı.. 

Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi v e gereğini arz ederim. 

Ali ÇOŞKtf N> 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Söz konusu soru önergesinde cevaplandırılması istenilen sorulara ilişkin olarak 
Bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Ancak,soru önergesinde Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren hususlarla ilgili olarak anılan 
Bakanlığın görüşleri aşağıdadır. 

"Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunun "Vergi mahremiyeti başlıklı 5. 
maddesinde; "Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla mükellefin ve mükellefle ilgili 
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine 
veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen 
diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine kullanamazlar; 

" hükmü yer almaktadır. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107. maddesinde 
yer alan benzer bir düzenleme ile de, Kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimselerin bu 
vazifeleri dolayısiyle amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, 
işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırları ifşa edemeyecekleri hüküm 
altına alınmıştır. 

Soru önergesinde yer alan sorular incelendiğinde yukarıda maddede yer alan ve 
açıklanması vergi mahremiyeti kapsamında olan hususlar olduğu görülmektedir. 

Vergi Usul Kanununa göre açıklanabilecek husus sadece kurumlar vergisi mükellefi 
ile gelir vergisi mükelleflerinden yıllık beyanname verenlerin adları, ünvanlan ve beyanlarına 
göre tarh olunan vergi miktarlarıdır. Ayrıca bu bilgiler ise her mükellefçe asılan vergi 
levhasında yer alan bilgilerdir. 

Bu bilgiler haricinde mükelleflerin işlerinin mahiyetlerine, şahıslarına, aile 
durumlarına, servetlerine ilişkin olup, vergi idaresinin bilgisi dahilinde bulunan hususların 
açıklanması mümkün bulunmamaktadır." 

şeklinde bildirilmişti. 
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Konya Milletvekili Atilla Kart'ın 1/7/2004 gün ve 7/3138 sayılı yazılı soru 
önergesinde; 7/2329 sayılı yazılı soru önergesinde sorulan hususların kişilik haklan veya özel 
yaşama ilişkin konular olmayıp 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre vergi 
mahremiyeti kapsamma girmeyeceğinden söz edilerek "Açıklanan sebeplerle, aşağıda 
befirtilen hususların bir defa daha sorulması gereği doğmuştur; 

- 1 - Sn. Başbakan'm hissedarı olduğu şirketlerin ödediği vergilerin tutan nedir? Bu 
şirketler, Vergi Banş Yasasından yararlanmışlarmıdır? Yararlanmışlar ise nasıl bir ödeme 
yapılmıştır? Bu şirketlerin 2002 yılı sonuna kadar yıllık kazancıyla 2003 yılmdan sonraki 
kazancı nedir? 

-2- Sn. Başbakan'ın eşi ve çocuklanmn iştirakçisi olduğu şirketlerin ödediği 
vergilerin tutan nedir? Bu şirketler, Vergi Banş Yasasından yararlanmışlarmıdır? 
Yararlanmışlar ise nasıl bir ödeme^yapıpışlardır? Bu şirketlerin 2002 yılı sonuna kadar olan 
kazancıyla 2003 yılmdan sonraki kazancı nedir? " sorusunun yazılı olarak cevaplandınlması 
istenilmektedir. 

Konu hakkında aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür. 

Bilindiği gibi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 
nci maddesinde "Bu kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısiyle 
amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve 
hesap durumlanna ait öğrendikleri sırlarla gizli kalması lazım gelen diğer hususlan ifşa 
ettikleri takdirde 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandınlırlar. 

Bu sırlan kendileri veya başkalan için menfaat temini maksadı ile ifşa edenler beş 
aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandınlır ve bu suçun failleri ile birinci fıkradaki 
suçun mükenirlerinin bir daha Devlet hizmetinde kullanılmamalanna karar verilir. 

"hükmüne yer verilmiştir. 

Daha önceki yazımızda da yer verildiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 ve 
6183 sayılı Kanunun 107 nci maddeleri hükümlerine göre mükellefler hakkında genel 
mahiyetteki bilgilerin açıklanması mümkün olup, mükelleflerin işlerine, hesap durumlanna 
veya servetlerine ilişkin bilgiler ise mahremiyet kapsamında olması nedeniyle açıklanması 
mümkün olmamaktadır. 
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79. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, çiftçilerin kredi borçlarının geri ödemesinde 
kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3139) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.02.07.2004 

ıan Milletvekili 
Çiftçilerimiz, Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Ziraat Bankalarından kullanmış 

oldukları yüksek faizli kredi borçlarım ödeyemediklerinden dolayı çok zor durumdadır. 
Ülkemizdeki işsizliğin %40'ını istihdam eden çiftçimiz, traktörünü ve hayvanlarım satmak 
zorunda kalmış, evine haciz gitmiştir. Çiftçilerimizin, elinde avucunda ne varsa satmaması ve 
rahat bir nefes alabilmesi için çok acil önlemler alınmak zorundadır. 

Bu yıl üst üste yaşanan sel felaketleri ve uzun bir kış dönemi nedeniyle 
bölgelerimizdeki çiftçilerimiz ot, yem ve şamam yüksek fiyatla almak zorunda kalarak, 
düştükleri silonu içinde geçinmeye çabalarken, borçlarım ödeyemez hale gelmişlerdir. 

1- Çiftçimizin içinden çıkamayacakları bir sıkıntıya sokmamak için TC Ziraat 
Bankasına, Tanm Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu ve Toprak Mahsullerine olan borçlarının geri ödemelerinde kolaylık 
sağlayacak düzenlemeleri yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ 3 " * ^ 5 AĞUSTOS 2004 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-375-46/3663 sayılı yazısı ile alınan 21.07.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3139-6580/21220 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 7/3139 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ensar ÖĞÜT 
ARDAHAN Milletvekili 

Önerge No : 7/3139 

Çiftçilerimiz, Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Ziraat Bankalarından kullanmış 
oldukları yüksek faizli kredi borçlarını ödeyemediklerinden dolayı çok zor 
durumdadır. Ülkemizdeki işsizliğin %40'ını istihdam eden çiftçimiz, traktörünü ve 
hayvanlarını satmak zorunda kalmış, evine haciz gitmiştir. Çiftçilerimizin, elinde 
avucunda ne varsa satmaması ve rahat bir nefes alabilmesi için çok acil önlemler 
alınmak zorundadır. 

Bu yıl üst üste yaşanan sel felaketleri ve uzun bir kış dönemi nedeniyle 
bölgelerimizdeki çiftçilerimiz ot, yem ve samanı yüksek fiyatla almak zorunda 
kalarak, düştükleri sıkıntı içinde geçinmeye çabalarken, borçlarını ödeyemez hale 
gelmişlerdir. 

SORU ) Çiftçimizin içinden çıkamayacakları bir sıkıntıya sokmamak için TC Ziraat 
Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Toprak Mahsullerine olan borçlarının geri 
ödemelerinde kolaylık sağlayacak düzenlemeleri yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP ) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından 
Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 4876 sayılı Kanun ile bu Kanun doğrultusunda hazırlanan 
6738 sayılı Genelge uyarınca Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabında kayıtlı tarımsal 
nitelikli kredilerden kaynaklanan T.C. Ziraat Bankası alacaklarına ödeme planına 
bağlanma imkanı getirilmiş olup, mezkur yasa kapsamında yeniden yapılandırılan 
ve Ekim 2003 ayında ödenmesi gereken ilk taksit tutarları tahsil edilemeyen 
alacaklarla ilgili olarak Ziraat Bankası Yönetim Kurulunca 31.10.2004 tarihine kadar 
ek ödeme süresi verilmesi ve bu süre içinde Ziraat Bankası tarımsal kredi cari faiz 
oranı üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte taksit tutarının ödenmesi durumunda 
yeniden yapılandırma işleminin iptal edilmeyerek, diğer yapılandırma koşulları baki 
kalmak suretiyle alacakların tahsiline devam edilmesi yönünde karar tesis edilmiştir. 

Diğer taraftan, 6756 sayılı Genelge ile Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında 
kayıtlı kredi alacaklarının takip, tahsil ve tasfiyesi sürecinde Bölge Başkanlıklarınca 
kullanılacak yetkiler belirlenmiş olup, mezkur Genelge'de tarımsal kredi 
borçlularının ana para bakiyelerinin 36 ayda eşit taksitlerle, ana paraya işleyecek 
faizlerinin ise tercihen aylık, üç aylık veya azami altı aylık 
dönemlerde cari faizle, cari faiz oranı üzerinden hesaplanmış birikmiş faizlerin 
defaten ödenmek istenmesi halinde toplam faiz tutarından %30 oranında jndirim. 
yapılması, taksitler halinde ödenmek istenmesi halinde ise 24 ayda taksit aralıkları 3 
aydan fazla olmamak kaydıyla eşit taksitlerle faizsiz olarak ödenmesi şeklinde 
düzenleme yapılmıştır. 

2003 yılında çıkarılan 4876 sayılı Kanuna göre; 01.05.2003 tarihinden önce 
kullandırılmış olup ta 12.06.2003 tarihi itibariyle takip hesaplarında kayıtlı bulunan 
587.966 Tarım Kredi Kooperatifi ortağının 1,409 katrilyon lira borcu yeniden 
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yapılandırma kapsamına girmiş olup, bu ortaklardan 546.103 Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağı kanundan yararlanmak için müracaat etmiştir. Bu ortakların 1,276 katrilyon lira 
borcu yapılandırılmıştır. 

Kanundan yararlanan 546.103 kooperatif ortağının 1.276 katrilyon lira 
borcundan; 

-102.266 ortağın 124 trilyon lira borcu tamamen silinmiştir 
-209.865 ortağın 353 trilyon liralık borcu 138 trilyon liraya indirilmiş ve bu tutar 

defaten tahsil edilmiştir. 
-233.972 kooperatif ortağının 799 trilyon lira borcu ise 393 trilyon lira olarak 3 

yıl faizsiz taksitlendirilmiştir. 
-233.972 kooperatif ortağının Ekim 2003 ayı sonuna kadar ödemeleri gereken 

131 trilyon lira olan 1.taksitinin ödenmesi için tanınan süre uzatışlarından ikincisinin 
30.04.2004 tarihinde sona ermesi ile birlikte 110 trilyon lirası tahsil edilmiştir. 

-28.117 kooperatif ortağının 21 trilyon lira 1. taksit borcu tahsil edilememiştir. 
Bunlara da 10 eylül 2004 tarihine kadar yeni bir süre tanımış olup, 1. taksitlerini 
faiziyle birlikte ödemeleri halinde, kalan taksitlerinin faizsiz uygulamasına devam 
edilecektir. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 1998 ve öncesi yıllarda mülga 5254 
Sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca 
dağıtımı yapılan tohumlukların karşılığı olarak kullandırılan, ancak Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğümüzün üreticilerden tahsil edemediği kredi alacakları, Bakanlar 
Kurulunun 2002/3893 Sayılı Kararnamesi uyarınca 6183 Sayılı AAT.U.H.K. 
hükümleri dahilinde tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığına devredilmiştir. 
Devredilen bu kredi alacaklarının toplam miktarı 94.548 senette faiz hariç 
9.629.413.040.472.-TL'sıdır. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından geçmiş yıllarda icraya konulan ve asıl 
alacak miktarları takip masraflarını karşılamayan 13.566 borçlu çiftçi hakkında 
yapılan takiplerden, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun önerileri 
doğrultusunda Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 25.2.2004 tarih 
ve 32 sayılı kararı ile vazgeçilmiş olup, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzün 
halen Bakanlığımız Teftiş Kurulu tarafından 5254 Sayılı Kanuna aykırı olarak 
tohumluk aldığı tespit edilen 263 borçlu çiftçi hakkında yaptığı icra takipleri dışında bu 
tarih itibarıyla takip ettiği bir tohumluk kredisi alacağı bulunmamaktadır. 
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80. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir'de düzenlenecek Dünya Üniver
sitelerarası Spor Oyunlarının finansman sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı (7/3140) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

önümüzde ki 2005 yılı Ağustos ayında İzmir'de düzenlenecek Dünya 
Üniversitelerarası Spor Oyunları konusunda , "Oyunların maliyeti, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nin kaldırabileceği yükün kat ve kat üstünde" olduğu yazılı ve görsel basında yer 
almaktadır. 

Bu nedenle : 

1. İzmir Büyükşehir Belediyemizin gelirlerinin bu organizasyona yetmeyeceği doğru 
mudur? 

2 Doğru ise; Ülke tanıtımının ve gelişmişliğinin göstergesi bu tür uluslararası 
organizasyonlardaki başarıları ile ölçüldüğü dUşünülürse;Hükümet olarak 
önümüzdeki bir yıl içinde İzmir ilimizin bu sorununu çözmek için ne gibi 
çalışmalarınız olacaktır ? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £ * 3 3 < " * 
Konu : ^ "̂  

/ 2 . j g l / 2 0 0 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlcnın, 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3140-6586/21226 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 27.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-47/3643 sayılı 
yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3140 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

-376 
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izmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK 'in Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/3140 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

S O R U : 1 . İzmir Büyükşehir Belediyemizin gelirlerinin bu organizasyona yetmeyeceği 
doğru mudur? 

S O R U : 2 . Doğru ise; Ülke tanıtımının ve gelişmişliğinin göstergesi bu tür uluslararası 
organizasyonlardaki başarıları ile ölçüldüğü düşünülürse; Hükümet olarak 
önümüzdeki bir yıl içinde İzmir ilimizin bu sorununu çözmek için ne gibi 
çalışmalarınız olacaktır? 

C E V A P : 1 .2 . 2 0 0 5 yılında İzmir ilinde düzenlenecek olan 23.Üniversitelerarası Spor 
Oyunlarının Organizasyonu ile ilgili olarak Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 22 .10 .2002 
tarihinde düzenlenen protokol çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz olarak yapım 
ve modernizasyonu gerekli spor tesisleri ile ilgili çalışmalar program dahilinde 
devam etmektedir. 

Söz konusu protokol gereği; izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Yükümlülüğünde olan işler ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 

Konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
arasında koordineli bir çalışma yürütülmekte olup, periyodik toplantılar düzenlen 
mekte , organizasyonla ilgili herhangi bir aksama olmaması konusunda her iki 
kurumda gerekli titizliği göstermektedir. 

81. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir Dünya Üniversite Oyunları için yapılacak 
çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3141) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip 

ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep eder im. 

Saygılarımla, [ y^J^J l 

thm'e't ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Bilindiği gibi, 11-21 Ağustos 2005 tarihinde, izmir'de yapılacak 
olan Dünya Üniversite Oyunları için hazırlık çalışmaları İzmir 
Büyükşehir Belediyesince sürdürülmektedir. 

Yaklaşık 150 ülkenin katılacağı ve sporcu,, temsilci , basın 
mensubu olarak 10 bin konuğun beklendiği ye dünya basınının 
yakından takip edeceği bu oyunların, gerek İzmir'in ve gerekse 
Türkiye'nin tanıtımına çok önemli katkılar yapacağı kuşkusuzdur. 

Dolayısıyla, Dünya Üniversite Oyunları sadece İzm|rMn_ değilA, 
Türkiye'nin de sorunudur. Dünya çapındaki ' böyle ' bir 
organizasyonu, sadece Belediyenin yani izm ir'I İlerin omuzlarına 
yüklemek haksızlıktır. Merkezi Hükümet te, ekonomik ve lojistik 
destek vermek durumundadır. 

1 - İzmir, Dünya Üniversite Oyunları için Hükümet olarak ekonomik 
katkı yapacak mısınız? 2008 İstanbul Olimpiyatlarf için oluşturulan 
fon'da toplanan kaynağı, bu Olimpiyatlar yapılmayacağına göre, 
Dünya Üniversite Oyunlarına aktarmayı ve bu konuda girişim 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- Gelecek yabancı konuklar için, İzmir Adnan Menderes 
Havalimanında ek bir terminal yapılması^ yer hizmetlerinin 
iyileştirilmesi ve uçak seferlerinin artırılması için bir çal ışmanız var 
mı? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.OO2/ L^*S L 3 
Konu : ^ 

6.1./JÖL/2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) T B M M Bask.nın, 27.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3141-6602/21247 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 27.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-48/3644 sayılı 
yazısı. 

c) Ulaştırma Bakanlığı'nın, 17.08.2004 tarih ve B.11.0.APK.0.10.01.21/EA/1133-
29424 sayılı yazısı. 

d) Gençlik ve Spor Genel MudUrlüğü'nttn, 09.08.2004 tarih ve B.02.1.GSM.0.65/ 
MZ.02/1298 saydı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3141 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

^ S ^ T * 
Mehmet Ali ŞAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T.C . 
U L A Ş T I R M A BAKANLIĞI 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 

S A Y I : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - \1%Z - ' Z ^ L ' ^ C 17 AĞUSTOS 2004 
K O N U : İzmir M i l l e t v e k i l i 

Sayın Ahmet ERSİN'in 
yazılı soru önergesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

JLGİ: 02.08.2004 tarih ve B.02.0.002/4186 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına koordinatörlüğünüzde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 
7/3141-6602 sayılı yazılı soru önergesinde konu edilen hususla ilgili olarak; Bakanlığımız İlgili 
Kuruluşu DHMI Genel Müdürlüğü'nün işletiminde bulunan Adnan Menderes Hava Limanı; 
Uluslararası ve iç hatlarda tarifeli-tarifesiz uçak seferlerine açık Ülkemizin 4. büyük yolcu 
kapasitesine sahip hava limanı olup, 2003 yılında yaşanan yolcu trafiğine göre kurulu 
kapasitesinin % SO,8 , uçak trafiğine göre ise % 14*ü kullaıulabilmiştir. Bunun yanı sıra, hava 
limanımızda 2003 yılı pik-gün yolcu ve uçak trafiğinin yaşandığı 01.08.2003 tarihinde 160 adet 
uçak ve 15.559 adet yolcu trafiğine hizmet verilmiştir. 

Bu itibarla, 11-21 Ağustos 2005 tarihinde yapılacak olan Dünya Üniversite Oyunları 
nedeniyle oluşacak ilave uçak ve yolcu trafiğine mevcut havaalanı kapasitesi ile hizmet 
verilmesinde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

finali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI : B.02.1.GSM.0.65/MZ.02./f?<:*£ 
KONU: Soru Önergesi ' * 09 AĞUSTOS 2004 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ : 02.08.2004 tarih ve B.02.0.002/4186 sayılı yazınız 

İlgi yazı ekinde gönderilen izmir Milletvekili Sayın, Ahmet ERSİN'e ait 7/3141 
sayılı yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet ATALAY 
Genel Müdür V. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN 'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/3141 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

S O R U : 1 . İzmir Dünya Üniversite Oyunları için Hükümet olarak ekonomik katkı yapacak 
mısınız? 2008 İstanbul Olimpiyatları için oluşturulan fon'da toplanan kaynağı, bu 
Olimpiyatlar yapılmayacağına göre Dünya Üniversite Oyunlarına aktarmayı ve 
bu konuda girişim yapmayı düşünüyor musunuz? 

C E V A P : 1 . Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile izmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı arasında 2005 yılında İzmir'de yapılacak olan 23.Uluslararası 
Üniversite Oyunları (Universiade 2005 İzmir)sırasında kullanılacak spor tesisleri 
ile ilgili olarak 22.10.2002 tarihinde imzalanan protokol gereği, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü kendi sorumluluğunda bulunan işleri yapmaktadır. 

2008 İstanbul Olimpiyatları için herhangi bir fon oluşturulmuş 
değildir.İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 05.05.1992 
tarih ve 3796 sayılı yasa ile kurulmuş olup "İstanbul Kentinin uluslararası olimpik 
anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması " ile 
görevlendirilmiştir.Bu bakımdan Kurumun kaynaklarının İzmir'de yapılacak olan 
Dünya Üniversite Oyunları için kullanılması mümkün değildir. 
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82. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL 'un, özürlü üniversite öğrencilerinin harçlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3146) 

06-07-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

Her yıl yapılan ÛSS'na müracaatların binde birinden az sayıda engelli 
öğrencilerde katılmakta, katılanların yaklaşık üçte biride üniversitelerin değişik lisans 
veya ön lisans bölümlerine yerleştirilmektedir. Engelli öğrencilerin gerek maddi 
gerekse fiziki açıdan eğitim süresince yaşadığı zorluklar hepimizce bilinmektedir. 

1- Bu güçlüklere rağmen başarılı olarak üniversitelere giren engelli öğrenciler 
için, yüksek öğretim boyunca ödemek zorunda oldukları harçları özür 
yüzdelerini esas alarak indirmeyi veya tamamen kaldırmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.0S.0O-03/ J? 3!70 I I ? /2004 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt : a) TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3146-
6629/21316 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 27.07.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-53/3660 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL'un, engelli üniversite öğrencilerinin 
harçlarına ilişkin Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımız tarafından kendileri 
adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması istenen 7/3146 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, 3843 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi ile 
değişik 46'ncı maddesinde "Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenci 
başına olmak üzere belirlenir, öğrenci başına düşen cari hizmet Ödeneği, öğrenim dallarının 
nitelikleri ve sureleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak 
Yükseköğretim Kurulunca farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve öğrenci adına ilgili yükseköğretim 
kurumu bütçesine ödenek olarak kaydolunur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. 
Devletçe karşılanacak kısım cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz. 

Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere göre oranlan, 
yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı ile uygulamaya ilişkin esas ve 
usuller her yıl Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz ayı içerisinde belirlenir. 
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Öğrenci tarafından ödenecek miktar, istekleri halinde ödeme güçlüğü olan öğrencilere 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilebilir..." denilmektedir. 

Ayrıca, 05.01.2004 tarihli ve 25337 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
5029 sayılı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Bütçe Kanunu'nun 8'inci maddesinin (e) 
bendinde de "4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanun'un 46'ncı maddesi uyannca; elde edilen 
gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının % 10'una kadar olan kısmı, üniversite 
yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı, gelir düzeyi düşük öğrencilerin burs, kitap ve 
kırtasiye ile beslenme yardımı ödemelerinde kullanılır." ifadesi yer almaktadır. 

Diğer taraftan, Hükümetimizce, yurt içinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, 
kredi ve nakdî yardım verilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla 5102 sayılı 
Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun çıkarılmış ve bu 
Kanun'a dayanılarak da yüksek öğrenim öğrencilerine burs-kredi verilmesine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-' 
Kredi Yönetmeliği 24.08.2004 tarihli Ye 25563 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Vatandaşlarımızın eğitim hakkından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak 
amacıyla imkanlarımız ölçüsünde gereken yapılmakta ve ihtiyaç içinde bulunan öğrenciler 
burs ve kredilerle desteklenmekte olup engelli öğrencilerin yüksek öğrenimleri süresince 
ödemek zorunda oldukları harçların miktarının özür oranlarına göre azaltılması veya tamamen 
kaldırılmasına yönelik bir çalışmamız bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. -^^^Vi/_ 

C——^Uoç. Dr. IJüseyin ÇELİK? 
Millî Eğitim Bakanı 
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83. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ 'un, Samsun-Bafra 'daki bazı köylerin yağış nedeniyle 
gördüğü zarara ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün 
cevabı (7/3147) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

24 Haziran 2004 tarihinde Samsun ili Bafra İlçesinde meydana gelen aşırı yağış, 

Örencik, Yörgüç, Gökçekent, Harız, Altınay, Şirinköy, K.Kavakpınar, Kelikler, 

Kuşçular, Gökçesu, Yağmurca, Dedeli, Sahilkent ve Aktekke köylerinde büyük mal 

kayıplarının oluşmasına neden olmuştur. Belirtilen köylerimizdeki tarım arazileri, 

konutlar ve bunların içerisindeki eşyalar, bağlantı yollan, menfez, su kanallan ve 

içmesuyu şebekeleri büyük zarar görmüştür. 

1. 24 Haziran günü meydana gelen doğal afet sonrasında ortaya çıkan maddi 

zararın boyutlan nedir? 

2. 24 Haziran günü meydana gelen doğal afet sonrasında ortaya çıkan yöre 

halkının mağduriyetini gidermek için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

3. Yöre halkının acil ihtiyaçlannı karşılamak üzere Mülki İdare Amirinin Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan talep ettiği ödenek Bafra 

ilçesine gönderildi mi? Gönderilmedi ise bunun gerekçeleri nedir? 

4. Zarar gören çiftçilerimizin Bağ-Kur, Tanm Kredi Kooperatifleri ve Ziraat 

Bankasına olan borçlarının ertelenerek, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin 

öncelikli olarak ödenmesi için bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1 .01 /383^8 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 17 AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-375-54/3664 sayılı yazısı ile alınan, 21.07.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3147-6640/21333 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'a ait 7/3147 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Haluk KOÇ 
Samsun Milletvekili 

Esas No : 7/3147 

24 Haziran 2004 tarihinde Samsun ili Bafra i lçesinde meydana gelen aşırı yağış, 
Örencik, Yörgüç, Gökçekent, Harız, Altınay, Şirinköy, K.Kavakpınar, Kelikler, 
Kuşçular, Gökçesu, Yağmurca, Dedeli, Sahilkent ve Aktekke köylerinde büyük mal 
kayıplarının oluşmasına neden olmuştur. Belirtilen köylerimizdeki tarım arazileri, 
konutlar ve bunların içerisindeki eşyalar, bağlantı yolları, menfez, su kanalları ve 
içme suyu şebekeleri büyük zarar görmüştür. 
SORU1) 24 Haz i ran günü meydana ge len doğal afet sonras ında or taya çıkan 
maddi zararın boyutları nedir? 
SORU 2) 24 Hazi ran günü meydana gelen doğal afet sonrasında or taya çıkan 
yöre halkının mağduriyetini gidermek için ne gibi tedbirler alınmıştır? 
CEVAP 1-2) Samsun İli Bafra İlçesinin 20 Köyünde 127 çiftçi ailesine ait 13010 dekar 
tütün ve sebze ekili alanın 24.06.2004 tarihinde meydana gelen yağış nedeniyle % 5-
40 arasında zarar gördüğü yapılan ön tespit çalışmaları sonucu Bakanlığımıza 
bildirilmiştir. Kesin hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. 2090 sayılı "Tabii 
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanun'da belirtilen 
karşılanma oranlarına göre ve afet tertibinde bulunan ödenek imkanları çerçevesinde 
zararlar karşılanmaya çalışılacaktır. 
SORU 3) Yöre halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mülki İdare Amirinin 
Sosyal Yard ımlaşma ve Dayanışmayı Teşv ik Fonundan ta lep ett iği ödenek 
Bafra ilçesine gönderildi mi? Gönderilmedi ise bunun gerekçeleri nedir? 
CEVAP 3) Yangın, doğal afet, terör ve benzeri nedenlerden dolayı zarar gören 
vatandaşlarımızın hemen karşılanması gereken barınma, gıda, giyim ve benzeri acil 
ihtiyaçları için, genel uygulama olarak, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca, il ve ilçelerimizde kurulu bulunan sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yardımda bulunulmakta; diğer zararlar için 
Başbakanlık Acil Destek Programından yardım yapılmaktadır. 
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Bafra Kaymakamlığının Samsun ili Bafra ilçesinde meydana gelen aşırı yağış 
nedeniyle oluşan hasar ve zararların karşılanmasında kullanılmak üzere yardım 
yapılmasına ilişkin talebi de bu çerçevede Başbakanlığa (Acil Destek Programı) 
intikal ettirilmiştir. 
SORU 4) Zarar gören çiftçilerimizin Bağ-Kur, Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenerek, Doğrudan Gelir Desteği 
ödemelerinin öncelikli olarak ödenmesi için bir düzenleme yapılması düşünülmekte 
midir? 
CEVAP 4) Konu ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden* alınan 
cevabi yazıda; 
Çeşitli doğal afetler ve olağan üstü sebepler dolayısı ile gününde tahsil edilemeyen 
alacakların, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince belirlenecek .esaslar 
çerçevesinde tecil edilebileceği, Tarım Kredi' Kooperatifleri Merkez Birliğinin ana . 
sözleşmesinin 57. maddesinde belirtildiği ifade edilmektedir. 
Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuata göre; deprem, kuraklık, don, yangın, su baskını" 
ve dolu gibi afetler veya bitkisel ve hayvansal hastalıklar yüzünden mahsulün en az 
1/3'ünün hasar görmesi nedeniyle gününde tahsil edilemeyen kooperatif 
alacaklarının Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre her 
ortağın durumu ayrı ayrı incelenerek faizli olarak tecil edilebileceği hususu yer 
almaktadır. 
Ortakların borçlarının tecil edilmesi amacıyla değerlendirmeye alınabilmesi için, il ve 
ilçelerde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları Raporları, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın onayı ve T.C. Ziraat Bankası Mutabakatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kuruluna intikal etmesi gerektiği belirtilmektedir. 

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazıda ise; Bafra ilçesinde 
yaptırılan inceleme sonucunda; tabi afetten zarar gören 36 adet kredi kullandırılan 
üretici bulunduğu ancak, bu üreticilerin zarar oranlarının ortalama % 9.5 gibi' düşük 
bir seviyede gerçekleştiği ve herhangi bir erteleme talebinin bankaya intikal 
etmediği belirtilmektedir. 

Tabii afetlerden zarar gördüğü Bakanlığımızca ülke genelinde tespit edilen 32 ilçedeki 
çiftçilerimize de ikinci dilim DGD ödemelerinin öncelikle yapılması için Hazine 
Müsteşarlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve ikinci dilim ikinci grup ödemeleri 194 
ilçede Temmuz ayı sonu itibariyle ödenmeye başlanmıştır. 
Bu kapsamda, Samsun ilinin 8 ilçesinde (Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı, Vezirköprü, 
Alaçam, Yakakent Kavak, Merkez) 2003 yılı 2. dilim DGD ödemeleri yapılmıştır. Geri 
kalan 8 ilçenin 2. dilim ödemelerinin ise Ağustos ve Eylül aylarında yapılması 
planlanmaktadır. 

- 3 8 4 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

84. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin durum
larının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3148) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygüanmla arz 
ederim.06.07.2004 

Ensar ÖĞÜT ' 
Ardahan Milletvekili 

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon emeklinin maaşı, yoksulluk ve açlık sınırının altındadır. İşçi 
Emekli maaşı, açlık sınırı gelirinin yüzde 74'ünü, asgari ücretlilerinki ise yüzde 5 5,1' ini 
karşılamaktadır. karşılamaktadır. 

Ülkemizde 5,5 milyon asgari ücretli, 3 milyon 800 işçi emeklisi dul ve yetimi, 1 milyon 425 
Bağ-Kur Emeklisi açlık sınırının altında maaş alıyor. Yapılan hesaplamalara göre îşçi 
Emeklilerinin maaşları, açlık sınırında olmak için ihtiyaç duyulan gelirin yüzde 74'ünü, 
asgari ücretlilerinki ise yüzde 55,1'ini karşılıyor. 

Sefalet içinde ve açlık sınırında ayakta kalmaya çalışan İşçi, Memur ve Bağ-Kur 
Emeklileri açlık sınırının da altına itilmiş durumdadır. İşçi, Memur ve Bağ-Kur 
Emeklilerinin durumlarında iyileştirme yapmak için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.12-600-155 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 2 4,08,0 4 * 1 9 0 7 ft 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.07.2004 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-55/3657 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'e ait 
7/3148 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş 
ve sözkonusu hususlara dair Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 
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Bilindiği üzere, Hükümetimiz iktidara gelinceye kadar Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlan, her ay bir önceki aya göre Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici 
fiyat indeksi artış oranı kadar artırılmaktaydı. Söz konusu emeklilerimiz ancak 
enflasyon oranında zam alabilmekteydiler. Memur emeklilerine ise memurlara 
sağlanan artış oranlarında zam yapılmaktadır. Düşük seviyede maaş alan Sosyal 
Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlan, Hükümetimiz döneminde 
yapılan ve aşağıda belirtilen düzenlemeler ile önemli ölçüde artırılmıştır. 

8.1.2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanunla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi emeklilerin ekonomik durumları göz 
önünde bulundurularak bu kapsamdakilere, 1.1.2003 ile 31.12.2003 tarihleri 
arasında sosyal destek ödemesi yapılması sağlanmıştır. Anılan Kanunun 
uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlan uyannca, 
2003 yılı Ocak ayından itibaren Bağ-Kur emeklilerinden 1 ila 12 nci 
basamaklarda bulunanlara 100 milyon lira, 13 ila 24 üncü basamaklarda 
bulunanlara 75 milyon lira, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu emeklilerine 100 milyon lira, SSK emeklileri ile Tanm 
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi emeklilere ise 75 milyon lira tutarında 
sosyal destek ödemesi yapılmıştır. 

Söz konusu ödemelerle en düşük SSK emeklisi maaşı %29 , en düşük 
Bağ-Kur emeklisi maaşı %66 ve en düşük Tarım Sigortalısı emeklisinin maaşı 
ise % 151 oranlarında artmıştır. Yaptığımız düzenleme ile Ocak ayından itibaren 
SSK emeklilerine ortalama %26 , Bağ-Kur emeklilerinde ise %51 oranlannda 
artış sağlanmıştır. Oysa 2003 yılında kümülatif TÜFE %18.4 gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan, 22.1.2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanun ile SSK ve Bağ-
Kur emeklilerimizin maaşlan, 2004 yılı Ocak ayında %10 ve Temmuz ayında 
ise %10 olmak üzere kümülatif bazda %21 oranında artırılmıştır. Memur 
emeklilerimizin maaş lan ise 2004 yılı Ocak ayında ortalama %7.5 ve Temmuz 
ayında ise %6 olmak üzere kümülatif bazda %14 oranında artırılmıştır. 2004 yılı 
ilk altı aylık TÜFE gerçekleşmesi %3.1 olmuştur. Yıl sonu hedefi ise %12 dir. 
İlk altı aylık gerçekleşme sonucuna bakılırsa 2004 yılı kümülatif enflasyonun 
hedefin altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Görüldüğü üzere, Hükümetimiz döneminde emeklilerimizin maaşlarında, 
özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlannda. 
sağlanan artış enflasyonun oldukça üzerinde seyretmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

KMÖSl U N A K I T A N 
Zflaliye B a k a n ı 
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85. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, kamu personelinin ekonomik durumunun iyileş
tirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3149) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.06.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

İşsizlik ve gelir dağılımındaki dengesizliğin devam ettiği Ülkemizde, uygulanan tüm 
ekonomik tedbirler karşısında mağdur edilen kesimin, kamu çalışanları olduğu hepimiz 
tarafından bilinen bir gerçektir. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi hükümeti 
sevindirmiş olsa bile henüz kamu çalışanlarına bu rahatlama yansı mamakta, alım gücünde 
bir rahatlama olmamakta ve memurumuzun mutfağındaki yangın halen devam etmektedir. 

Bu gün kamu çalışanlarının %40'ı açlık, %30'u da yoksulluk sınırının altında*maaş almakta, 
ikinci bir işte çalışarak iş verimlerini yan yanya düşürmektedir. Geleceğinden emin 
olmayan, kendini güvende hissetmeyen, kirasını ödeyemeyen, çocuğunu okula 
gönderemeyen, hatta aldığı maaşın yetersiz olması nedeniyle evlenemeyen 
memurlarımızın durumlanmn iyileştirilmesi için son on yılın en düşün zammı olarak 
verilen %6'lık komik bir maaş artışının dışında herhangi bir iyileştirme yapacak mısınız? 

T .C. 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

Bütçe ve Mal i Kon t ro l Genel M ü d ü r l ü ğ ü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.12-600-156 2 k 0 8 . 0 4 * 1 9 0 7 4 
K O N U : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.07.2004 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-55/3657 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Ö Ğ Ü T ' e ait 
7/3149 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş 
ve sözkonusu hususlara dair Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere, genci olarak kamu personelinin ücret artışları, Devletin mali 
imkanları, memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ile yıllık enflasyon 
oranları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir. 
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Kamu personeline yapılan artış oranlarının değerlendirilmesinde enflasyon 
oranlarının göz önünde tutulması kaçınılmazdır. Hükümetimizden önceki dönemlerde 
yüksek oranlarda zam yapılmasının en önemli sebeplerinden biri yüksek enflasyondur. 
Bu dönemlerde yapılan zam oranları ya enflasyon oranında ya da enflasyonun biraz 
üzerinde veya altındadır, ö n e m l i olan yüksek oranlarda zam değil, yapılan zamların 
enflasyon karşısındaki durumudur. Hükümetimiz bu hususlara riayet etmek suretiyle 
çalışanlarımızın aylık ve ücretlerini artırmaktadır. 2004 yılının ilk altı ayında 
çalışanlarımıza %6 oranında zam yapılmıştır. Bu dönemdeki kümülatif TÜFE 
gerçekleşmesi ise %3.1 dir. Temmuz ayından itibaren ise yine çalışanlarımıza %6 
oranında artış sağlanmıştır ki, ikinci altı aylık TÜFE'nin bu artış oranının altında 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Ülkemizdeki mevcut ekonomik sorunların giderilmesi, çalışanlar ile 
emeklilerimizin ve dolayısıyla toplum refahının yükseltilebilmesi, ancak ekonomide 
kalıcı ve istikrarlı bir iyileşmenin sağlanmasına bağlıdır. 

Ekonomide kalıcı ve istikrarlı bir iyileşme sağlanmasını ve tüm dengeleri bozan 
enflasyondan ülkemizin kurtarılmasını öncelikli hedef olarak gören Hükümetimiz, 
almış olduğu kararlarını, geçmiş ve cari yıl gelişmelerini de dikkate alarak geleceğe 
yönelik program ve hedeflerine göre tespit etmektedir. 

Sağlam kaynaklar olmadan etkisi kısa surede enflasyonla yok olabilecek maaş 
iyileştirmelerinin, çalışanlar ile emeklilerimize fayda değil zarar getirdiği geçmiş 
tecrübelerle kanıtlanmıştır. 

Bu itibarla, gerekli sağlam kaynaklar temin edilmeden ve uygulamaya 
koyduğumuz ekonomik program ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde bu aşamada 
çalışanlar ile emeklilerimizin maaşlarına yüksek düzeyde bir iyileştirme yapılması 
imkan dahilinde görülememektedir. Bununla birlikte, ekonominin kalıcı ve istikrarlı 
bir yapıya kavuşturulmasıyla sağlanacak gerekli v e sağlam kaynaklar temin edilir 
edilmez, çalışanlar ile emeklilerin maaşlarının ülkemiz şartlarına uygun şekilde 
iyileştirilmesi konusunda gerekli önlem v e tedbirlerin alınması Hükümetimizin 
öncelikli uygulaması olacaktır. 

Bu çerçevede, kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik hakları arasındaki 
dengesizlikleri gidermek ve adil bir ücret rejiminin tesisini sağlamak Hükümetin temel 
hedefleri arasında yer almaktadır, önceki dönemlerde kamu personelinin özlük 
haklarına ilişkin olarak yapılan, belirli unvan grupları ve hizmet sınıflarıyla sınırlı 
münferit düzenlemeler ile genel bazı düzenlemeler mevcut dengesizliklerin'daha da 
artmasına yol açmıştır. Bu itibarla, kamu personelinin özlük haklarına ilişkin olarak 
kapsamlı bir düzenlemenin yapılması zorunluluk halini almıştır. Buna yönelik olarak 
Hükümetin icraat önceliklerinin ve hedeflerinin belirlendiği Aci l Eylem Planında 
"Devlet Personel Rejimi Reformu" na büyük önem verilmiş bulunmaktadır. Devlet 
Personel Rejimi Reformu ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarında benzer statüler 
arasındaki ekonomik v e sosyal haklara ilişkin farklılıkların ortadan kaldırılması, maaş 
ve ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve ücret dengesizliklerinin giderilmesi 
hedeflenmektedir. Devlet Personel Rejimi Reformu kapsamındaki çalışmalar ile 
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki çalışmalar belirli bir düzeye ulaşmış olup, konuya 
ilişkin tasarının Hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması 
planlanmaktadır. 
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86. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Kıbrıs'tan 5 000 askerin çekileceği ve Maraş'ın 
BM Barış Gücüne teslim edileceği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı M. Vecdi GÖNÜL un cevabı (7/3150) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.06.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

2-

Rum ve Türk Basınında çıkan haberlere göre Genel Kurmaya eylül ayı içerisinde 
Kıbrıs'tan 5.000 asker çekmeyi ve Maraş'ı BM Barış Gücüne teslim etmeyi önerdiğiniz, 
5.000 asker çekilmesi konusunda Washington'u bilgilendirdiğiniz, Maraş'ı BM Barış 
Gücüne teslim etmekle Mağusa Limanının açılmasını arzulayan AB'ye kolaylık 
sağlamayı amaçladığınız iddiaları doğru mudur? 

Kıbrıs'tan 5.000 askerin çekilmesini Genel Kurmayla AB ile veya Amerikalılarla 
görüşmediyseniz, Hükümet olarak resmi bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7034-CS (jLOlS) ^ AĞUSTOS 2004 

KONU Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığının 21 Temmuz 2004 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/3150-6649/21342 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 27 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-57/3652 
sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün Sayın Başbakan'a yönelttiği ve ilgi (a) üzerine ilgi 
(b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip edilen "Kıbrıs'tan 
asker çekilmesi haberlerine" ilişkin 7/3150 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

^ 
M-Vecdi GÖNÜL 

Savunma Bakanı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT TARAFINDAN VERİLEN 
7/3150 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Sayın Başbakan tarafından Genelkurmay Başkanlığına Kıbrıs'tan asker çekilmesi 
talebi iletilmemiş ve hatta bu konu görüşülmemiştir. Kaldı ki basında çıkan bu tür 
haberlerin gerçeği yansıtmadığı Sayın Başbakan tarafından 7 Temmuz 2004 tarihinde 
Bulgaristan gezisi öncesi ifade edilmiştir. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN 'm tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

M.Vecdi GÖNÜL 
lillî Savunma Bakanı 

87. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, beyin ve ortopedi ameliyatı yapması yasaklanan 
SSK hastanelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3153) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 
Nail Kamacı 
taly^ Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde ulusal basında yer alan haberlere göre, SSK bünyesindeki 24 eğitim 
ve bölge hastanesinin dışında kalan 100 SSK hastanesinde beyin ve ortopedi ameliyatlarının 
yapılması, yapılan denetimlerde karşılaşılan usulsüzlükler nedeniyle yasaklanmıştır. Yine bu 
haberlerde aktarıldığına göre, tespit edilen usulsüzlükler, pahalı ve gereğinden fazla malzeme 
kullanılarak kurumun zarar uğratılması imiş. Bu bağlamda, 

1. Yapılan denetimlerde, pahalı ve fazla malzeme kullandığı ve kullananların kullanmasına 
göz yumduğu tespit edilen kurum çalışanları hakkında herhangi bir soruşturma 
başlatılmış mıdır? 

2. Pahalı ve fazla malzeme kullanılmasından dolayı kurum son 10 yılda ne kadar zarara 
uğramıştır? 

3. 100 hastanenin ortopedi ve beyin ameliyatları yapması durdurulduktan sonra, geriye 
kalan 24 hastaneye ulaşmakta zorlanan ve ulaşsa bile oluşacak aşın yığılma nedeniyle 
tedavisi gecikecek ve bu yüzden hayati tehlike bile geçirebilecek olan vatandaşların 
mağduriyeti nasıl giderilecektir? 

4. Beyin ve ortopedi ameliyatı yapması yasaklanan 100 hastanenin tecrübeli tıbbi 
personeline bu uygulamayla haksızlık yapılmış olmuyor mu? 

5. Beyin ve ortopedi ameliyatı yapması yasaklanan 100 hastanenin bu güne kadar büyük 
paralar harcanarak temin edilmiş olan teknik donanımı, bu yasaklama yüzünden atıl 
duruma gelmeyecek mi? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

17 AĞUSTOS 2004 

SAYI :B.13.APK.0.12.00.00/5< lû-J2S^2" 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nden alınan 
27.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-60/ 3666 sayılı yazı. 

Ilgi'de kayıtlı yazı ekinde alınan; Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımız 
Koordinatörlüğü'nde cevaplandırılmasını tensip etmiş olduğu 7/3153 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi 
aşağıda sunulmuştur. 

SSK'nın sağlık tesislerinin mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslar ile anılan Kanun çerçevesinde yapılmaktadır. 

SSK. bünyesinde 25 Bölge Hastanesi, 7 Eğitim Hastanesi olmak üzere toplam 
32 tane Bölge ve Eğitim Hastanesi bulunmaktadır. Kurumun 20.05.2004 tarihli Genel 
Yazısının 3. maddesinde "Bu ameliyatların yapılacağı SSK Eğitim ve Bölge 
hastanelerinde görev yapan hekimlerin endikasyon açısından uygun görmeleri 
halinde vakaların Devlet Hastanelerine gönderilmeleri" belirtilmiş olup, SSK Eğitim ve 
Bölge Hastaneleri bulunan Merkezlerde, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleriyle 
birlikte, bu bölgelerde mevcut olan üniversite hastanelerinde de bu operasyonların 
gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, söz konusu ameliyatlar belirtilen sayıdan 
birkaç kat daha fazla hastanede gerçekleştirilmektedir. 

Sözkonusu ameliyatlardan acil olabileceklerde gözönüne alınarak Kurumun 
20.05.2004 tarihli Genel Yazısının 6. maddesinde "SSK sağlık tesislerinde imkanları 
uygun olan merkezlerde acil ve travmatolojik ameliyatların sevk edilmemesi, eğer bu 
tip hastalara müdahale edecek yeterli ekip, ekipman ve imkanlar yok ise en yakın 
sağlık merkezine sevk edilmesi" belirtilmiş olup, gerek SSK hastaneleri gerekse 
Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri olmak üzere, acil durumlarda, sorumluluk 
ameliyatı yapan hekimde olmak üzere, imkanları uygun olan her yerde 
yapılabilmektedir. 
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SSK. bünyesinde yeralan hiçbir hastanede beyin ve ortopedi ameliyatları 
yasaklanmış değildir. Ortopedi ve Nöroşirurji uzmanlık dalları içerisinde geniş bir 
endikasyon alanı olup. bu endikasyonlar içerisinde uzmanı gerekli gördüğü takdirde 
gerçekleştirebileceği operasyon sayısı geniş bir yelpaze içinde yeralmaktadır. 
Sadece, Kurumun 20.05.2004 tarihli Genel Yazısının 1. maddesinde isimleri 
belirtilen ameliyatlar özellik arz ettiği için bazı hastanelerle sınırlandırılmış olup, acil 
durumlarda da bu sınırlama kaldırılmış bulunmaktadır. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, sözkonusu operasyonlar, Beyin Cerrahisi ile 
Ortopedi ve Travmatoloji birimlerinde çok sınırlı bir alan içerisinde yeralıp, özellik arz 
eden ameliyatlardır. Bu operasyonların komplikasyonsuz gerçekleşmesi ve hastanın 
mağdur olmaması için teknik donanımı yeterli, ilgili hastane kliniğinde çok komplikeli, 
çok iyi bir ekip çalışmasını ve iyi sterilize edilmiş ameliyathane koşulunu gerektiren 
yerlerde protez uygulamalarının yapılabileceği vurgulanmaktadır. Beyin Cerrahisi ile 
Ortopedi ve Travmatoloji birimlerinde operasyonların yasaklanması sözkonusu 
olmayıp, endikasyon alanı geniş bir yelpaze içerisinde, ilgili uzman tabipler bir çok 
ameliyatı gerçekleştirme özgürlüğüne sahiptirler. 

Bununla birlikte hekimlere yapılan operasyon kısıtlaması da yoktur. Sadece 
sınırlı sayıdaki kronik olan bir kısım hastalıklarda, bazı hastanelerde sınırlama 
getirilmiştir. Aynı zamanda acil durumlarda bu operasyonlar uygun olan her yerde 
yapılabilmektedir. 

Kuruma sözkonusu tedavilerle ilgili ulaşan her tür şikayet ve öneri 
değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Murat BAŞESGİOĞLU 

Bakan 
88. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI"nın, Aşkale'ye tahsis edilecek deprem ödeneğine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3154) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 
Antalya Milletvekili 

Takvim Gazetesi'nin 6 Temmuz 2004 tarihli,say ısının 13. sayfasında yer alan 
bir habere göre; Erzurum îli Aşkale İlçesi'nde 25 ve 28 Mart tarihlerinde olan ve can-
mal kayıplarına neden olan iki deprem sonrasında Aşkale Kaymakamı Mustafa 
ÖZSOY tahsis edilecek deprem ödeneğini beklemeden^ depremde mağdur olan 
vatandaşların su ve temizlik vb. gibi acil ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla, ilçe 
esnafından temin ettiği mal ve hizmetler karşılığında ilçedeki esnafa 700 milyar TL 
borçlanmıştır. Ancak, aradan geçen bunca zamana rağmen gereken ödenek 
sağlanmadığı için Aşkale Kaymakamlığı zor duruma düşmüştür. Bu bağlamda, 

1. Bu haberde dile getirilen, deprem bölgesine tahsis edilmesi gereken 
ödeneğin hâlâ tahsis edilmediği iddiası doğru mudur? 

2. Eğer bu iddia doğru ise, ödeneğin gecikmesinin gerekçesi nedir? 
3. Acilen sağlanması gereken bu Ödenek ne zaman sağlanacaktır? 
4. Devleti temsil eden bir kaymakamın, bu örnekte olduğu gibi zor duruma 

düşürülmesi, AKP Hükümeti'nin genel politikası mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
SAYI : B.07.0.BMK.0.12-600-145 24.M.01* 1 9 0 7 8 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.07.2004 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-61/3655 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman, Antalya Milletvekili Saym Nail KAMACI'ya ait 
7/3154 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş 
ve sözkonusu hususlara dair Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" gereğince yapılacak 
harcamalar, yine aynı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince özel ödenek kaydı 
yapılan bütçe tertiplerinden karşılanmaktadır. Sözkonusu Kanun maddesi 
gereğince, afet tertiplerine özel ödenek kayıtlannm yapılabilmesi için anılan 
maddede sayılan gelirlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 15.07.2004 tarih ve 10204 sayılı yazısı 
ile, sözkonusu soru önergesinde belirtilen depremler nedeniyle yapılan 
harcamalan karşılamak üzere ödenek kayıtlannm yapılması Bakanlığımızdan 
talep edilmiş, Bakanlığımızca ödenek kayıtlan yapılarak 29.07.2004 tarih ve 
16701 sayılı yazımızla Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. / ^ / / 

KefeSl UNAKIT AN 
Maliye Bakanı 
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89. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da bir iskanının duvarın
daki reklam panosuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3156) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularınım, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M tçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

09.07.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

1- A N T A L Y A ' D A kent merkezinde V A K I F L A R işhanının 
duvarındaki bir reklam panosunda yer alan kadın vücudunun 
sansürlenmesini doğru buluyor musunuz? 

2- Vakıflar B ö l g e Müdürlüğü, şartnamede yer alan (çıplak kadın) 
engeli nedeniyle reklam şirketini uyardıklarını ve afişteki kadının 
sansürlenmesi ile afişin şartnameye uygun duruma getirildiğini 
açıklamıştır. Şartnamelere bu tür hükümler konulmasının -hangi 
zorunluluktan doğduğunu açıklar mısınız? 

•3- Yere l seç imlerde aynı duvar, s izin büyük b o y afişiniz asılarak s e ç i m 
propagandası için kullanılmıştı. S ize tanınan özgürlüğü, 
başkalarından es irgemeniz in haklı bir gerekçesi var mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^ , $ 0 ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) T B M M Başl ının, 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3156-6678/21383 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 27.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-63/3645 saydı 
yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3156 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AliJJAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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ANTALYA MİLLİTVEKİLİ SAYIN FERUDUN FİKTER BALOĞLU'NUN T.B.M.M 
BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU 7 /3156 -6678 SAYILI SORU 

ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPLAR 

SORU: 

1- ANTALYA'DA kent merkezinde VAKIFLAR işhanının duvanndaki bir reklam 
panosunda yer alan kadın vücudunun sansürlenmesini doğru buluyor musunuz? 

2- Vakıflar Bölge Müdürlüğü, şartnamede yer alan (çıplak kadın) engeli nedeniyle 
reklam şirketini uyardıklarını ve afişteki kadının sansürlenmesi ile afişin şartnameye uygun 
duruma getirildiğini açıklamıştır. Şartnamelere bu tür hükümler konulmasının hangi 
zorunluluktan doğduğunu açıklar mısınız? 

3- Yerel seçimlerde aynı duvar, sizin büyük boy afişiniz asılarak seçim propagandası 
için kullanılmıştı. Size tanınan özgürlüğü, başkalanndan esirgemeniz haklı bir gerekçesi var 
mıdır? 

CEVAP: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gençlik yetiştirilmesi 
amacı ön planda tutulmakta, toplumun örf, adet ve geleneklerine uygun hareket edilmesi 
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Kaldı ki bu amaç devletin de temel görevleri arasında 
bulunmaktadır. 

Kira sözleşmeleri kiracı ve kiralayan olarak karşılıklı bir akittir. Bu itibarla Vakıf 
Taşınmazlannın Kiralama Usul ve Esaslarının 37. maddesine "kiracının mahalli örf ve adetlere 
uygun hareket etmesi şartı konulmuştur. 

Malum olduğu üzere seçimlerde propaganda amacıyla duvarlara afiş asılması seçim 
mevzuatına aykın bulunmamaktadır. Vakıf işhanının batı ve doğu cephesinde kalan her iki 
duvar reklam amacıyla kullanılmak üzere batı cephesi Kenan Değer adına, doğu cephesi ise 
İlgi Lti. Şti. adına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümler doğrultusunda kiralanmıştır. 
Kiralanan bu yerlerde mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, kiralananın kullanım amacı 
doğrultusunda asılan reklam ve afişlerle İdaremizin bir ilgisi bulunmamaktadır. 
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90. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir internet sitesinde yayımlandığı iddia edilen bazı 
görüşme tutanaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3157) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 09.07.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

09.07.2004 tarihinde internet yoluyla," imam@imam.org" adresinden gelen bir mesaj, 
bir milletvekili olarak beni rencide eden ve mutlaka açıklığa kavuşması gereken aşağıdaki 
iddialara yer vermiştir: 

"İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Ankara'ya yaptığı 5 saatlik çalışma ziyareti 
sırasında, Başbakan Blair ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan arasında aynen 
şu diyaloglar geçmiştir: 

B - Sayın Başbakan, Irak'ta İngiltere ve ABD olarak çok zor durumdayız, işkence ile ilgili 
doneler bizi Arap ve İslam kamuoyu önünde ve halkımız karşısmda çok zor duruma düşürdü. 
İngiliz Hükümeti Türkiye'nin Irak genelinde güvenliği sağlamasını istiyor. 

RTE - Sayın Başbakan, bunu halkımızaa anlatamayız. Partimiz ve Hükümetimiz bu talebin 
stresine dayanamaz. 

B - Ama KKTY, Musul, Kerkük, Kuzey Iraktaki PKK varlığı, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 
krediler ve AB'den tarih alınması konularında İngiltere, ABD ve israil'in katkıları, ülkenizin 
uluslararası alanda profilini yükseltecektir. 

RTE - Buradaki bazı konulan askerlerle müzakere etmemiz gerekecek. Kuzey Irak ve Irak 
sorununa yaklaşmada devlet ile hükümet arasında derinleşen alanlar mevcut. 

B - Musul, Kerkük ve Kuzey Irak'ı Türkiye'ye bırakabiliriz. Petrol ve Kürt kontrolü kartları 
elinizi güçlendirebilir. 

RTE - Ama bu konuda devlette İngiltere'ye, ABD'ye ve İsrail'e karsı onanlmaz kuşkular var. 
Sadece sizlere yönelik değil, bize karşı da ciddi güvensizlik gösterileri ile karşı karşıyayız. 

B - Bu konuda medyadaki, iş dünyası örgütlerindeki, bürokrasideki ve politikadaki 
yandaşlarımız elinizi güçlendirebilir. 

RTE - Bu konularda o zaman sizin isteklerinizi yerine getirebiliriz. 

B - Irak politikasını askerden almanız gerekecek ama... 

RTE - Zaten özel Kuvvetler Komutanlığı Kuzey'den çekilecek. Bu askerlerin Irak'la ilgili 
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baalantısuu asgariye çeker, ö z e l kuvvetler çekilir de kara kuvvetlerine bağlı unsurlar Irak'a 
girerse TSK politikalarımız konusunda bizi eskisi kadar zorlayamaz. 

B - BİR DE KUZEY IRAK'LA FEDERASYON İÇİN BÜYÜKELÇİMİZİN BAZI 
BAKANLARINIZLA BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜ YENİ BİR TC ANAYASASI 
TASLAĞINI LONDRA'YI ZİYARETİNİZDE GENİŞÇE ELE ALABİLİRİZ. 

RTE - Sayın Başbakan, çok geniş bir paketten söz ediyorsunuz. Bu paketi sadece 
hükümetimizz realize edemez. Bu paketin stresini Türkiye'de hiçbir güç tek başina taşıyamaz. 

B - Sayın Başbakan, bunların detaylarını Londra'ya ziyaretinizde açariz. Ama bu hususlarda 
devletin tepkisi konusunda bizi bilgilendirirseniz size yardımcı olabiliriz. 

RTE - Çok zor bir süreç olacak. Ekonomiyi krizsiz götürmemize yardımcı olursanız diğer 
kesimleri birlikte ikna edebiliriz." 

Bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim: 

Sorular: 

1- "imam.org" sitesi kime aittir? Bu sitenin gayesi nedir? 
2- Bu site hakkında öne sürdüğü iddialar çerçevesinde ne gibi tedbirler alınacaktır? 
3- Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Blair arasındaki görüşmelerin 

hakiki muhtevası nedir? Bu muhtevayı ve görüşme tutanaklarını TBMM'nin bir gizli 
oturumunda açıklamayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / ( i & 3 0 
K o n u : „ a 

0&J.JJ2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) T B M M Başk-nın, 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3157-6694/21418 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 27.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-64/3646 
sayılı yazısı. 

c) Dışişleri Bakanlığının 27.08.2004 tarih ve 026.21/2004/SPG Y/341101 saydı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasmı istediği, 7/3157 esas no'lu yazdı soru Önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AİTŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

: -• <î!\.H 
Sayı : 026.21/2O04/SPGY/341101 ' - " 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

D E V L E T BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali Şahin) 

İlgi: 02.08.2004 tarih ve B.02.0.002/4188 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/3157 Esas sayılı yazılı soru önergesine 
Bakanlığım yönünden verilecek yanıtlar ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla rica ederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 

İSTANBUL M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN EMİN ŞİRİN' İN YAZILI SORU ÖNERGESİ 

S O R U L A R : 

"imam.org" sitesi kime aittir? Bu sitenin gayesi nedir? 
Bu site hakkında öne sürdüğü iddialar çerçevesinde ne gibi tedbirler alınacakyr? 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tony Blair arasındaki görüşmelerin hakiki muhtevası 
nedir? Bu muhtevayı ve görüşme tutanaklarını TBMM*nin bir gizli oturumunda 
açıklamayı düşünüyor musunuz? 

YANIT: 

İngiltere Başbakanı Tony Blair'in 17 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye'yi ziyareti 
sırasında. Sayın Başbakanımızla gerçekleştirdiği heyetlerarası görüşmelerin ve çalışma 
yemeğinin tutanakları devlet arşivlerinde bulunmaktadır. 

Sözkonusu ziyaret vesilesiyle iki ülke Başbakanları arasında gerçekleştirilen 
görüşmelerde ele alındığı iddia edilen ve "imam@imam.org" adlı internet adresinden 
gönderilen mesajda yer verilen hususlar tamamıyla hayal mahsulü olup. bahsekonu 
görüşmede bu tür konuşmalar hiçbir suretle yeralmamıştır. 

"imanySSimam.org'* adresinin kime ait olduğu hakkında Bakanlığımızda bilgi 
bulunmamaktadır. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
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91. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'm, AOÇ'nin kullanıma elverişli kısmının azal
masına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3158) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın başbakanımız Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

- -trfrAJU ^— 
Dr. Muharrem T O P R A K 

İzmir Milletvekili 

Yüce ATATÜRK'ün " Vatan Toprağı Kutsaldır, Kaderine Terk 
Edilemez!" ünlü sözü ve ısrarlı mücadelesi sonucu bataklıktan verimli ve yeşil 
bir alana dönüştürülerek kazanılmış bir anıt eser olan, Atatürk Orman Çiftliği 
1950' yıllardan itibaren uygulanan" talan politikaları" nedeniyle yaklaşık 60 bin 
dekar olan arazisinin kullanıma elverişli kısmı 33 bin dekara gerilediği hemen 
hemen her gün yazılı ve görsel basınımızda yer almaktadır. A y n c a ürünleri ile 
de ülke insanımızın beğenisini kazanmış, devlete hiçbir külfet getirmeden 
işlevini başarıyla devam ettirmektedir. 

Bu nedenle : 

1. Ülkemizin önde gelen sivil toplum örgütleri ve birçok çevreci 
kuruluşlar tarafından da talanın durdurulması konusunda hemfikir 
olmalarına karşın, başkentimizin akciğeri AOÇ'n in mevcut halini 
korumayı düşünmemenizin geçerli dayanakları nelerdir? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI : K D D . S Ö . 1 - 0 2 / 3 > C V ^ 3 10 AĞUSTOS 2004 
KONU:Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2004 tarih 
ve B.02.0.KKG.0.12/106-375-65/3665 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Sayın Muharrem 
TOPRAK'a ait 7/3158 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi: Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Esas No :7/3158 

Yüce ATATÜRKün "Vatan Toprağı Kutsaldır, Kaderine Terk Edilemez!" ünlü sözü ve 
ısrarlı mücadelesi sonucu bataklıktan verimli ve yeşil bir alana dönüştürülerek 
kazanılmış bir anıt eser olan, Atatürk Orman Çiftliği 1950 yıllardan itibaren uygulanan 
"talan politikaları" nedeniyle yaklaşık 60 bin dekar olan arazisinin kullanıma elverişli 
kısmı 33 bin dekara gerilediği hemen hemen her gün yazılı ve görsel basınımızda yer 
almaktadır. Ayrıca ürünleri ile de ülke insanımızın beğenisini kazanmış, devlete hiçbir 
külfet getirmeden işlevini başarıyla devam ettirmektedir. 

Bu nedenle: 

SORU: Ülkemizin önde gelen sivil toplum örgütleri ve bir çok çevreci kuruluşlar 
tarafından da talanın durdurulması konusunda hemfikir olmalarına karşın, 
başkentimizin akciğeri AOÇ'nin mevcut halini korumayı düşünmemenizin geçerli 
dayanakları nelerdir? 

CEVAP: 1950 yılında Atatürk Orman Çiftliğinin korunması ve devamının 
sağlanması için 5659 sayılı Yasa ile tüzel kişiliğe haiz Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğü kurulmuştur. 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün kurulduğundan bu yana çeşitli nedenlerle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkarılan bazı özel yasalarla, 19 bin dekar arazisi el 
değiştirmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliği arazileri Başkent Ankara'nın bugüne kadar akciğerleri olmuş ve 
bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından 
master planı çalışmaları yapılmaktadır. Bu tasarı ve plan çiftliğin idari ve mali 
yapısını güçlendirip, hareket kabiliyetini artırmakta, halkın çiftlikten çok daha fazla 
istifadesini sağlayarak korumayı artırmayı amaçlamaktadır. 

Yeşil ve rekreasyon alanları daha fazla yaygınlaşacaktır. Çiftlikteki mevcut orman 
5 bin dekar iken, sayın Cumhurbaşkanının himayelerinde, Bakanlığımız ile Çevre 
ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenledikleri protokol çerçevesinde sadece 2003-
2004 yıllarında 6.300 dekar sahanın orman alanına katılması bunun en büyük 
göstergesidir. Hazırlanacak master plan çalışmasında; ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler, 
Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları ve Medya mensuplarının yanı sıra 
Belediyelerde yer alacaklardır. 

Bu çalışmalarla çiftliğin 21. yüzyıla ve gelecek nesillere daha sağlıklı taşınması 
sağlanacaktır. Bu sayede Büyük Önder Atatürk'ün mirasına sahip çıkılarak hem ülke 
içinde hem de uluslararası alanda itibar kazanması amaçlanmaktadır. 
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92. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, KPSS'de sorulan bir soruya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3159) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hasan ÖREN 
Manisa Milletvekili 

10-11 Temmuz 2004 tarihinde yapılan KPS sınavına yaklaşık 2 milyon vatandaşımız 
girerek devlet memuru olmak için ter dökmüştür. 

Kamu yönetimi sınavında sorulan bir soru, bu sınavın siyasi bir amaç mı taşıdığı 
şüphesini doğurmuştur. Diğer sınav sonuçlan sınavlardan sonra açıklanmasına rağmen bu 
sınav sorulan açıklanmayarak kamu oyundan gizlenmeye çalışılmıştır. 

10-11 Temmuz 2004 tarihinde yapılan KPSS Kamu Yönetimi Sınavında çıkan soru 
"Aşağıdaki siyasal partilerin hangisi, muhafazakar-demokrasi kavramının siyasal duruşunu 
temel öğelerinden birisi olarak benimsemiştir. 

a ) Doğru Yol Partisi 
b ) Milliyetçi Hareket Partisi 
c ) Anavatan Partisi 
d ) Adalet ve Kalkınma Partisi 
e) Demokrat Parti 

Bu nedenlerle; 

1- Sınav sorulan ve cevaplan açıklanmadığından tam olarak sorunun metni Ve cevaplan 
nasıldır? 

2- Kamu yönetimi sınavında böyle bir sorunun sorulmasının kamu yönetimi ve siyaset 
bilimi açısında mantığı nedir? Yoksa siyasi çıkar amacıyla mı sorulmuştur? 

3" Böyle bir soruyu sorma ihtiyacı nereden kaynaklanmıştır ? 
4- Bu sorunun doğru cevabı nedir? 
5- Bundan sonra yapılacak sınavlarda ülkemizdeki diğer partilerin taşıdığı siyasi 

misyonlara ilişkin sorular çıkacak mıdır ? 
6- Bu sorunun sorulmasının amacı, sınava giren 2 milyon adayın kafasına AKP imajının 

yerleştirmesi ve AKP'nin reklamının yapılması mıdır? 
7- Bu sorunun cevabı AKP ise, yanlış cevap verenler devlet memuru olamayacaklar mı? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/MK 
I f n n ı ı • * J Konu: 0$$ /2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3159-6733/21512 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 27.07.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-373-6673647 sayılı 
yazısı. 

c) ÖSYM Başkanlığının, 06.08.2004 tarih ve B30.1.ÖSM.O.0O.OO.OO/513-1557 
saydı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÖREN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörifiğfinde 
cevaplandınlmasını istediği, 7/3159 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AlılŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 

06.08.2004 
Sayı: B.30.1 .ÖSM.0.00.00.00/513-1557 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

ilgi: 02.08.2003(4) tarih ve B.02.0.002/4189 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan ören'in Sayın Başbakana tevcih ettiği yazılı soru önergesi ile 
ilgili görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur: 

1. Sayın öner'in yazılı soru önergesinde söz konusu ettiği 2004 Kamu Personel Seçme Sınavı 
(KPSS) sorusunun tam metni aşağıdaki gibidir: 

Aşağıdaki siyasal partilerden hangisi, muhafazakâr demokrasi 
kavramım siyasal duruşunun temel öğelerinden biri olarak 
tanımlamaktadır? 
A) Milliyetçi Hareket Partisi 
B) Doğru Yol Partisi 
C) Anavatan Partisi 
D) Adalet ve Kalkınma Partisi 
E) Demokrat Parti 

2. Kamu Yönetimi sınavında böyle bir soru sorulmasının hiçbir şekilde çıkar amacıyla yapıldığı 
söylenemez. 

3. ÖSYM, sınavlarında güncel konulara da yer verebilmektedir. 

4. Bu sorunun doğru cevabı (D) seçeneğidir. 

S.ÖSYM'nin sınavlarda uyguladığı testler, soru bankasında önceden hazırlanarak ve 
denetlenerek arşivlenmiş sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular, her durumda gizliliğini 
korumaktadır. Bu nedenle, ÖSYM'nin arşivinde hangi konularda test soruları bulunduğunu 
söylemek ve hangi sorunun hangi testte çıkacağına ilişkin bilgi verebilmek mümkün 
olamamaktadır. 

6. ÖSYM, bugüne kadar hiçbir partinin imajını yerleştirmek veya reklamını yapmak gibi bir 
amaca hizmet etmemiştir. 

7. Bu soruya doğru cevap veremeyenlerin kamu kurum ve kuruluşlarında memur olamayacağı 
gibi bir durum kesinlikle mevcut değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla, 

Prof. Dr. Savaş KÜÇÜKYAVUZ 
Başkan 
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93. - Antalya Milletvekili Nail KAMACÎImn, Antalya İli Finike-Kale yolu çalışmalarındaki 
bazı iddialara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3161) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki 

ERGEZEN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 

Antalya Milletvekili 

Antalya ilinde Finike-Kale yolu genişletme çalışmalarında yol güzergahında 

ortaya çıkan hafriyatın yolun hemen kenanndaki denize döküldüğüne ilişkin haberler 

geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir biçimde yerel basında yer almıştır. Kale Kaymakamı 

Mustafa Masatlı'mn basına yaptığı açıklamalar ise, yol çalışmasını üstlenen firmanın 

ihaleyi ortaya çıkacak molozları taşıma şartıyla aldığı ve ilgili firmanın bu olay 

nedeniyle para cezasına çarptırıldığı yönündedir. Bu bağlamda, 

1. Üstlendiği işi gereği gibi yerine getirmeyen ve çevreye ciddi boyutlarda 

zarar veren yüklenici firma hakkında herhangi bir yasal tahkikat 

başlatılmış mıdır? 

2. Yolun geriye kalanını da aynı firma mı yapacaktır? 

3. Yol inşaatı esnasında yapılan bu yanlışlıklara ilgili mercilere neden 

zamanında müdahale etmemiştir? 

4. İlgili makamlar nezdinde herhangi bir ihmalkarlık söz konusu mudur? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ lZ65~ 
: Antalya Milletvekili 
Nail KAMACI'nın 
Yazılı Soru önergesi 

K O N" "ÜSEÜISSS5S" 2 5 AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya İli Finike-
Kale yolu çalışmalarındaki bazı iddialara ilişkin, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 
T.B.M.M. 7/3161 Esas Sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN NAİL KAMACI'NIN 

T.B.M.M. 7/3161 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULARI VE CEVABI 

SORULAR : 

Antalya ilinde Finike-Kale yolu genişletme çalışmalarında yol güzergahında ortaya 
çıkan hafriyatın yolun hemen kenarındaki denize döküldüğüne ilişkin haberler geçtiğimiz 
günlerde kapsamlı bir biçimde yerel basmda yer almıştır. Kale Kaymakamı Mustafa 
Masatlı'nın basına yaptığı açıklamalar ise, yol çalışmasını üstlenen firmaların ihaleyi ortaya 
çıkacak molozları taşıma şartıyla aldığı ve ilgili firmanın bu olay nedeniyle para cezasına 
çarptırıldığı yönündedir. Bu bağlamda, 

1- Üstlendiği işi gereği gibi yerine getirmeyen ve çevreye ciddi boyutlarda zarar veren 
yükleyici firma hakkında herhangi bir yasal tahkikat başlatılmış mıdır? 

2- Yolun geriye kalanım da aynı firma mı yapacaktır? 
3- Yol inşaatı esnasında yapılan bu yanlışlıklara ilgili merciler neden zamanında 

müdahale etmemiştir? 
4- İlgili makamlar nezdinde herhangi bir ihmalkarlık söz konusu mudur? 

CEVAPLAR ; 

Karayolları Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer almayan Finike-Demre 
(Kale) yolu 21 Km. uzunluğunda olup, 6-7 m. genişliğinde standardı düşük asfalt sathi 
kaplamalıdır. 13.12.2003 tarihinde 13.Bölge Müdürlüğünü denetlemem esnasında, mevcut 
yolun genişletilmesi amacıyla verdiğim talimatlar doğrultusunda, yolun fiziki standardının 
yükseltilmesi planlanmıştır. 
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1- Finike-Demre yolu Km:0+000-5+000 kesimini iş programı ve proje doğrultusunda 
istenilen şartlarda tamamlayan müteahhit Uğur ÜNLÜ tnş.Taah.Nak.Mad.San.ve 
Tic.Ltd.Şti.'ne patlatmalı çalışmalar sırasında, denize giden malzeme nedeni ile Finike 
Kaymakamlığınca 7 Milyar TL. ve 14 Milyar TL. olmak üzere toplam 21 Milyar TL.'lık iki 
ceza kesilmiştir. 

2- Yol yapım çalışmaları mevcut yolun platform genişliğini 10 m. 'ye çıkartmak amacı 
ile yapılmaktadır. Tamamı kayalık kesimden geçen yolun toprak işleri 4 kesim halinde ihale 
edilmiş olup, söz konusu müteahhit firma sadece Km:0+000-5+000 arasında çalışmıştır. Geriye 
kalan 3 kesim ise başka firmalar tarafından yapılmaktadır. 

3- Yoldaki kaya hafriyatının, dinamit patlatma ile yapılması, denizin yola çok yakın 
olması nedeniyle zaman zaman denize sıçrayan kaya parçalan 13. Bölge Müdürlüğünce 
müteahhit firmaya temizletilmiş, aynca Finike Kaymakamlığınca da gerekli yaptınmlar 
uygulanmıştır. 

4- Söz konusu çalışmalar sırasında 13. Bölge Müdürlüğünce gereken özen gösterilmiş 
ve müteahhit firmayı uyararak daha dikkatli çalışması istenilmiştir. 

Bu arada, yolun sanat yapılan ve üstyapı işleri de 13.07.2004 tarihind^th^ilç edilmiştir. 
Programlanan yolun tamamlanabilmesi için 5 Trilyon TL. ödenek ge rek l i . ^ür^^ 'öder ieğ in 
finansmanı Turizm Bakanlığı vasıtası ile Antalya Valiliğince karşılanmaktaki".* / ^ S \ J ^ \ 

94. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR 'in, kadastro çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3162) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Erdal KARADEMİR 
İzmir Milletvekili 

Türkiye genelinde 2003 yılından başlayarak, kadastro çalışmalan kaç yılda ve hangi tarihte 
tamamlanacaktır? şeklinde sormuş olduğum soruma karşılık, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
APK Kurulu Başkanlığı çıkışlı 14 Nisan 2004 tarih ve 667 sayılı yazıyla cevaben, " . . .Genel 
Bütçe imkanlar ı ölçüsünde, p lanlanan hedeflerin üzerinde sonuçlar elde edilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması sağlanacakt ı r . . . " denildikten sonra, " . . .doğal şar t lar ın 
getirdiği zorlukların yanı sıra, son on yıl içerisinde yeni eleman ist ihdamında çekilen 
güçlükler ile bilirkişi temin edilemeyişi ve bilirkişi ücretlerinin düşük olması gibi, 
mücbi r sebepler dolayısıyla çalışma şart lar ı olumsuz hale gelmektedir . . ." denilmiş ve ne 
bir yıl ve ne de bir tarih verilmiştir. 

Aradan bir yıl geçtikten sonra, şartlarda ne gibi bir değişiklik oldu ise, bu kez, basına ve 
kamuoyuna yapmış olduğunuz açıklamalarda, Türkiye'de kadastro çalışmalannın üç yıl 
içinde bitirileceğini söylemiş bulunmaktasınız. 

16-18 Nisan 2004 tarihlerinde yapılan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Kurulunda dağıtılan "Kadas t ro 2023 Geleceğin Kadas t rosu" başlıklı "Çerçeve 
Raporu"nda, 1925 yılında başlayan kadastro çalışmalannın 2001 yılına kadar geçen 76 yıl 
içinde %85'inin bittiği belirtilmektedir. Bu durumda, Bakanlığınız, geriye kalan %15'inin 3 
yılda bitirileceğini belirtmektedir. 
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Bu bağlamda; 

1. 15 Nisan 2003 tarihi ile 15 Nisan 2004 tarihlerinde, kadastro çalışmalarında kaç 
personel, araç-gereç, yıllık kadastro yatırım ödeneği öngörülmüştür? Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Genel Kuruluna intikal eden ve Genel Kurul toplantısı 
boyunca sözü edilen herhangi bir proje de olmadığı halde, kadastronun üç yılda 
bitirilmesi hedefi nereden çıkmıştır? 

2. Kadastronun üç yılda tamamlanması için, ihtiyaç duyulan personel, araç-gereç, mali 
kaynaklar nereden ve ne şekilde sağlanmış ve bütçeye ilave edilmiştir? 

3. TAKBİS Projesi ile kadastronun üç yılda bitirilmesi hedefi ne zaman, nasıl ve ne 
şekilde birbiriyle uyumlu hale getirilmiştir? 

4. Kadastronun üç yılda bitirilmesine ilişkin, üç yıla sari bütçe ve programlar hazır 
mıdır? Hazır ise, bir örneği tarafıma verilebilir mi? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0.APK0.21.00.00.17/ İM0 

KONU -.İzmirMilletvekili 
Erdal KARADEMİR'in A 3 AĞUSTOS 2004 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Kadastro 
çalışmalarına ilişkin, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/3162 Esas Sayılı Yazılı Soru 
Önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

- 4 0 7 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 0 : 3 

İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ERDAL KARADEMtJR'İN 

T.B.M.M. 7/3162 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR : 

Türkiye genelinde 2003 yılından başlayarak, kadastro çalışmaları kaç yılda, ve hangi 
tarihte tamamlanacaktır? Şeklinde sormuş olduğum soruma karşılık, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı çıkışlı 14 Nisan 2004 tarih ve 667 sayılı yazıyla cevaben, 
" . . . Genel Bütçe İmkanları ölçüsünde, planlanan hedeflerin üzerinde sonuçlar elde 
edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır..." denildikten sonra, "...doğal 
şartların getirdiği zorlukların yanı sıra, son on yıl içerisinde yeni eleman istihdamında 
çekilen güçlükler ise bilirkişi temin edilmeyişi ve bilirkişi ücretlerinin düşük olması gibi, 
mücbir sebepler dolayısıyla çalışma şartlan olumsuz hale gelmektedir..." denilmiş ve ne 
bir yıl ve ne de bir tarih verilmiştir. 

Aradan bir yıl geçtikten sonra, şartlarda ne gibi bir değişiklik oldu ise, bu kez, basına ve 
kamuoyuna yapmış olduğunuz açıklamalarda, Türkiye'de kadastro çalışmalarının üç yıl içinde 
bitirileceğini söylemiş bulunmaktasınız. 

16-18 Nisan 2004 tarihinde yapılan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Kurulunda dağıtılan "Kadastro 2023 Geleceğin Kadastrosu" başlıklı "Çerçeve 
Raporu"nda, 1925 yılında başlayan kadastro çalışmalarının 2001 yılına kadar geçen 76. yıl 
içinde %85'inin bittiği belirlenmektedir. Bu durumda, Bakanlığınız, geriye kalan % 15'inin 3 
yılda bitirileceğini belirlemektedir. 

Bu bağlamda ; 

1. 15 Nisan 2003 tarihi ile 15 Nisan 2004 tarihlerinde, kadastro çalışmalarında kaç 
personel, araç-gereç, yıllık kadastro yatırım ödeneği öngörülmüştür? Harita ve 
kadastro Mühendisleri Odası Genel Kuruluna intikal eden ve Genel Kurul toplantısı 
boyunca sözü edilen herhangi bir proje de olmadığı halde, kadastronun Uç yılda 
bitirilmesi hedefi nereden çıkmıştır? 

2. Kadastronun üç yılda tamamlanması için, ihtiyaç duyulan personel, araç-gereç, mali 
kaynaklar nereden ve ne şekilde sağlanmış ve bütçeye ilave edilmiştir? 

3. TAKBİS Projesi ile kadastronun üç yılda bitirilmesi hedefi ne zaman, nasıl ve ne 
şekilde birbiriyle uyumlu hale getirilmiştir? 

4. Kadastronun üç yılda bitirilmesine ilişkin, üç yıla sari bütçe ve programlar hazır 
mıdır? Hazır ise, bir örneği tarafıma verilebilir mi? 

CEVAPLAR ; 

1- 2004 Mali Yılında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bütçesinden Kadastro 
Projeleri için 7.650 Milyar TL ayrılmıştır. 15 Nisan 2003 - 15 Nisan 2004 tarihleri arasında 
3489 personel, 539 adet Oto, 18.019 Fenni Malzeme ve 2534 Adet Teknik Alet 
(Takeometre.Total Station,Bilgisayar vs.) gibi araç-gereçle çalışmalar yürütülmüştür. 

Ülkemizde kadastrosu yapılması gereken alan 417.000 Km.2 olup, bu alanın 
378.472 Km.2 'si bitirilmiş, geriye 38.528 Km.2 10403 köy ve 291 mahalle kalmıştır. . 

Kadastro çalışmalarının üç yılda bitirilmesi hususunda çalışmalar başlatılmış ve bu 
çalışmalar proje anlayışı ile yürütülmektedir. 

2- Kadastro çalışmalarının bitirilmesi için gerekli olan mali kaynak 160 Milyon ABD $ 
olarak hesaplanmış ve bu paranın bir kısmı bütçe imkanlarından, geriye kalan kısmı da Döner 
Sermaye ve Dünya Bankası kaynaklarından sağlanacaktır. 

Diğer taraftan ilk defa özel sektör imkanlarından faydalanılarak Kadastro 
çalışmalarının yapılması için teşebbüse geçilmiş ve 2004 yılı içinde 347 adet birimin teknik 
kısımları ihaleye çıkanlmıştır.Önümüzdeki sürede de bu işin bitirilmesi için özel sektör 
imkanlarından istifade edilmesi düşünülmektedir. 
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Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma (MEER) projesi çerçevesinde; Marmara 
Deprem Bölgesi Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri Kentsel alanlarında 1/1000 ölçekli sayısal 
fotogrametrik harita işleri için sözleşme imzalanmış, kış şartlan nedeniyle verilen ararım 
ardından 15 Mart 2004 tarihi itibariyle arazi çalışmalarına başlanılmıştır. Üç ilde de Jeodezik 
çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Havadan Fotoğraf alımı TKGM uçaklarıyla 
gerçekleştirilmiş ve Aralık 2004 tarihinde işlerin tamamlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla ; 
10 Mayıs 2004 tarihinde, Yalova, Kocaeli, Kandıra, Sakarya ve Hendek Kadastro 
Müdürlüklerimizin yetki sahalarındaki yenileme alanlarında (Toplam 93 Adet Köy/Mahalle) 
"Tapu ve Kadastro Bilgileri Yemleme îşi" ihalesi yapılmış, kazanan beş firma ile de sözleşme 
imzalanarak çalışmalara başlanılmıştır. 

Tarım Reformunu desteklemek amacıyla Dünya Bankasından sağlanan, Bakanlar 
Kurulunun 2001/2707 Sayılı Kararı ile 12.07.2001 tarihinde onaylanan ve 4631-TU ikraz 
anlaşması ile finanse edilen "Tarım Reformu Uygulama Projesi" çerçevesinde, Kadastro 
çalışması yapılmamış olan veya Kadastro çalışmaları az yapılmış olan 20 ilde Kadastro 
çalışmaları tamamlanarak tapu kayıtlarının oluşturulması amacıyla 60 Milyon ABD Dolarlık 
bir kaynak temin edilmiştir. Bunun ilk dilimi olan 10 Milyon Dolarlık kısmı YPK'da halen 
görüşülmekte olup, bu paranın tamamının kullandırılması halinde, Sivas'ın doğusunda bulunan 
20 ilin tesis Kadastrosu özel sektörden de hizmet satın alınarak tamamlanmaya çalışılacaktır. 

Bunun yanısıra, 2004 yılında programa alınan 1300 adet birimin tesis kadastrosunun da 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçe kaynaklarıyla tamamlanması planlanmakta 
olup, çalışmalar devam etmektedir. 

3- Bu projeler birbirinden bağımsız projeler olmakla birlikte günümüz koşullan dikkate 
almdığmda sayısal olarak üretilen belge ve bilgiler TAKBİS Projesi ile bilgisayar ortammda 
tutularak kullanıcılara sunulması hedeflenmiştir. Sayısal olmayan verilerin, sayısallastınlması 
ve arazi ile uyumlu hale getirilmesi çalışımdan da yapılmak sureti ile bilgisayar ortamına 
aktanlacaktır. 

4- Bu projenin toplam maliyetinin 160 Milyon ABD $ olduğu yukanda belirtilmiş olup, 
bütçe imkanlarımızın yanında, döner sermaye kaynaklan, Dünya Bankasından tahsis edilecek 
kaynaklarla tesis Kadastrosu çalışmalan en kısa sürede bitirilmeye çalışılacaktır. 

Parasal kaynağın tamamının temini için kaynak bulma çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

İlk etapta temin edilen kaynak; 

60 Milyon $ ARİP Projesi kaynağından ""1 
>- Dünya Bankası Kredisi 

10 Milyon $ MERLÎS Projesi Kaynağından J 

12 Milyon $ Bütçe îmkanlanndan 

10 Milyon $ Döner Sermaye Kaynağından 

olmak üzere Toplam 92 Milyon $ kaynak temin edilmiş durumdadır. Geriye kalan kısmın 
temini için çalışmalar devam etmektedir. 
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95. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇÎOGLU'nun, Izmir-Aydın otoyolunun çevre yolu bağlan
tısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı (7/3163) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

Özlem ÇERÇİOĞLU 
Aydın Milletvekili 

1. Organize sanayi bölgelerine de hayat verecek olan, İzmir - Aydın 
otoyolunun Denizli bölümüne çıkan 6 kilometrekarelik çevre yolu 
bağlantısı yapılacak mıdır? 

2. Yolun yapımı için Bakanlığınız bünyesinde yapılan çalışmalar hangi 
aşamadadır? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ / 3 ?8 
KONU :Aydın Milletvekili 3 1 AĞUSTOS 2004 

Özlem ÇERÇİOĞLU nun 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
6502 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan; Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇÎOGLU'nun, Izmir-Aydın 
otoyolunun çevre yolu bağlantısının yapılıp, yapılmayacağı hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/3163 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 

T.B.M.M. 7/3163 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR : 

1- Organize sanayi bölgelerine de hayat Verecek olan, İzmir-Aydın otoyolunun 
Denizli bölümüne çıkan 6 kilometrelik çevre yolu bağlantısı yapılacak mıdır? 

2- Yolun yapımı için Bakanlığınız bünyesinde yapılan çalışmalar hangi aşamadadır? 

CEVAP: 

İzmir Çevre Yolu-Aydın Otoyolu inşaatında, Aydın kuzey girişi Km:123+250'de 
(Şevketiye) ve güney girişi Km:128+500'de planlanmış ve Şevketiye gişeleri 1998 yılında 
tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Ancak, Aydın-Denizli Otoyolunun 2001 yılı yatınm 
programından çıkanlması, İzmir'den gelen ve diğer illere gidecek olan trafiğin Aydın 
Devlet yolundan çıkış yapmasına sebep olmuş ve böylece Aydın kent içi trafiğinin 
yoğunluğu artmıştır. Aydın yerleşim alanlanndan geçen Aydın-Muğla Devlet yolunun 
trafiğini rahatlatmak amacıyla işletmeye açılmış bulunan Şevketiyle kavşağı ücret toplama 
istasyonundaki gişelerin iptal edilerek, buradan demonte edilecek malzemelerin Km: 120-
400 civarına, alın gişesi olarak tesis edilmesi uygun görülmüş ve söz konusu tesis 
08.04.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. Dolayısıyla, Km:128+500'de yer alan gişeler iptal 
edilmiş ve yaklaşık 6 km.lik otoyol kesimi halen ücretsiz ve çevre yolu gibi kullanılmaya 
başlanmıştır. 

İzmir-Aydın Otoyolunun devamı olan Aydın-Denizli Otoyolu projesi kapsamında 
Aydın Belediyesi imar planında yer alan Aydın Çevre Yolu doğu daimin projeleri de 
tamamlanmıştır. Ancak, Aydın-Denizli Otoyolunun yatınm programından çıkanlması 
nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolunun sürekliliği sağlanamamış ve bu kapsamda yapılabilecek 
olan Aydın Çevre Yolu doğu dalı da gerçekleştirilememiştir. Projenin bu kesimi bir bütün 
halinde değerlendirilmeye çjujyljnakta olup, Aydın geçişiyle ilgili çözüm araştırmaları 
halen devam etmektedir.. 
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96. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ünye-Niksar karayolunun yapımına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3165) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakam Zeki ERGEZEN tarafından yazılı 

olarak cevaplandınlmasmı Anayasanm 98. ve İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince arz ve 

talep ederim. 

^ ı J / Y 
İ.Sami Tandoğdu 

Ordu Milletvekili 

İnsan Haklan İnceleme Komisyonu Üyesi 

Karadeniz Bölgesi içerisinde bulunan Ünye-Niksar yolujbölgeyi jç Anadolu ve Akdeniz 

Bölgesine bağlayan en ekonomik ve en kısa yoldur. Bu yolun yapımı için uzun zamandan. 

beri söz verilmesine rağmen yapılmamış ve ertelenmiştir. Bu durum,bölge halkımn özellikle 

kış aylarında ulaşımım engellemekte ve bu nedenle çevre yolların kullanımına gidilerek 

ulaşımı zorlaştırmaktadır. 

1) Karadeniz Bölgesindeki Ünye-Niksar karayolunun yapımı 2004 Yatırım 

Programında yer almakta mıdır? 

2) 2004 Yatırım Programlan içinde Ünye-Niksar karayolunun yapımı yer alıyorsa ne 

zaman yapımına başlanacaktır? 

3) Ünye-Niksar karayolunu kullanan halkımızın mağduriyetinin ortadan kaldınlması 

için neler yapılması planlanmaktadır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0. APK.0.21.00.00.1II IS 6 <f 
KONU : Ordu Milletvekili 9 K . « . I O T n - o n f t . 

IdrisSamiTANDOĞDU'nun Z 5 A G U S T 0 S 2 0 M 

Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan; Ordu Milletvekili tdris Sami TANDOÛDU'nun, Ünye-Niksar 
karayolunun yapımına ilişkin, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/3165 Esas Sayılı Yazılı 
Soru Önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

ORDU MİLLETVEKİLİ 
SAYIN İDRİS SAMİ TANDOĞDU'NUN 

T.B.M.M. 7/3165 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR ; 

Karadeniz Bölgesi içerisinde bulunan Ünye-Niksar yolu; bölgeyi İç Anadolu ve Akdeniz 
Bölgesine bağlayan en ekonomik ve en kısa yoldur. Bu yolun yapunı için uzun zamandan beri söz 
verilmesine rağmen yapılmamış ve ertelenmiştir. Bu durum, bölge halkmın özellikle kış aylarında 
ulaşımını engellemekte ve bu nedenle çevre yolların kullanımına gidilerek ulaşımı 
zorlaştırmaktadır. 

1- Karadeniz Bölgesi'ndeki Ünye-Niksar karayolunun yapımı 2004 Yatırım Programında 
yer almakta mıdır? 

2- 2004 Yatınm Programlan içinde Ünye-Niksar karayolunun yapunı yer alıyorsa ne 
zaman yapımına başlanacaktır? 

3- Ünye-Niksar karayolunu kullanan halkımızın mağduriyetinin ortadan kalduılması için 
neler yapılması planlanmaktadır? 

CEVAPLAR : 

Ünye-Niksar yolu 2004 yılı Yatırım Programında yer almamaktadır. Programa 
alındığı ve yeterli ödenek temin edildiği takdirde yapımı mümkün olabilecektir. Adı geçen 
yolda rutin bakım-onanm çalışmaları da surdürülmektedüç-
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97. - Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Afyon 'da Karayollarına bağlı bir arazinin bir 
şirkete satılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
cevabı (7/3166) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda belirtilen sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı sayın 

Zeki ERGEZEN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 08.07.2004 

Halil ÜNLÜTEPE ' 
Afvon MİLLETVEKİLİ 

Afyon'da Karayolları 31 . şube şefliğinin bulunduğu arazinin KÎPA adlı bir şirkete 
pazarlanınaya çalışıldığı doğru mudur? 
Doğru ise bu arazinin satışında KİPA" nın tercih edilmesinin özel bir nedeni var 
mıdır? 
Bu arazinin satışı için ne kadar bedel uygun görülmüştür? 
Bakanlığınızın Müsteşar Yardımcısı Mücahit ŞAHÎNMn konuyla özel • olarak 
ilgilendiği hatta bu konu için Afyon'da incelemelerde bulunduğu doğru mudur? A>nı 
zaman diliminde KİPA şirketi yöneticilerinin de Afyon'da a>nı arazi için araştırmalar 
yapmak üzere bulunması tesadüf müdür? 
Afyon'da bulunan arazilerin satış ihaleleri neden Konya'da du>runılmaktadır? 
Afyon'da bulunan arazilerin ihalesi hakkında Afyonluların bilgilendirilmemesinin 
gerekçesi nedir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ 1 3 ^ 
KONU : Afyon Milletvekili ' 2 6 AĞUSTOS 2004 

Halil ÜNLÜTEPE'nin, 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan; Afyon Milletvekili Halil ÜN TEPE'nin, Afyon'da 
Karayollarına bağlı arazinin bir şirkete satılacağı iddialarına ilişkin, Bakanlığıma yöneltmiş 
olduğu T.B.M.M. 7/3166 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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AFYON MİLLETVEKİLİ 
SAYIN HALİL ÜNLÜTEPE'NİN 
T.B.M.M. 7/3166 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULARI VE CEVABI 

SORULAR : 

Afyon'da Karayolları 31 . şube şefliğinin bulunduğu arazinin KtPA adlı bir'şirkete 
pazar 1 anmaya çalışıldığı doğru mudur? 
Doğru ise bu arazinin satışında KİPA'nın tercih edilmesinin özel bir nedeni var 
mıdır? 
Bu arazinin satışı için ne kadar bedel uygun görülmüştür? 
Bakanlığınızın Müsteşar Yardımcısı Mücahit ŞAHÎN"in konuyla özel olarak 
ilgilendiği hatta bu konu için Afyon'da incelemelerde bulunduğu doğru mudur? 
Aynı zaman diliminde KtPA şirketi yöneticilerinin de Afyon'da yanı arazi için 
araştırmalar yapmak üzere bulunması tesadüf müdür? 
Afyon'da bulunan arazilerin satış ihaleleri neden Konya'da duyurulmaktadır? 
Afyon'da bulunan arazilerin ihalesi hakkında Afyonluların bilgilendirilmemesinin 
gerekçesi nedir? 

CEVAPLAR : 

Afyon'da Karayolları 31 . Şube Şefliği tesislerinin bulunduğu arazinin satışı ile ilgili 
Bakanlığımda her hangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bakanlığım görev alanına giren konularda inceleme, araştırma yapma, yerinde çözüm 
üretmek amacıyla zaman zaman konularına göre personel görevlendirilmektedir. 
Bakanlığımızda taşınmazların satışında yetkili olan Müsteşar Yardımcısı ise Bekir AKPINAR 
olup, önergede ismi geçen Müsteşar Yardımcısı Mücahit ŞAHIN herhangi bir görev nedeniyle 
anılan ilde görevlendirilmemiştir. 

98. - Ordu Milletvekili Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu SSK Hastanesinin 
patoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GİOĞLU'nun cevabı (7/3167) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Murat 

BAŞESKİOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğünün 
96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi 

Karadeniz Bölgesine bağlı Ordu ilinde SSK Hastanesi'nin Patoloji Uzmanının olmadığı için 
Patoloji laboratuarının çalışmaları aksamaktadır. Ordu SSK Hastanesinde Patoloji Uzmanı 
için 4 boş kadronun bulunmasına karşın uzun bir süreden beri bu boşluğun doldurulmamıştır. 
Bu durumdan dolayı.patoloji bölümüne gönderilen incelemelerin özel laboratuarlara 
gönderilmekte ve hastalara ve hastaneye ek bir masraf oluşmaktadır. 

1) Ordu SSK Hastanesi'nde bulunan Patoloji laboratuarında çalışmaların 
yapılamadığı konusunda bir bilginiz var mı? 

2) Ordu SSK Hastanesi'ndeki Patoloji Laboratuarı için Uzman ataması ne zaman 
yapılacaktır? 
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T.C. 
ÇAUŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.10.00.00/&JLO-5&*1 n AĞUSTOS 2004 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.07.2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02.6502 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Ordu Milletvekili I.Sami TANDOĞDU'ya ait 7/3167 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

SSK Ordu Hastanemizde halen patoloji uzmanı bulunmamaktadır. 

Kurumun Eğitim Hastanelerinde ihtisasını tamamlamış asistanların uzman tabip 
kadrolarına atanmalarına ilişkin 03.08.2004 tarihinde yapılan tercih-kura sonucunda 
Kurumun Ordu Hastanesine ilana çıkılan patoloji, beyin ve sinir cerrahi, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon, röntgen uzmanı kadrolarından beyin ve sinir cerrahi uzmanı Ordu 
Hastanesini tercihde bulunmuş ve bu uzmanın yerleştirilmesi yapılarak ataması 
gerçekleştirilmiştir. Ancak patoloji kadrosuna herhangi bir tercihte bulunan olmamıştır. 

Ayrıca, Ordu Nuri Beşer Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi içinde 
çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kadrolarına çıkılan 
ilanda ise bu hastaneyi tercih eden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının yerleştirilmesi 
sonucu ataması yapılmıştır. 

Kurumun Ordu Hastanesinin patoloji uzmanı ihtiyacı önümüzdeki dönemde 
yönetmelik gereği yapılacak olan tercih-kuralarla ilana çıkılmasına devam edilecektir. 

Kurum içi ve kurum dışı anılan hastanemize atanmak isteyen patoloji uzmanı 
olması halinde derhal değerlendirmeye alınacaktır. Konu takibe alınmış olup, imkanlar 
dahilinde mezkur hastaneye patoloji uzmanı ataması için gayret sarfedilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ Murat BASESGİOt BAŞESGİOĞLU. 
Bakan 
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99. - Ordu Milletvekili Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Türkiye İş Kurumu 
tarafından hazırlanan projelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU 'nun cevabı (7/3168) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESKIOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğünün 
96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi 

Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) öncülüğünde istihdamı geliştirmek ve işsizliği azaltmak için AB 
tarafından 32 Milyon Euro'luk bir bütçe ayrılmıştır. Bu projeye kaülım.bölgelerin 
hazırlayacağı projeler doğrultusunda 15 Haziran 2004'de son bulmuştur. Projeye/Türkiye 
çapında toplam 7 bölge dahil edilmiş ve toplam 700 proje hazırlanmıştır. Hazırlanan projeler 
içerisinde Ordu ili ve çevresinden projenin bulunmadığı belirtilmiştir. 
Ordu ilinde işsizliğin giderek arttığı görülmektedir. Bu durumun sosyo-ekonomik boyutları 
Ordu halkı açısından ağırlaşmaya başlamıştır. İnsanlar çalışmak ve gelir elde edebilmek için 
göçe zorlanmaktadır. Bu durum Ordu'da olduğu gibi birçok şehrimizde de karşı karşıya 
kaldığımız en önemli sorunlardan biridir. Türkiye İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü tarafından 
yapılan yazılı açıklamada,Ordu ilinde yaklaşık 4 bin kişinin iş beklediği ve bunlardan 2 bin 
843'ü erkek,l 119'u bayan olduğu belirtilmiştir. Ocak-Mayıs 2004 döneminde 1166 sağlam,85 
özürlü,44 eski hükümlü ve 3'ü terörden etkilenen olmak üzere 1298 kişi yeni iş başvuru kaydı 
yaptırdığı belirtilmiştir. 

1) Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) öncülüğünde istihdamı geliştirmek için yapılan 
hazırlanan 700 projeden hiçbiri Ordu iline ait değildir. Bu programların ve 
projelerin oluşturulması için gerekli bilgilendirmenin eksik olduğu görülmektedir. 
Bu tür faaliyetler bakanlığınızın görevleri içerisinde bulunmasına rağmen neden 
gerekli çalışmalar bu bölgede de yürütülmemiştir? 

2) Bu projelerin devam edeceği İŞKUR yetkilileri tarafından bildirilmektedir. Yeni 

dönem için gerekli bilgilendirmeler yapılacak mıdır? 

3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığTnın faaliyetleri içerisinde işsizliği azaltmak 

ve istihdamı artırmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bu tür projelerden 
yararlanamayan ve proje hazırlayamayan belediyeler için ek tedbir programlan 

aldınız mı? 

4) Türkiye'nin genelinde yaşanan işsizlik problemine karşı bu projeler haricinde nasıl 

politikalar geliştirmeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. 13.APK.0.12.00.00/2>^o - Auuc 
KONU: • 3 AĞUSTOS 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ordu Milletvekili idris Sami TANDOĞDU'ya ait 
7/3168 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya 
ilişkin cevabi bilgi aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından ortaklaşa finanse edilen Aktif işgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar 
Hibe Programı, 05.04.2004 tarih ve 25424 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
başlatılmıştır. Bu amaca yönelik olarak kar amacı gütmeyen kuruluşlarca 
hazırlanacak projelere toplam 32 milyon Euro tutarında bir hibe aktarımı söz 
konusudur. 

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmekte olan Program, işsizlerin istihdam 
edilebilirliğini artırmaya, mevcut istihdamın sürdürülebilmesine ve istihdamda olup da 
işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalanların istihdamda kalmasını sağlamaya 
yönelik olarak tasarlanmıştır. 

Bu bağlamda, başvuru sahibi Kurum/Kuruluşlardan alınacak uygun projeler 
için 05.04.2004 tarihinde çıkılan İlk Teklif Çağrısı kapsamında, 52 ilimizde toplam 
6201 katılımcının iştirak ettiği Proje Bilgilendirme Günleri düzenlenmiş, ülke 
genelinde her coğrafi bölgemizde en az 1 kez olmak üzere Basın toplantıları tertip 
edilmiş, yerel TV kanallarına ve gazetelere proje yetkilisi personelimiz tarafından 
demeçler verilmiştir. Konu ile ilgili olarak, Trabzon ilinde 19.04.2004 tarihinde 
düzenlenen proje tanıtımı ve bilgilendirme gününe Ordu ve Giresun illeri de davet 
edilmiş ve Ordu ilinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
ile çeşitli derneklerin katılımı sağlanmıştır. İlk Çağrı sonucunda Merkezi Finans ve 
İhale Birimi'ne (MFİB) toplam 714 proje teslim edilmiş; gelen proje teklifleri, 
oluşturulan Değerlendirme Komitesi tarafından idari uygunluk ve seçilebilirlik 
değerlendirmesine tabii tutulmuştur. 685 proje teklifi, ilk çağrıların bitimi olan 
15 Haziran 2004 saat: 16.00 itibariyle, süresi içinde MFİB'ne ulaştırılmış olup, 29 
proje teklifi zamanında ulaştırılmadığı için idari değerlendirmeye alınmamıştır. 685 
proje teklifinden 81'i belge eksikliği olmadan değerlendirmeyi geçerken, 111'i 
seçilebilirlik kriterlerine uymadıkları için reddedilmiştir. 493 proje teklifi ise idari 
uygunluk ve seçilebilirlik kriterlerinden geçmiştir. Bu kapsamda Ordu ilimizden 4 adet 
proje alınmış, bunlardan 2 tanesi idari uygunluk ve seçilebilirlik kriterlerine uygun 
olmadığı için ilk etapta elenirken, 2 tanesi halen değerlendirilme aşamasındadır. 
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Bununla birlikte, ikinci Proje Teklif çağrılarına, 15.07.2004 tarihi itibariyle 
çıkılmış olup, potansiyel başvuru sahiplerinin bu dönem içerisinde uygun projelerini 
sunmaları için 13 Eylül 2004 tarihine kadar süreleri olacaktır. Bu bağlamda, ilk 
çağrılarda yapıldığı gibi, 39 ilimizde (bu illere komşu illerin de tanıtım günlerine 
davetiyle) Bilgilendirme Günleri organize edilmiş olup, hali hazırda devam etmektedir. 

Ayrıca, ülkemizdeki işsizliğin azaltılması noktasında Bakanlığımız 
koordinasyonunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sosyai tarafların da iştirakiyle, 
12-13 Kasım 2003 tarihlerinde, 46 sosyal, 33 kamu tarafı temsilcisinin katılfmıyla II. 
Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmiştir. 

Genel Kurul çalışmaları sırasında "Ulusal İstihdam Politikasını Belirleme" ve 
"Ulusal istihdam Politikalarının Uygulanmasında Türkiye İş Kurumu'ndan Beklentiler 
ve Yapılması Gerekenleri Belirleme" Komisyonları oluşturulmuş, Ülkemizin istihdam 
ve işsizlik sorununun çözümüne, ulusal istihdam politikalarının oluşturulmasına 
yönelik kararlar alınmıştır. Genel Kurulda alınan kararlar, yine sosyal taraflarla işbirliği 
içinde "Eylem Planı" ve "Acil Eylem Planf'na dönüştürülerek, kararların hayata 
geçirilmesi amacıyla, DPT, işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile diğer politika üretim 
kurum ve kuruluşlara iletilmektedir. Ayrıca konu, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 
gündemine de getirilmesi için Başbakanlığa sunulmuştur. 

Bununla birlikte, AB istihdam stratejilerine paralel istihdam stratejilerimizin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. İŞKUR Genel Kurulunda . 
alınan kararlar, Avrupa Birliği istihdam Stratejileri çerçevesindeki faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ' Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 

100. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır SSK Bölge Hastanesi Baş
hekiminin görev değişimine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GİOĞLU'nun cevabı (7/3169) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

Sayın Murat BAŞESKİOĞLU tarafından yazılı cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 02.07.2004 

Av.Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır SSK Bölge Hastanesinde 20 yıla aşkın görev yapan ve beş yıldan buyana Başhekim 
görevini yürüten Dr. Bülent ÎNCEOĞLU Diyarbakır SSK Hastanesinde Diş ünitesinde,gerekse İdari 
hizmette ciddi katkıları olmuştur. 

1- Dr. Bülent ÎNCEOĞLU' nun SSK Bölge Hastanesinden alınıp, Bağlar Dispanserine neden 
atanmıştır? 

2- Bağlar Dispanserinde Diş Hastalıkları ile ilgili bir birim yoktur.Poliklinik hizmeti 
vermektedir.Branşı ile ilgili yere neden atanmamıştır? 

3- Bu karar İdari bir karar mı? Yoksa keyfi bir karar mı? 

4- Dr. Bülent ÎNCEOĞLU' nu SSK Bölge Hastanesine atamayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
Ç A L I Ş M A V E SOSYAL G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/32.O-*^?g ° * AĞUSTOS 70M 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'e ait 7/3169 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Diyarbakır Bölge Hastanesi Baştabip Yardımcısı 
kadrosunda görev yapan Dt. M. Bülent İNCEOGLU'nun, idari boşluğun giderilmesi 
ve hizmetin gereği olarak 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi gereğince Diyarbakır 
Merkez Dispanserinde (Bağlar Dispanseri) idari bir görev olarak boş bulunan 
Baştabip Yardımcısı kadrosuna nakli SSK Yönetim Kurulu'nun 06.05.2004 tarih, 830 
sayılı kararıyla uygun görülmüş ancak, yapılan değerlendirme sonucu SSK Yönetim 
Kurulu'nun 08.07.2004 tarih, 1344 sayılı kararıyla Diyarbakır Bölge Hastanesi 
Baştabip Yardımcısı kadrosuna nakli yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ M u r « B A Ş E s ) @ I O Ğ L U t 
( Bakan 

101. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, İşsizlik Sigortası Fonuna ve bazı iddialara iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3170) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 

BAŞESGtOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim.05.07.2004 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Toplumumuzun geniş bir kesiminin yoksulluk ve işsizliğin etkisiyle geleceğe güvenle 
bakamadığı ülkemizde işsizlik oranı %12,3 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, tarım ve 
diğer kesimlerdeki gizli işsizlik oram ile birleştiğinde %20'lere kadar çıkmaktadır. 

14 Milyon gibi büyük bir rakamın işsiz ve sıkıntıda olması, gençlerimizi ve evine ekmek 
götüremeyen yoksul kesimi psikolojik bunalıma ve çaresizliğe itmektedir. 

1- 10 Katrilyonluk İşsizlik Sigortası Fonunu yöneten Îş-Kur Genel Müdürü Necdet 
KENAR'm iktidarın fonda biriken paraya göz dikmesi sebebiyle istifa ettiği iddiaları 
doğru mudur? Doğru değil ise iyi bir çalışma arkadaşınız olan Necdet KENAR'ın 
istifasının sebepleri nelerdir? 
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2- AKP Hükümeti olarak 1 yıllık acil eylem plam adı altmda yapmış olduğunuz çalışmalardan 
herhangi bir sonuç alabildiniz mi? îş imkanları ve istihdam yaratmak için ne gibi 
çalışmalar yaptınız? 

3- İşsizlik Fonunda bu güne kadar biriken miktar ne kadardır? Fondan kaç kişi yararlanabildi? 
Fonda biriken paralarla işsizliği önleyecek yatırımlar yaptınız mı? 

4- Türkiye'de işsiz tüm vatandaşlarımıza fon hesabmda biriken 10 katrilyonun belli bir 
sistemle aylık maaş olarak verilmesini düşünüyor musunuz? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. IS.APK.O.IO.OO.OO/SlO^t^O 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.07.2004 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02.6502 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Ardahan Milletvekili Ensar ÛGÜT'e ait 7/3170 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

1- Necdet KENAR'ın Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü görevini 4904 sayılı 
Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile tedviren yürütmesi, 07.07.2003 tarih ve 5776 sayılı 
Onayla uygun görülmüştür. 

işsizlik Sigortası Fonunda biriken paranın amacı dışında kullanılması mümkün 
olmamakla birlikte bu yönde bir talep de sözkonusu değildir. 

Adı geçen, 28.06.2004 tarihli dilekçesi ile görevinden affını talep etmişse de 
24.06.2004 tarih ve 5436 sayılı yazımız ile Bakanlık Müşavirliğine atanma Kararnamesi 
Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

Türkiye iş Kurumu Genel Müdürü (Şahsa Bağlı Kadroda) Necdet KENAR 
28.07.2004 tarih ve 2004/6131 sayılı Müşterek Kararname ile Bakanlık Müşavirliğine 
atanmıştır. 

2- Acil Eylem Planı kapsamında Türkiye'de İnsan gücü Planlanmasının Etkin Bir 
Şekilde Yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili kurum, kuruluş ve 
sosyal tarafların katılımları ile bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda özetle; 
eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında örtüşme sağlanamadığı, bazı alanlarda arz 
fazlalığı oluşmuşken ihtiyaç duyulan alanlarda ise, yeterli eleman yetiştirilemediğj tesbit 
edilmiştir. Bu sorunun aşılabilmesi için kapsamlı bir işgücü piyasası araştırması yapılarak 
mevcut işgücümüzün mesleki profilinin çıkarılması, bu çalışmaların sürekli yenilenmesi 
ve iş piyasasının kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyabileceği işgücünün yetiştirilmesi 
suretiyle insan kaynaklarımızın geliştirilmesi hedeflenmiştir. Konuya ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir. Zira bu çalışma süreklilik arzeden bir çalışmadır. Acil Eylem Planında 
da bu şekilde gösterilmiştir. 

Ayrıca, İŞKUR tarafından, işgücü piyasasının talep boyutunun .ortaya konulması, 
yerel işgücü piyasası analizi ve tahminine yönelik sürdürülebilir yöntemler geliştirilmesi 
amacıyla, isveç Ulusal işgücü Piyasası Kurulu (AMS) ile birlikte 2003 yılında Ankara 
ilinde toplam 1.015 işyerini kapsayan piyasa araştırması yapılmış, bu çalışma 2004 yılı 
ilk yarısında yinelenmiştir. Sözkonusu araştırma sonuçlarına göre ihtiyaç duyulacak 

0 5 AĞUSTOS 28N 
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işgücünün yetiştirilmesi çalışmaları da başlatılmıştır. Bu çerçevedeki iş piyasası 
araştırma çalışmaları ILO ile Kocaeli'de ve Avrupa Eğitim Vakfı ile de Konya Karaman 
bölgesinde başlatılmıştır. 

Bu kapsamda Kurum çalışmalarına devam etmektedir. 

Öte Yandan, istihdama olumlu katkı yapacağı düşüncesiyle, İşsizlik Sigortası 
Primleri, 2002 ve 2003 yıllarında olduğu gibi, 2004 yılında da birer puan düşürülmüş, bu 
uygulama sürekli hale getirilmiştir. Bu suretle iş piyasasına önemli bir kaynak* aktarımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, İŞKUR tarafından istihdamın artırılmasına yönelik olarak Ocak 2003 ve 
Temmuz 2004 döneminde; 

• Çeşitli il ve mesleklerde düzenlenen 211 işgücü yetiştirme kursuna 3 bin 530 kişi 
katılmıştır, 

• özelleştirme nedeniyle işten çıkartılan ve işten çıkarılma olasılığı olan çalışanlar 
ile uygulanmakta olan ekonomik istikrar programından olumsuz etkilenenler ile Kuruma 
kayıtlı diğer işsizlere yönelik özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP) kapsamında 
445 proje uygulanmış olup, bu projelerden 15 bin 665 kişi faydalanmıştır. 

3- işsizlik Sigortası Fonunda 23.07.2004 tarihi itibariyle 11 Katrilyon 376 milyar TL. 
para birikmiş olup, ödemelerin başladığı 30.06.2002 tarihinden 30.07.2004 tarihine kadar 
toplam 283 bin 523 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanmıştır. 

4447 Sayılı işsizlik Sigortası Kanunu gereği Kurum, işsizlik sigortası kapsamında 
işsiz kalanlara yönelik olarak işsizlik ödeneği ve sağlık sigortası hizmetleri yanında 
danışmanlık, işe yerleştirme hizmetleri ile mesleki eğitim hizmetleri de vermektedir. 

4- 4447 sayılı Kanun gereği, Kanunun 51 nci maddesinde belirlenen nedenlerle 
hizmet akdi sona erenler işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

işsizlik Sigortası Fonunda biriken paranın belli bir sistemle işsiz tüm 
vatandaşlarımıza aylık olarak verilmesi yürürlükte bulunan Kanun gereği mümkün 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

( Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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102. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun 'daki Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkan
lığının kapatılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BASESGİOG-
LU'nun cevabı (7/3171) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 

Başesgioğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 

Sıralaması çalışmasına göre Samsun İli Karadeniz Bölgesinin en gelişmiş illeri 

arasında yer almaktadır. SSK kayıtlarına göre de, gerek aktif jsigortalı,sayısı,ve.SSK-

kapsamındaki nüfus bakımından gerekse aylık bildirgesi alınan işyerlerinin sayısı 

bakımından Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden biridir. Bu bağlamda; 

1. Gerek sanayi gerekse ticari potansiyeli ve coğrafi yapısı göz önüne alındığında 

Samsun'da hizmet veren Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı'nın 

kapatılmasının gerekçeleri nedir? Kapatılma gerekçeleri halen geçerliliğini 

sürdürmekte midir? 

2. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan diğer illerimizde Sigorta Teftiş Kurulu Grup 

Başkanlığı kurmak üzere Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mı? Eğer var 

ise, hangi ilimizde Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı kurulması 

düşünülmektedir ve bu kararın verilmesinde hangi objektif kriterler 

gözetilecektir? 

3. Samsun'lu sanayici ve esnaf ile işçilerimizin mağduriyetini gidermek için 

Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı'nın Samsun'da tekrar hizmet vermesini 

sağlamayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/32O-2.<*Ut 
KONU: 0 3 AĞUSTOS ?00W 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'a ait 7/3171 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 
6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında "Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kurul Başkanının 
önerisi, Kurum Başkanının onayı ve Yönetim Kurulu Kararıyla devamlı denetim ve 
teftişi sağlamak amacıyla yurdun coğrafi yapısı, sigortalı ve işveren yoğunluğu göz 
önünde bulundurularak büyük illerde görev merkezleri tesis edebilir veya aynı yolla 
kaldırılabilir. Görev merkezlerinin sayısı 8'i geçemez." hükmü yer almaktadır. 

Görev merkezlerinin kuruluş ve kaldırılmasında yukarıda bahsedilen 
yönetmelik hükmündeki kıstaslar esas alınmaktadır. 

SSK Yönetim Kurulunun 10.04.2000 tarih 639 sayılı kararına göre; Sigorta 
Teftiş Kurulu Başkanlığının Grup Başkanlığı sayısı 15'ten 8'e düşürülmüştür. Antalya, 
Kayseri, izmit, Konya, Gaziantep, Erzurum ve Samsun illerinde hizmet veren Grup 
Başkanlıkları, Müfettiş sayısının azalması, bina, araç, gereç ve idari personel 
yetersizliği, Kurul Başkanlığınca Grup Başkanlığı faaliyetlerinin incelenmesi ve 
değerlendirilmesi konularındaki gerekçelerle kapatılmıştır. Kapatılma gerekçeleri 
günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. Samsun Grup Başkanlığının 
kapatılmasıyla Samsun İli Ankara Grup Başkanlığına bağlanmıştır. SSK Yönetim 
Kurulunun 15.05.2004 tarih 861 sayılı kararına göre; illerin görev merkezlerine 
uzaklığı, görev merkezlerinde yürütülen çalışmaların yoğunluğu ve görev 
merkezlerindeki Müfettiş sayısı dikkate alınarak Adana grup Başkanlığına bağlı 
Kayseri ve Niğde İlleri Ankara Grup Başkanlığına; Ankara Grup Başkanlığına bağlı 
Samsun İli, Trabzon Grup Başkanlığına bağlanmıştır. İdari gerekler ve iş potansiyeli 
nedeniyle Samsun ilinin tekrar Ankara Grup Başkanlığına bağlanma çalışmaları 
başlatılmış bulunmaktadır. 

Ülkemizin coğrafi yapısı, sigortalı ve işveren yoğunluğu göz önünde 
bulundurularak büyük illerde görev merkezleri tesis edilmektedir. Sigorta Teftiş 
Kurulu Başkanlığına bağlı 8 Grup Başkanlığı bulunmaktadır. Buna ilaveten herhangi 
bir bölge ya da ilimizde şu an için Grup Başkanlığının kurulması düşünülmemektedir. 
Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon ilinde Trabzon Grup Başkanlığı mevcuttur. 

Samsun ilinde Müfettiş incelemesini gerektirecek toplam iş sayısı halihazırda 
94 adettir. Bu İş miktarı, 3 Müfettişin 1 aylık çalışmasıyla sonuçlandırılabilecektir. 
Samsun iline görevlendirmeler yıl boyunca sürekli olarak yapılmaktadır. Sarhsun 
ilindeki sigortalı ve işveren yoğunluğu diğer Grup Başkanlıkları ile karşılaştırıldığında 
da düşük kalmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

f ' Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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103. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL 'un, SSK iştirakçilerinin özürlü çocuklarının eğitim 
ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GİOĞLU'nun cevabı (7/3172) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

1- Özürlü çocuğu için eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı olan SSK bünyesindeki 
bir aile için, bu konuda gerekli şartlar ve yapması gerekenler nelerdir? 

2- Şu anda SSK'nın özürlü çocuğun eğitimi için aileye kişi başına yaptığı maddi 
destek aylık kaç TL'dir? 

3- 31/12/2002 ve 31/12/2003 tarihi itibari ile toplam olarak kaç aile (veya kişi) 
SSK'ndan bu eğitim için yardım almaktadır? 

4- Ayrıca; 31/12/2002 ve 31/12/2003 tarihi itibarıyla toplam SSK'lı sayısı (çalışan, 
emekli ayrt ayrı) ve yine aynı tarihler itibarıyla toplam malulen emekli SSK'lı ile 
halen çalışan özürlü SSK'lı sayısı ne kadardır? 
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T.C. 
Ç A L I Ş M A V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00A30-O-2,t<tfk 0 9 AĞUSTOS 2004 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'a ait 7/3172 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
aşağıda sunulmuştur. 

1 - 506 sayılı Kanunun Ek 37 nci maddesi uyarınca; "Sigortalılar ve Kurumdan 
sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların 
geçindirmekle yükümlü oldukları gelir veya aylık alan aynı durumdaki çocuklardan, 
Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile resmi veya özel eğitim merkezlerine 
gönderilenlerin gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımların. Bütçe Uygulama 
Talimatında belirtilen esas ve miktarda Kurumca sağlanacağı" 

hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Buna göre, sigortalıların zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özürü bulunan 
çocuklarının eğitim yardımlarının Kurumca karşılanabilmesi için Kurum sağlık tesisleri 
sağlık kurullarınca eğitim almaları gerektiğine dair rapor düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

2- 506 sayılı Kanunun Ek 37 nci maddesi gereğince, özürlü çocukların gelişim 
ve eğitimine ilişkin yardımlar 02.04.2004 tarihli, 25421 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla; 

Grup eğitimi için aylık 60.000.000.- TL, 

Bireysel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti bedeli de aylık 240.000.000.- TL 
olarak belirlenmiştir. 

3- 31.12.2002-31.12.2003 tarihi itibariyle toplam 25.168 özürlü çocuğa eğitim 
yardımı yapılmıştır. 

4- 2002 yılı verilerine göre toplam sigortalı sayısı (zorunlu sigortalı-*- çırak+ 
topluluk+tarım sigortalı) 6.563.187, aylık ve gelir alanların sayısı 3.747.573, 
Kurumdan gelir ve aylık alanların içinde maluliyet aylığı alanların sayısı 62.542, 
sürekli işgöremezlik geliri alıp sigortalı olarak çalışanlar 7.970 kişidir. 

2003 yılı verilerine göre ise, toplam sigortalı sayısı 6.750.460, aylık ve gelir 
alanların sayısı 3.935.523, Kurumdan gelir ve aylık alanların içinde maluliyet aylığı 
alanların sayısı 62.709, sürekli işgöremezlik gelirine tabi sigortalı olarak çalışanlar 
7.423 kişidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ' Murat BAŞESGIOĞLU 
C Bakarı 
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104. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, meme protezlerinin estetik mahiyette olduğu gerek
çesiyle SSK tarafından ödenmemesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3173) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 

Başesgioğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Batı toplumlannda her 9 kadından 
birinin meme kanseri geliştirme riski vardır. Türkiye'de de kadınlar arasında en sık görülen 
10 kanser tipi içersinde meme kanseri birinci sırada yer almaktadır. Buna karşın, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32, 33 ve 36. 
maddelerini gerekçe göstererek, kendi isteği dışında memesi alınmış kadın hastaların 
kullandığı silikonlu dış meme protezi ve buna uygun askılığa ilişkin ücretleri ödememektedir. 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Kordon Soroptimist Kulübü'nün belirtilen talepleri dile 
getiren dilekçesine, "silikonlu dış meme protezi ve buna uygun askılık ilgililerin 
işgörmezliğini giderecek nitelikte olmayıp, estetik mahiyette olması nedeniyle Kurumumuzca 
temin edilmesi mümkün değildir" şeklinde yanıt vermiştir. Bu bağlamda; 

1. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 506 sayılı yasayı yorumlayarak meme 
protezlerinin estetik mahiyette olduğu sonucuna ulaşırken, hangi hukuksal gerekçeleri 
dayanak almıştır? Bu gerekçeler oluşturulurken, ilgilinin işgörmezliğinin giderilmesi 
kavramının sınırlarının belirlenmesi konusunda tıbbi otoritelerin görüşlerine 
başvurulmuş mudur? Başvuruldu ise, hangi tıbbi otoriteler, meme protezi takılmasının 
estetik mahiyette olduğuna ilişkin bilgi sunmuştur? 

2. Meme protezlerinin estetik mahiyette olduğu sonucuna ulaşılırken tıp otoritelerinin 
görüşleri alınmadan bu karara varıldı ise, bilim çevrelerinden gerekli katkıyı aldıktan 
sonra, yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. SSK'dan sağlık yardımı alanların, silikonlu dış meme protezi ve buna uygun askılık 
giderlerinin karşılanması durumunda bunun yıllık olarak SSK bütçesine getireceği ek 
yük konusunda bir çalışma yapıldı mı? Yapıldı ise, bu çalışmanın sonuçlan ne 
olmuştur? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.ia.APK.O.^.OO.OO/â-fe—-***^ 
KONU:Yazılı Soru önergesi "f § AGüPTrss 7004 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISJ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'a ait 7/3173 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
aşağıda sunulmuştur. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 35 inci maddesinde "Sigortalının eşi 
ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde bu Kanun'un 33 üncü 
maddesinde belirtilen sağlık yardımlarından, 34 üncü maddede yazılı süreleri 
aşmamak üzere yararlanırlar. Ancak, ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç 
bedellerinin % 20'sini sigortalı öder. 

Sigortalının eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının yukarıda 
belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, sigortalının hastalığın 
anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş 
olması şarttır." denilmektedir. 

Yine, sözkonusu Kanun'un 34 üncü maddesinin son fıkrasında; "Kurum 
sigortalının iyileşmesine yarayacak, yahut işgöremezliğini az çok gidermesi için 
gerekli görülecek protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yardımları süreleri 
ile bağlı olmaksızın sağlamak, onarmak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle 
yükümlüdür." denilmektedir. 

Diğer taraftan, anılan madde hükmüne göre, sigortalılarla Kurumdan sürekli 
işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların hastalıkları, halinde, 
iyileşmelerine yarayacak yahut işgöremezliklerini az çok gidermeleri için gerekli 
görülen yürüme cihazları ile el, kol ve bacak vb. protezler Kurumca temin edilmekte 
iken, 

Hastalık sigortası kolundan estetik mülahazalarla veya sosyal endikasyon ve 
psişik yönden kullanılmak istenen protezler meyanındaki, estetik el (süs eldiveni), 
kulak kepçesi, sun'i tırnaklar, sun'i meme ve peruklar, 

Kurumca temin edilmemektedir. 
SSK Başkanlığınca yapılan araştırma sonucunda meme protezinin söz konusu 

kimselerin iyileşmelerine yarayacak yahut işgöremezliklerini az çok 
giderebileceklerine ilişkin düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporuna rastlanılmadığı gibi 
meme protezinin verildiğine dair herhangi bir örnek de bulunmamaktadır. 

Ancak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun işkazası ve meslek hastalığı 
ile ilgili 12 nci maddesinin (D) fıkrası hükmüne göre, sigortalıların kullanmalarına 
lüzum gösteren her türlü protez araç ve gereçleri Kurumca sağlanmaktadır. 

Kurumca, söz konusu kimselere silikonlu dış meme protezi ve buna uygun 
askılık temin edilmediğinden ve bu konudaki taleplerin istisnai olmasından dolayı 
yıllık tahmini başvuru sayısının Kuruma getireceği yük hususunda bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

ö t e yandan, çalışmaları sürdürülen Genel Sağlık Sigortası kapsamında estetik 
amaçlı olmayan "meme protezi" ve buna benzer bir çok sağlık yardım ve hizmetinin 
sunulmasına ilişkin şartlar bilimsel ve çağdaş sigortacılık anlayışına dayalı olarak ele 
alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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105. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, kamuoyunda 2/B olarak değerlendirilen 
arazilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/3175) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı, Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

^ _ _ ^ y E r d a l KARADEMIR 
İzmir Milletvekili 

Anayasa'ya göre, "...ormanlar zamanaşımı ile mfilk edinilemez..." (Madde: 169). 1987 tarihli ve 
3402 sayılı Kadastro Yasası' da, "...Ormanlar...tapuda kayıtlı olsun veya olmasın kazandırıcı 
zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez..." demektedir (Madde: 18). Türk hukuk sisteminde de, devlet 
ormanı üzerinde orman niteliği ile kurulan bir zilyetliğin hiçbir değerinin bulunmadığı ve devlet 
ormanlarında sahiplenme yaratacak haklı bir zilyetlik kurulmasının olanaksız olduğu kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Yasası'na göre, devlet ormanları içinde her tür bina ve ağıl inşası ve hayvanların 
barınmasına özgü yerler yapılması, tarla açılması, işlemesi, ekilmesi ve yerleşilmesi yasaktır (Madde: 
17, 79, 91 'den... 114'e kadar). Orman Yasası, dört bir yanı ormanlarla çevrili olan ve yararlanmak 
için ormanın geçilmesi ve kullanılması zorunlu bulunan "orman içi açıklıklar" m, orman 
bütünlüğünü bozucu niteliğe sahip olmaları gerekçesiyle özel mülkiyete konu olmalarım yasaklamış 
ve bu yerlerin açma yoluyla genişletilerek, her türlü bina ve tesislerle işgali durumunda orman 
yönetiminin doğrudan el koymasmı öngörmüştür (6831 sayılı yasa, Madde: 17/2; Yargıtay 
H.G.K.Karan, 26.03.1997, E. 1996/20-927, K.1997/251). 

Bu yerlerin yani orman içi açıklıkların, öncesinin orman olup olmaması da, orman idaresi tarafından el 
konulması için önemli değildir (Yargıtay H.G.K.Karan, 10.12.1997, E. 1997/20-808, K.1997/1039; 
Yargıtay H.G.K.Karan, 04.03.1998, E. 1998/20-157, K.1998/204). Anayasa'nın 169. maddesinde, 
ormanların ülke yönünden taşıdığı büyük önem gözetilerek, korunmaları ve geliştirilmeleri konusunda 
ayrıntılı düzenlemelere yer verilmekle beraber, ülkemizde orman örtüsünün sürekli yok edilmesi 
gerçeği de devam etmiştir. Özellikle orman içi açıklıklar konusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, 
bu yerleri işgalden arındıracağına, adeta işgal edenlerin kazanılmış haklan olarak değerlendirmektedir. 

Bunun en önemli örneği, 10 Şubat 2004 tarihli MİLLİYET Gazetesinde, "SEÇİM YAĞMASI" 
başlığı ile verilen habere konu alandır. Gazetede "Ormanın ortasında utanç tabloları" şeklinde 
değerlendirilen bu yerin dört bir tarafı devlet ormanı olarak çevrili olduğu halde, Milliyet Gazetesinin 
11 Şubat 2004 tarihli sayısının 15. sayfasında, bu yer için, İstanbul Orman Bölge Müdürünün, "...Bu 
yerler 2B yasası kapsamında orman sınırlan dışında tutulmuş..." değerlendirmesine yer 
verilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1. Türkiye'de orman sınırları dışına çıkartılan ve kamuoyunda 2/B olarak değerlendirilen 
yerlerden kaç tanesinin dört bir yanı devlet ormanı ile çevrilidir? 

2. Dört bir yanı devlet ormanı ile çevrili olan yerler, Yargıtay kararlarıyla da içtihata bağlanarak 
orman içi açıklıklar olarak değerlendirildiğine göre, bu yerler hakkındaki 2/B kararlan yok 
hükmündedir ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesinin birinci fıkrasına göre neden 
işlem yapılarak derhal el konulmamaktadır? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- l O 3 ^ ~-3 Z-L3 5 7 g / 2 u04 

KONU : Sayın Erdal KARADEMİR'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLI&IHA. 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i Başkanlığı .) 

İLGİ : TBMM'nin 21/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan izmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR"in "Kamu 
oyunda 2/B olarak değerlendirilen arazilere ilişkin" 7/3175 esas sayılı yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir 

Arz ederim. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN "KAMU OYUNDA 2/B OLARAK 
DEĞERLENDİRİLEN ARAZİLERE İLİŞKİN" 7/3175 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

Anayasa'ya göre "...ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez..." (Madde:169). 
1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Yasası da, "...Ormanlar... tapuda kayıtlı olsun 
veya olmasın kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez..." demektedir. 
(Madde:18). Türk hukuk sisteminde de, devlet ormanı üzerinde orman niteliği ile 
kurulan bir zilyetliğin hiçbir değerinin bulunmadığı ve devlet ormanlarında 
sahiplenme yaratacak haklı bir zilyetlik kurulmasının olanaksız oldjuğu kabul 
edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Yasası'na göre, devlet ormanları içinde her tür bina ve ağıl 
inşası ve hayvanların barınmasına özgü yerler yapılması, tarla açılması, işlemesi, 
ekilmesi ve yerleşilmesi yasaktır. (Madde: 17, 79, 91'den den... 114'e kadar). Orman 
Yasası, dört bir yanı ormanlarla çevrili olan ve yararlanmak için ormanın geçilmesi 
ve kullanılması zorunlu bulunan "orman içi açıklıklar"ın orman bütünlüğünü bozucu 
niteliğe sahip olmaları gerekçesiyle özel mülkiyete konu olmalarını yasaklamış ve bu 
yerlerin açma yoluyla genişletilerek, her türlü bina ve tesislerle işgali durumunda 
orman yönetiminin doğrudan el koymasını öngörmüştür. (6831 sayılı Yasa, Madde: 
17/2; Yargıtay H.G.K. Kararı, 26.03.1997, E. 1996/20-927, K.1997/251). 

Bu yerlerin yani orman içi açıklıkların, öncesinin orman olup olmaması da, 
orman idaresi tarafından el konulması için önemli değildir. (Yargıtay H.G.K. Kararı, 
10.12.1997, E.1997/20-808, K.1997/1039; Yargıtay H.G.K. Kararı, 04.03.1998, 
E.1998/20-157, K.1998/204). Anayasa'nın 169. maddesinde, ormanların ülke 
yönünden taşıdığı büyük önem gözetilerek, korunmaları ve geliştirilmeleri 
konusunda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmekle beraber, ülkemizde orman 
örtüsünün sürekli yok edilmesi gerçeği de devam etmiştir. Özellikle orman içi 
açıklıklar konusunda, Çevre ve Orman Bakanlığının, bu yerleri işgalden 
arındıracağına, adeta işgal edenlerin kazanılmış hakları olarak değerlendirmektedir. 
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Bunun en önemli örneği, 10 Şubat 2004 tarihli Milliyet Gazetesinde, "SEÇİM 
YAĞMASI" başlığı ile verilen habere konu alandır. Gazetede "ormanın ortasında 
utanç tabloları" şekl inde değerlendirilen bu yerin dört bir tarafı devlet ormanı olarak 
çevrili olduğu halde, Milliyet Gazetesinin 11 Şubat 2004 tarihli sayısının 15. 
sayfasında, bu yer iç in, İstanbul Orman Bölge Müdürünün, "... Bu yerler 2B yasası 
kapsamında orman sınırları dışında tutulmuş..." değerlendirmesine yer 
verilmektedir. 

Bu bağlamda; 

SORU 1- Türkiye'de orman sınırları dışına çıkartılan ve kamuoyunda 2/B 
olarak değerlendiri len yerlerden kaç tanesinin dört bir yanı orman ile çevri l idir? 

CEVAP 1- Öncelikli olarak, "orman iç açıklığı" kavramının ilmi tarifinin yapılmasında 
fayda bulunmaktadır. "Orman içinde kültür arazileri dışında doğal olarak ağaç ve 
ağaççık içermeyen genel olarak otsu bitki veya bazı durumlarda yer yer odunsu bitkiler 
içeren açıklıklar" orman içi açıklık olarak tanımlanmaktadır. 

Tanımdan da açıklıkla görüleceği üzere ormanlarımız içerisinde bulunan her açıklık 
orman içi açıklığı değildir, özellikle tanımda belirtildiği üzere kültür arazileri hiçbir 
zaman orman içi açıklığı olarak tanımlanamaz. 6831 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinde belirtilen orman içi açıklıklar tamamen kültür arazileri dışındaki 
açıklıklardır. Ülkemizde orman içi açıklığı kavramının yanlış değerlendirilmesi sonucu 
orman iddia edilen il merkezlerimiz, ilçe merkezlerimiz, belde ve köy merkezlerimiz 
bulunmaktadır. 

Türkiye'de orman sınırları dışına çıkartılan ve kamuoyunda 2/B olarak 
değerlendirilen yerlerden dört bir yanı orman ile çevrili olan yerler; ülkeıjıizde 1974 
yılından itibaren 1961 tarihli Anayasa hükümleri ve 1744 sayılı Kanun kapsamında 
yapılan 2 nci madde uygulamaları ile 1981 tarihli Anayasa hükümleri ve 2896 ye 3302 
sayılı kanunlar kapsamında yapılan 2/B madde uygulamalarının belde ve köy 
dosyalarından tespit edilmesi ile mümkündür. Bu tespitin yapılması da büyük zaman 
gerektirmektedir. 

SORU 2- Dört bir yanı devlet ormanı ile çevrili olan yerler, Yargıtay kararlarıyla da 
içtihata bağlanarak orman içi açıklıklar olarak değerlendirildiğine göre, bu yerler 
hakkındaki 2/B kararları yok hükmündedir ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17. 
maddesinin birinci fıkrasına göre neden işlem yapılarak derhal el 
konulmamaktadır? 

CEVAP 2- Orman içi açıklık tanımının kültür arazilerini de içerisine alarak hatta 
Anayasa ve yasalarda belirtilen amir hükümler ile yasal olarak uygulama sonrasında 
meydana gelen 2 ve 2/B madde alanlarının da 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 
birinci paragrafına tahvil edilmesi yorumudur. Bu yorum hukuki ve Anayasal bir yorum 
da değildir. Anayasamız mülkiyet hakkının kutsallığından bahsetmektedir. 
Ormanlarımız içerisinde her zaman kültür arazileri yer aldığı gibi bundan sonra da yer 
almaya devam edecektir. 

Bakanlığımızca 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesi birinci paragrafında belirtilen 
orman içi açıklıklarda ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli hassasiyet 
gösterilmektedir. 

TBMM'miz 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesini 1744 ve 2896 sayılı kanunlar ile 
değiştirmiş ve madde metninde "..su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman 
bütünlüğünü bozmayan..." yerlerin orman sınırları dışına çıkabileceği yönünde amir 
hükümler getirmiştir. Bilahare 1986 yılında 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
3302 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle medde metninde yer alan "...su ve toprak 
rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan " ibareleri madde metninden 
çıkarılmıştır. 

Yasama, yürütme ve yargı organlarının dengeli ve ahenkli çalışması demokrasimiz 
bakımında önem arz etmektedir. 
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TBMM'nin kabul ettiği ve yasalaşan bir kanunun uygulanması yürütme organı olan 
Bakanlığımız tarafından yerine getirilmektedir. 

Bu itibarla; yapılmış olan 2/B madde uygulamalarının Anayasamızın 169 uncu 
maddesi ve yürürlükte bulunan kanun hükümleri kapsamında "yok hükmünoV olduğu 
görüşüne katılmaya imkan bulunmamaktadır. ""*"' 

106. - Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Mersin 'in bir mahallesindeki petrol dolum 
tesislerinin yarattığı kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE 'nin cevabı 
(7/3176) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını takdirlerinize sunarım. 06.07.2004 

Mustafa ÖZTOREK 
Mersin Milletvekili 

Mersin'in doğusunda bulunan Karaduvar Mahallesi sınırlan içinde yer alan ATAŞ, 
TUTA ve OPET Petrol şirketlerinin faaliyet gösterdiği alanda 2004 yıb başından beri yoğun 
bir petrol kirliliği yaşanmaktadır. 

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu'nun Bakanlığınıza da gönderilen 30.04.2004 
gün ve 2004/41 sayılı raporunda da belirtildiği gibi petrol dolum tesislerinin bulunduğu 
bölgede yer altı sulan petrol ve türevleri ile kirlenmiştir. 

Petrol iletim hatlan yerleşim birimlerinin çok yakınından geçmektedir. Geçtiğimiz 
günlerde TUTA'ya ait tesislerin birinde yangın çıkmıştır. 

Karaduvar mahallesinde yerleşim birimlerini tehdit eden, yer altı sulanın kirleten 
petrol tesisleri ile ilgili olarak; 

1) Mevcut petrol dolum tesislerinin standartlara ve çevre mevzuatına uygun olup 
olmadığını tespit için bir teknik çalışma yaptıracak mısınız? 

2) Kirlenmiş olan yer altı sularının antılması ve tekrar yer altı su kaynaklarına 
dönüşümünü sağlayacak önlemleri alacak mısınız? 

3) Yer altı suyuna kansan yakıtın tutuşup çevreye zarar vermesini önlemek için ne 
gibi acil önlemler alacaksınız? 

4) Karaduvar mahallesinde yaşayan insanları ve canlılan tehdit eden petrol depolama 
ve dolum tesislerinin teknik şartlara uyumunu sağlamak ve gerekli önlemleri 
almayanlan kapatmak için ne zaman harekete geçeceksiniz? 
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T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- l O C v o ^ J z . ^ . / CZ\g /2004 

KONU : Sayın Mustafa ÖZYÜREK'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKA HLIĞISA. 
(Kanunlur ve Kararlar Daires i Başkan l ığ ı ) 

İLGİ : 21/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Mersin Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK'in 
"Mersin'in bir mahallesindeki petrol dolum tesislerinin yarattığı kirliliğe ilişkin" 7/3176 
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

ıanPEPE S 
Bakan / 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA ÖZYÜREK'İN 
"MERSİN İLİ KARADUVAR MAHALLESİNDE BULUNAN PETROL DOLUM 

TESİSLERİN YARATTIĞI KİRLİLİĞE İLİŞKİN" 7/3176 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Mevcut petrol dolum tesislerinde yürütülen faaliyetlerin ÇED Yönetmeliğine 
uygun yürütüldüğünün denetlenmesi kapsamında komisyonlar kurularak her kurumun 
yasal yetki, görev, sorumlulukları ve mevzuatları çerçevesinde inceleme-değerlendirme 
yapılmaktadır. Kuruluşlardan bu süreçte ilgili mevzuatlara uyacaklarına dair, taahhüt 
alınmaktadır. Faaliyetin devam ettiği sürede Bakanlığımızca denetimler 
sürdürülmektedir. 

2- Bölgede oluşan yer altı suyu kirliliğinin giderilmesine yönelik çalışmalara 
Bakanlığımızca devam edilmektedir. Çalışmalarda nihai hedefimiz yeraltında oluşan su 
kirliliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu konudaki çalışmaları planlamak üzere kurulan 
komisyonun çalışmaları tamamlandıktan sonra belirlenen stratejiler uygulamaya 
konulacaktır. 

3- Bölgede oluşturulan komisyon tarafından 6 adet gözlem kuyusu açılarak yer 
altı suyuna karışan petrol toplanmış olup çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hale 
getirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

4- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler 
kapsamında değerlendirme çalışmaları Bakanlığımızca yapılmakta olup, uygun olmayan 
durumların tespit edilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununda belirtilen yaptırımlar 
uygulanmaktadır. 
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107. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, hukuk müşavirliği sınavıyla ilgili bazı iddialara 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3178) 

6 Temmuz 2004 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arzederim. 

Onur Ö Y M E N 
İstanbul Milletvekili 

6 Temmuz 2004 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yeralan haberde, Dışişleri 
Bakanlığı Hukuk Müşavirliği sınavında uygulanan psikolojik test içinde 
adaylardan dini inançlarıyla ilgili sorulara da cevap vermelerinin istendiği 
anlaşılmaktadır. 

- Bu haberdeki bilgiler doğruysa, Anayasamızın laiklikle ilgili hükümlerine 
açıkça aykırı olan bu uygulamanın derhal durdurulması için Dışişleri 
Bakanı olarak gerekli talimatı verdiniz mi? 

- Vatandaşları inançlarını kamuya bildirmek zorunda bırakarak yasalarımızı 
ihlal eden görevliler hakkında gerekli soruşturma açılmış mıdır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 026.21 /2004/PERD/317307 
Konu : Yazılı soru önergesi .*»-„ 

. U M töste 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 21.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Onur öymen'in 7/3178 esas sayılı, Denizli Milletvekili 
Sayın Mustafa Gazalcı'nın 7/3179 esas sayılı yazu7™sonT önergelerinin yanıtları ilişikte 
sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dtfialari Bakanı va 

Başbakan Yardımcıaı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 7/3178 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Soru Önergesi: 

6 Temmuz 2004 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yeralan haberde, Dışişleri Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliği sınavında uygulanan psikolojik test içinde adaylardan dini inançlarıyla ilgili 
sorulara da cevap vermelerinin istendiği anlaşılmaktadır. 

- Bu haberdeki bilgiler doğruysa, Anayasamızın laiklikle ilgili hükümlerine açıkça aykırı olan 
bu uygulamanın derhal durdurulması için Dışişleri Bakam olarak gerekli talimatı verdiniz mi? 

- Vatandaşları inançlarını kamuya bildirmek zorunda bırakarak yasalarımızı ihlal eden 
görevliler hakkında gerekli soruşturma açılmış mıdır? 

Cevap: 

- Bakanhğımızdaki memuriyetler için yapılan giriş sınavlarına katılan adaylar, 1998 yılından 
bu yana, yazılı ve sözlü sınava ilaveten psikolojik teste de tabi tutulmaktadır. Dışişleri 
Bakanlığı Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılan psikolojik değerlendirme uzman bir klinik 
psikologu tarafindan Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Testi (MMPI) uygulaması ile 
gerçekleştirilmekte ve bilimsel olarak değerlendirilmektedir. 566 sorunun yeraldığı MMPI 
testi; sağlık, psikosomatik belirtiler, nörolojik bozukluklar ile nevrotik ve psikotik eğilimleri 
ölçmeyi amaçlayan 13 alt testten oluşmaktadır. Test, bütün topluma yönelik, standart bir test 
olarak hazırlanmış olması nedeniyle kişilerce, gereksiz, ilgisiz ve garip bulunabilecek sorular 
da içermektedir. Bu durum, yine standart prosedür uyarınca, adaylara, testin uygulanması 
sırasında bildirilmektedir. Sorular tek basma ele alınmamakta ve yanıtlarla tek tek 
ilgilenilmemektedir. Test, soru gruplarının toplu olarak bir şablon aracılığı ile 
değerlendirilmesi suretiyle elde edilen kişilik profili üzerinden, psikopati yönünde normalden 
sapmaların tespit edilmesi amacıyla yorumlanmaktadır. Evrensel kullanım amacıyla 
hazırlanan ve ülkemiz koşullanna uyarlanmış şekliyle Türkiye'nin genelinde standart bir 
içerikle uygulanan sözkonusu testte yer alan sorular içeriği kurum ve uygulayıcı tarafindan 
hazırlanmamakta, değerlendirmesi de uygulayıcı kurumlar tarafindan yapılmamaktadır. Bu 
husus, adaylara testin uygulaması sırasında açıklanmaktadır. 

Evrensel düzeyde uygulanan bu bilimsel testin durdurulması veya suallerin değiştirilmesi için 
herhangi bir sebep olmadığı düşünülmektedir. 
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108. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCİ'nın, hukuk müşavirliği sınavıyla ilgili bazı id
dialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL 'ün cevabı (7/3179) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından yazılı olarak 

yanıtlamasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa GAZALCI 

CHP Denizli Milletvekili 

1. Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk müşavirliği sınavının psikoloji testinde adaylara, "Ahirete 

inanır mısınız? Haftada kaç defa Kuran okursunuz? Peygamberin gökyüzüne çıktığına 

inanır mısınız ?" soruları yöneltilmiş midir? 

2. Eğer bu sorular sorulduysa, buna niçin gerek duyulmuştur? 

3. Bu sorularla kişiler dinsel inanç ve görüşlerini açıklamaya zorlanmıyor mu? 

4. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Bütün devlet işleri ve işlemleri 

bu temele göre yapılır. Dinsel içerikli bu sorular laik devlet yapımızı zedelemez mi? 

5. Bakanlığınız tarafından sınavın iptal edilmesi ve yeniden yapılması düşünülüyor mu ? 

T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Personel Dairesi Başkanlığı 

Sayı :026.21/2004/PERD/317307 06 A Ğ U S T O S 2004 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazılan. 

istanbul Milletvekili Sayın Onur Oymen'in 7/3178 esas sayıU, Denizli Milletvekili 
Sayın Mustafa Gazalcı'nın 7/3179 esas sayılı yazılı soru önergelerinin yanıtlan ilişikte 
sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdul lah GÜL 
Dıafşlsrl Bakanı ve 

Barbakan Yardımcısı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GAZALCI'NIN 7/3179 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Soru Önergesi: 

1. Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk müşavirliği sınavının psikoloji testinde adaylara, 
"Ahirete inanır mısınız? Haftada kaç kere Kuran okursunuz? Peygamberin gökyüzüne 
çıktığına inanır mısınız?" sorulan yöneltilmiş midir? 

2. Eğer bu sorular sorulduysa buna niçin gerek duyulmuştur. 
3. Bu sorular kişisel dinsel inanç ve görüşlerini açıklamaya zorlanmıyor mu? 
4. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Bütün devlet işleri ve 

işlemleri bu temele göre yapılır. Dinsel içerikli bu sorular laik devlet yapımızı 
zedelemez mi? 

5. Bakanlığımız tarafından sınavın iptal edilmesi ve yeniden yapılması düşünülüyor mu? 

Cevap: 

Bakanlığımızdaki memuriyetler için yapılan giriş sınavlarına katılan adaylar, 1998 yılından 
bu yana, yazılı ve sözlü smava ilaveten psikolojik teste de tabi tutulmaktadır. Dışişleri 
Bakanlığı Smav Yönetmeliği uyarmca yapılan psikolojik değerlendirme uzman bir klinik 
psikologu tarafından Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Testi (MMPI) uygulaması ile 
gerçekleştirilmekte ve bilimsel olarak değerlendirilmektedir. 566 sorunun yeraldığı MMPI 
testi; sağlık, psikosomatik belirtiler, nörolojik bozukluklar ile nevrotik ve psikotik eğilimleri 
ölçmeyi amaçlayan 13 alt testten oluşmaktadır. Test, bütün topluma yönelik, standart bir test 
olarak hazırlanmış olması nedeniyle kişilerce, gereksiz, ilgisiz ve garip bulunabilecek sorular 
da içermektedir. Bu durum, yine standart prosedür uyarınca, adaylara, testin uygulanması 
sırasında bildirilmektedir. Sorular tek basma ele alınmamakta ve yanıtlarla tek tek 
ilgilenilmemektedir. Test, soru gruplarının toplu olarak bir şablon aracılığı ile 
değerlendirilmesi suretiyle elde edilen kişilik profili üzerinden, psikopati yönünde normalden 
sapmaların tespit edilmesi amacıyla yorumlanmaktadır. Evrensel kullanım amacıyla 
hazırlanan ve ülkemiz koşullarına uyarlanmış şekliyle Türkiye'nin genelinde standart bir 
içerikle uygulanan sözkonusu testte yer alan sorular içeriği kurum ve uygulayıcı tarafından 
hazırlanmamakta, değerlendirmesi de uygulayıcı kurumlar tarafından yapılmamaktadır. Bu 
husus, adaylara testin uygulaması sırasında açıklanmaktadır. 

Evrensel düzeyde uygulanan bu bilimsel testin durdurulması veya suallerin değiştirilmesi için 
herhangi bir sebep olmadığı düşünülmektedir 
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109. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMS'nin hizmetlerinden yararlandığı bir halkla 
ilişkiler şirketi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/3180) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 

ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.07.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

Sorular : 

1- TMSF'nin mukavele yaparak hizmetlerinden yararlandığı "halkla ilişkiler" şirketi var 
mıdır? 

2- Böyle bir şirket var ise; 
TMSF'nin bu şirket ile yapmış olduğu bir mukavele bulunmakta mıdır? 
TMSF'nin bu şirketle direkt olarak imzaladığı bir mukavele yok ise TMSF'nin 
kontrol ettiği şirketlerden herhangi birinin bu şirketle bir mukavelesi var 
mıdır? Varsa bu şirketler hangileridir? 
TMSF, bu şirkete direkt ve dolaylı olarak ne kadar ödeme yapmaktadır? 

3- TMSF'nin bir halka ilişkiler şirketine ihtiyacı var mıdır? 
4- Halkla ilişkiler şirketleri hizmetlerinden faydalanan diğer devlet kurum ve kurulları 

hangileridir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01- f V ? ^ JTC*/-€'/2004 
KONU : 7/3180-6589 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3180-6589 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 
Başkanlığfnın 13.08.2004 tarih ve TMSF.BHI.223/30355 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

4 3 8 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI :TMSF.BHI.223/303_ÎS 13/08/2004 
KONU:, Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDEVICILIĞFNA 

(Sn. Doç. Dr. AbdüUatif ŞENER) 

İLGİ: a) 05/07/2004 tarih ve B.02.0.001/01-6464 7/3180 sayılı yazınız. 
b) 22/07/2004 tarih ve B.02.0.001/01-6464 7/3181 sayılı yazınız. 
c) 22/07/2004 tarih ve B.02.0.001/01-6464 6/1234 sayılı yazınız. 

İlgi (a) da kayıtlı yazınız ekinde yeralan istanbul Milletvekili Emin Şirin*in soru 
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile 
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Stratejik Araştırma Geliştirme iletişim 
Damşmanlığı Ltd. Şti/nden (STAGE İletişim Damşmanlığı) "iletişim, halkla ilişkiler 
ve medya ilişkileri" konusunda danışmanlık hizmeti almaktadır. 

2. STAGE iletişim Damşmanlığı şirketi ile 15.05.2004 tarihinde imzalanan bir 
mukavele ile hizmet alınmaya başlanmıştır. 

S STAGE iletişim Danışmanlığı şirketi, yönetimi ve/veya denetimi TMSF'de 
bulunan şirketlerden herhangi birine hizmet vermemektedir. 

S TMSF yapılan mukavele doğrultusunda STAGE İletişim Damşmanlığı şirketine 
aylık 4 milyar + KDV ödeme yapmaktadır. Bunun dışında herhangi bir ödeme 
yapılmamaktadır. 

3. Halkla ilişkiler, son yıllarda gerek kamu, gerekse özel şirketlerin yoğun biçimde 
aldıkları bir hizmet alam olmuştur. Halkla İlişkiler konusunda bünyesi dışındaki bir 
şirketten destek alan TMSF, modem iletişim yöntemlerini kullanarak kamuoyu ile 
etkin ve verimli bir iletişim platformu oluşturmayı amaçlamış, bu hizmeti üçüncü 
partilerden almak suretiyle de bu alandaki masrafım azaltmış ve AB ölçülerinde bir 
kamu kuruluşu niteliği kazanmıştır. 

Fona devredilen bankalar ve bu bankalar aracılığı ile tahsilatı üstlenilen kredi borçları 
dolayısıyla TMSF'in iş yükü oldukça ağırlaşmış ve kamuoyunun TMSF çalışmalarına 
ilgisi yoğunlaşmıştır. Bu sebeple, TMSF'nin alacaklarının tahsili noktasındaki 
girişimlerini hızlı, doğru ve anlaşılır biçimde kamuoyu ile paylaşması önem 
arzetmektedir. 

Kamu alacaklarının tahsili konusunda çok önemli bir görev üstlenmiş bulunan TMSF, 
kanunun kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde tahsilatları en kısa sürede 
yapabilmek için güçlü bir medya ve kamuoyu desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bunun 
yanında TMSF, vereceği çok yüksek rakamlı reklam harcamaları yerine daha itibarlı 
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yöntem olan halkla ilişkiler ve medya ilişkilerini tercih ederek, ekonomik bir tanıtım. 
yöntemi kullanmaktadır. TMSF'nin tahsilat amaçlı yaptığı kampanyalar, menkul ve 
gayri menkullerin satışları, açık artırmalar gibi faaliyetlerin çok geniş bir kitleye 
duyurulması, ayrıca halka açık şirketler ile yapılan görüşme ve protokollerin 
spekülasyonlara meydan vermeyecek biçimde yatırımcılara resmi olarak ilan edilmesi 
gerekmektedir. 

4. Halkla ilişkiler şirketleri hizmetlerinden faydalanan diğer devlet kurum ve 
kurullarının hangileri olduğu, TMSF'nin bilgisi ve yetkisi dahilinde 
bulunmamaktadır. 

İlgi (b) de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in yazılı 
olarak cevaplandırılması istenen soru önergesindeki sorulann Kurumumuzun görev ve yetki 
alanına girmediği anlaşıldığından, herhangi bir cevap verme imkanı bulunmamaktadır. 

İlgi (c) yazınız ekinde gönderilen DYP İğdır Milletvekili Prof. Dr. Dursun 
AKDEMİR'in soru önergesi ile ilgili olarak Kurumumuzun cevabı aşağıdadır. 

S Kurumumuza Devlet Memurları Smavı ile personel ataması yapılmamaktadır. 

S Aynı kurumu tercih ettiği halde, daha az puanla göreve başlattığımız personel 
bulunmamaktadır. 

S Kurumumuzda geçici işçi statüsünde çalışan personel bulunmamaktadır. 

S Kurumumuzda istisnai kadro çerçevesinde görevli personel bulunmamaktadır. 

S Kurumumuzda 28.11.2002 tarihinden bu güne kadar; 

•S 2 kişinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu însan Kaynakları Yönergesi disiplin 
hükümleri çerçevesinde, 

S 2 kişinin hizmetine ihtiyaç kalmadığı için, sözleşmeleri fesh edilerek, 

S 70 kişinin sözleşme dönemi sonunda hizmetine ihtiyaç kalmadığı için, 
sözleşmeleri yenilenmemek suretiyle, toplam 74 kişinin görevine son 
verilmiştir. 

S Mahkeme karan ile görevine iade edilen personel bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

ımetERTURK 
Başkan 

- 440 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 , 2004 O : 3 

110. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ÎMF'nin TMSF'ce el konulacak bankalara müdahil 
olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/3181) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 
Ş E N E R tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzgdfiriıaj 07.07.2004 

W. 
—Emin ŞİRİN 

İs tanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 30.06.3004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı kapak mektubuyla ilettiği BDDK'nın 24.06.2004 tarih ve 
BDDK.2004.01.KİK. 1-7667 sayılı cevabı, büyük ölçüde sorulan soruların cevabına tekabül 
etmemektedir. 

Sorularıma özellikle somut cevap verilmesini arz ediyorum: 

Sorular: 

1- BDDK.2004.02.KİK. 1-7667 sayılı, 24.06.2004 tarihli yazısında " Uygulanan 
ekonomik program kapsamında IMF'ye verilen niyet mektuplarında yer alan 
taahhütler çerçevesinde bankacılık sektöründeki gelişmelere ve bankalarla ilgili alınan 
tedbirlere ilişkin olarak IMF ile teknik düzeyde bilgi ve görüş alır verişinde 
bulunulmuştur. IMF yetkilisi Carl-Johan Lindgren'den alınan 08.07.2001 tarihli 
yazıda 26.06.2001 tarihli niyet mektubunda da yer aldığı şekilde Kent Bank A.Ş., EGS 
Bank A.Ş. ve Bayındırbank A.Ş.'ye ilişkin olarak bu bankalarca yeniden 
sahiplendirme ve birleşme planlarına ilişkin kabul edilebilir nitelikte taahhüt 
mektupları verilmediği takdirde bu bankaların TMSF'ye devredilmesi yönünde görüş 
belirtilmiştir" denilmektedir. Bu ifadeye göre, bankalara BDDK ve TMSF tarafından 
el koyma operasyonlarında IMF ile göröşüldüğü, el koyma şartlarında mutabakat 
sağlandığı ve IMF'nin el konulacak bankaları isim isim belirlediği ortaya çıkmaktadır. 

Bu makul bir uygulama mıdır? 

2- BDDK eski Başkan Yardımcısı Teoman Kerman'ın 29 Haziran 2001"de IMF Türkiye 
Daimi Temsilcisi Odd Per Brekk'e yazmış olduğu mektupta "dört banka"mn sürekli 
gözetimi altında bulundurulacağı ve herhangi bir şekilde el konulmalarına lüzum 
olmadığı ısrarla belirtilmesine rağmen, cevaben Cari Johan Lidgren'in BDDK Başkanı 
Engin Akçakoca'ya yolladığı, kopyasını da Hazine Müsteşarı Faik Öztrak'a ilettiği 
"talimat" niteliği ve üslubundaki 8 Temmuz 2001 tarihli mektupta, IMF'ye verilen 8. 
gözden geçirme mektubunun şartlan çerçevesinde bu bankalara el konulması talebinde 
ısrar edilmiştir. 

Bu konuyla ilgili olarak: 

a- 8. Gözden Geçirmede mektupta veya görüşmelerde el konulacak banka 
ismi belirtilmiş midir? 

b- Eğer belirtilmişse Türkiye adına bu taahhüdü kimler vermiştir ve 
sorumlusu kimlerdir? 

3- IMF'nin Türkiye'deki bankalara el konulması konusunda bir tavsiyesiyi olup olmadığı 
hususunda 08.12.2002 tarihinde, Pamukbank ile ilgili olarak BDDK Başkanı Engin 
Akçakoca'ya yazmış olduğum mektuba, Sayın Engin Akçakoca 25.12.2002 tarihinde vermiş 
olduğu cevapta, "hiçbir şekilde, herhangi bir banka hakkında alınacak tedbirler konusunda 
taahhüt verilmemektedir" ifadesini kullanmıştır. Engin Akçakoca'nın bu cevabı Lidgren'in 8 
Temmuz 2001 tarihli mektubundaki ifadelerle çelişkili değil midir ve bana verdiği bteyan 
yalan ve yanlış bir beyan olmamakta mıdır? 
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T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01- £ 6 * *M ok Uf/2004 
KONU : 7/3181-6622 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3181-6622 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Başkanlığı'nın 04.08.2004 tarih ve BDDK.2004.01.KİK. 1-9290 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

7 Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI : BDDK.2004.01.KİK. 1 - a * ^ o n . , « . , « ^ « A _ 
™ S T T T « - • 0 4 AĞUSTOS 2004 
KONU: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLİĞİ VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç-Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ : 22.07.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)6464 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen istanbul Milletvekili Emin 
ŞÎRÎN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğu 7/3181 sayılı soru önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren 
hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak 24.06.2004 tarih ve BDDK.2004.01.KÎK.1-
7667 sayılı yazımızda belirtilen cevaplarımıza ilave edilecek herhangi bir husus 
bulunmamakla birlikte, soru önergesinde belirtilen hususlar Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığının 23.07.2004 tarih ve B.02.0.TKB.092-1244 sayılı yazışı ekinde Kurumumuza 
intikal eden ve bir örneği bilgi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına da sevk edilen 
10/9 sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının talebine istinaden düzenlenen 
24.06.2004 tarih ve 29/04-93, R-7 sayılı inceleme Raporuna da konu edilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
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111. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bursa-Büyükorhan 'daki baraj göletinin tarım
sal amaçla kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
met Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3191) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Büyükorhan ilçemiz, Bursa ilinin 96 km güneyindedir. İlçe genel olarak 
engebeli ve dağlık bir yapıya sahiptir. İlçenin yüzölçümü 522 km2 dir. Yaklaşık olarak 
%50'si ormanlık alandır. İlçe 254.673.447 m2 meraya sahiptir 

Yapüğım incelemeler neticesinde, ilimiz Büyükorhan ilçesi sınırlan içerisinde 
(Cuma pazarı mevkiinde) bulunan Büyükorhan Baraj Gölerj halen sadece Kusumlar ve 
Sadağı köylerinin kullanımına açıktır. Büyük yabnmlarla gerçekleştirilen bu göletten 
ne Büyükorhan ne de Orhaneli ilçeleri yararlanamamaktadır. Baraj suyu şu anda etkin 
olarak kullanılamamaktadır. Göletin yanında bulunan arazi sahipleri bile gölet 
suyundan yararlanamamaktadır. 

Büyükorhan ilçemizde genel olarak tanm ve kısıtlı olarak da hayvancılık 
yapılmaktadır. İlçede sulamayla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar çözüldüğü 
taktirde ilçe halkı tanm alanında daha rahat çalışmalar yapabilecektir. Aynca bu 
sayede ülkemizde gün geçtikçe kötüye giden hayvancılık alanında da gelişmeler 
sağlanabilecektir. Çünkü ilçede yetiştirilen hayvanlara kullanılan yemler için harcanan 
para yüklü bir meblağ oluşturmaktadır. Sulu tarıma geçildiği taktirde hem tanm 
ürünleri daha rahat üretilebilecek, hem de hayvancılık için gerekli yem ve otlar ilçede 
rahatça yetiştirilebilecektir. 

1. Bursa ili Büyükorhan ilçesi sınırlan içerisinde (Cuma pazan mevkiinde) bulunan 
Büyükorhan Baraj Göletj'nin ilçedeki çiftçilerin sulu tanm çaiışmalannda 
kullanılması yönünde çalışmalannız var mıdır? 

2. İlçede sulu tarıma geçildiğinde ilçenin kazançlarının neler olacağı yönünde bir 
çalışmanız var mıdır? 

3. Böyle bir imkana sahip olan ilçede, gölet suyunun sulu tarımda kullanılmaması, 
ilçede yaşayan halka karşı haksızlık yapıldığını düşündürmektedir. Bu 
haksızlığın giderilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 15.0.APK 0.23-300- / 1 ^ 0 6 AĞUSTOS 2004 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 0 8 8 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6502 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3191 esas no.lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/3191) 
Sorular 1,2,3 : 

Büyükorhan ilçemiz, Bursa İlinin 96 Km güneyindedir. İlçe genel olarak engebeli ve 
dağlık bir yapıya sahiptir. İlçenin yüzölçümü 522 Km2 dir. Yaklaşık olarak %50'si ormanlık 
alandır. İlçe 254.673.447 m2 meraya sahiptir. 

Yaptığım incelemeler neticesinde, İlimiz Büyükorhan İlçesi sınırları içerisinde (Cuma 
pazarı mevkiinde) bulunan Büyükorhan Baraj Göleti halen sadece Kusumlar ve Sadağı 
köylerinin kullanımına açıktır. Büyük yatırımlarla gerçekleştirilen bu göletten ne 
Büyükorhan ne de Orhaneli İlçeleri yararlanamamaktadır. Baraj suyu şu anda etkin olarak 
kullanılamamaktadır. Göletin yanında bulunan arazi sahipleri bile gölet suyundan 
yararlanamamaktadır. 

Büyükorhan İlçemizde genel olarak tarım ve kısıtlı olarak da hayvancılık 
yapılmaktadır. İlçede sulamayla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar çözüldüğü 
takdirde ilçe halkı tarım alanında daha rahat çalışmalar yapabilecektir. Ayrıca bu sayede 
ülkemizde gün geçtikçe kötüye giden hayvancılık alanında da gelişmeler sağlanabilecektir 
Çünkü İlçede yetiştirilen hayvanlara kullanılan yemler için harcanan para yüklü bir meblağ 
oluşturmaktadır. Sulu tarıma geçildiği takdirde hem tarım ürünleri daha rahat üretilebilecek, 
hem de hayvancılık için gerekli yem ve otlar ilçede rahatça yetiştirilebilecektir. 
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- Bursa İli Büyükorhan İlçesi sınırlan içerisinde (Cuma pazarı mevkiinde) bulunan 

Büyükorhan Baraj Göleti'nin İlçedeki çiftçilerin sulu tarım çalışmalarında kullanılması 

yönünde çalışmalarınız var mıdır ? 

- İlçede sulu tarıma geçildiğinde İlçenin kazançlarının neler olacağı yönünde bir 

çalışmanız var mıdır? 

- Böyle bir imkana sahip olan ilçede, gölet suyunun sulu tarımda kullanılmaması, 

ilçede yaşayan halka karşı haksızlık yapıldığını düşündürmektedir. Bu haksızlığın 

giderilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Cevaplar 1.2.3 : 

Büyükorhan İlçesi hudutları içerisinde inşa edilen ve 1992 yılında işletmeye açılan 

Büyükorhan (Cuma Dere) Barajı ile ilgili etüd çalışmalarının yapıldığı 1980-1990 yılları 

arasında, söz konusu barajın yapılarak Orhaneli İlçesi kesiminde yer alan Orhaneli İlçe 

arazileri ile, Sadağ, Serçeler ve Kusumlar Köyü arazilerini teşkil eden 670 ha arazinin 

sulanması öngörülmüştür. Barajın planlama aşamasında baraj gölü yakın çevresinde yer 

alan Büyükorhan İlçe arazileri ile Hacılar, Balaban, Kayapa Köyü arazilerinin kumlu, hafif 

bünyeli ve sulanması yönüyle 3. sınıf araziler niteliğinde olması ve bu arazilerin sulanması 

için 100-150 m'ler arasında sulama suyunun terfi edilmesi (pompajı) gerektiğinden dolayı, 

ekonomik olarak geri kamış bu yörenin, pompajlı sulama tesislerini işletemeyeceği 

düşünülerek arazilerin Büyükorhan Barajından sulanması öngörülmemiştir. 

Barajın proje çalışmaları aşamasında söz konusu arazilerin barajdan sulanması 

yönünde gelen istek ve baskılar nedeniyle baraj yüksekliği 3.00 m yükseltilerek 

Büyükorhan Cuma Barajı'nda 2.70 hm3 hacminde ilave bir hacim sağlanmıştır. 

Söz konusu ilave hacmin değerlendirilmesi için yapılan etüd çalışmaları ile 

Büyükorhan İlçesine ait baraj gölünün sol sahilini teşkil eden ve ilçe arazilerinin tamamına 

yakın kısmını kapsayan 500 ha alanın sulanmasını öngören etüdler, DSİ Genel 

Müdürlüğü'nce incelenme aşamasındadır. Söz konusu planlama raporunda görülen 

eksikliklerin tamamlanmasından sonra konu uygulama programına teklif edilebilecektir. 

Diğer taraftan, baraj gölünden faydalanılarak çevre arazilerin pompajla sulanması 

yönündeki etüd çalışmaları devam etmekte olup, bu kapsamda baraj gölü sağ sahilinde 

kalan Hacılar, Balaban ve Kayapa Köyü arazilerinin de sulanması imkanları baraj gölü 

kapasitesi göz önünde tutularak araştırılmaktadır. 
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112. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba Kasabasının elektrik 
teknisyeni ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3192) 

TBMM Başkanlığına 

-Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sn.M.Hilmi Güler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve 
İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

-Konya ili-Cihanbeyli ilçesi-Yeniceoba kasabası; 

1955 yılından bu yana "Belediye" statüsünde olup, merkez nüfusu 13.000'dir. 
Coğrafî ve ekonomik olarak belde ile sosyal ilişki içinde bulunan 7 belediye ve 13 köy ile birlikte 
toplam nüfusu 60.000'ne ulaşmaktadır. Bu nüfus, yurt dışmdan izinli gelenler sebebiyle yaz 
aylarında daha da artmaktadır. Kasabada döviz büroları, sağlık ocağı, ilköğretim okulu, lise, diş 
hekimi, eczacı, doktor ve muhtelif fabrikalar vardır. Ticari yoğunluğun ve yapılaşmanın olduğu bir 
beldedir. 

-Belde de MEDAŞ abone sayısı 4.000 civarındadır. Yıllık ciro 2-2.5 trilyon 
civarındadır. Ancak kasabada uzun yıllardan bu yana mevcut olan MEDAŞ teknik elemanı başka 
bir yere tayin edilmiştir. Günde 4-5 defa meydana gelen elektrik arızalan sebebiyle ciddi sıkıntılar 
doğmaktadır. Sular akmamakta, tarım sulaması aksamakta, arıza ekibi merkezden gelinceye kadar 
uzun zaman geçmektedir. Bütün bu hususlar Sn.Bakanlığa ve MEDAŞ'a daha evvelden de 
iletilmiştir. Bu aksamaların her anlamda mağduriyete yol açtığı açıktır. Beldenin'geniş bir araziye 
sahip olması, tarımsal sulamanın yoğun olması ve muhtemel iş—kazalarının önlenmesi 
amacıyla;gezici olarak çalışabilecek en az 2 teknisyene şiddetle ihtiyaç vardır. 

--Açıklanan sebeplerle aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep etmek 
gereği doğmuştur; 

—Yukarıda sözü edilen mağduriyetin giderilmesi anlamında Yeniceoba 
kasabası için elektrik teknisyeni görevlendirilmesi düşünülmektemidir? Bu yolda 
çalışmalar yapılmaktamıdır? İhtiyacm yoğun ve acil olması nazara alındığında, geçici 
görevlendirme yapılması düşünülmektemidir? Bu çalışmalar ne zaman 
sonuçlandırılacaktır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

c u n -8 bw 8Bt 
SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ O O İ U "* . 
KONU : Soçu Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki Konya Milletvekili Atilla KART tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3192 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan soruya verilen 
cevap aşağıda sunulmuştur: 

SORU - Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Kasabası için elektrik teknisyeni 
görevlendirilmesi düşünülmekte midir? Bu yolda çalışmalar yapılmakta mıdır? İhtiyacın 
yoğun ve acil olması nazara alındığında, geçici görevlendirme yapılması düşünülmekte midir? 

CEVAP - Anılan beldede halen 1 adet tahsilat elemanı mevcut olup, Hadim İlçesi'nden 
bir teknik eleman (ETİB ustası) tayin edilmiştir. Ayrıca yeni eleman alımlarında bir teknik eleman 
daha tayin edilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

UNAKITAN, 
Maliye Bakanı 

113. - Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Alara Çayı üzerine baraj yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3195) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Antalya ili, Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında sınır teşkil eden Alara Çayı, 

bölgenin en verimli tarım alanlarının sulanmasında yararlanılan ve bölgede ki debisi en 
yüksek akarsulardan birisi olması nedeniyle, yörenin tarım ekonomisine halen büyük 
katkılarda bulunmaktadır. 

Halihazır sulama sisteminin daha mükemmel ve cazibeli, hale 'getirilmesi, diğer 
taraftan mevcut potansiyeli nazara alınarak enerji üretimi amaçlı da kullanılmasına olanak 
sağlamak amacıyla, bu çay üzerine bir baraj inşasının yapılması konusu ile ilgili olarak 
aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı şekilde 
cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

At i l aEMEK / 
Antalya Milletvekili r 

Sorular 

1 Alara Çayı üzerine hem sulama hem de enerji üretimi amaçlı bir baraj inşası, 
yatırım programına alınmış mıdır? 

2 Alındı ise proje ve inşaat açılarından hangi aşamadadır? 
3 Bu tesislerden, tarımsal sulama dışında kullanma veya içme suyu olarak da. 

bölgedeki turizm tesislerinin yararlandırılması düşünülmekte midir? 
» 4 Mevcut tarımsal sulama sistemi, daha geniş alanları kapsayacak şekilde cazibeli 

hale getirilecek midir? 
5 Bölgenin tarım, turizm ve enerji üretimine önemli katkılar sağlayacağı tartışma 

götürmeyen baraj inşası yatırım programına alınmadı ise, alınması ve inşası hususunda 
geleceğe yönelik olarak neler düşünülmektedir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- S ? ^"L. 
Konu : Yazılı Soru önergesi 24 AĞUSTOS 2004 

1 1 6 1 9 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nm 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı 
yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Atilla EMEK'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3195-6658 esas 
no.lu yazılı soru önergesi TBMM iç Tüzüğü'nün 99'uncu Maddesi gereği, Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYİN ATİLA EMEK'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/3195-6658) 

Sorular 1.2.3.4,5 : 

- Alara Çayı üzerinde hem sulama hem de enerji üretimi amaçlı bir.baraj inşaası 

yatırım programına alınmış mıdır? 

- Alındı ise proje ve inşaat açılarından hangi aşamadadır? 

- Bu tesislerden, tarımsal sulama dışında kullanma veya içme suyu olarak da 

bölgedeki turizm tesislerinin yararlandırılması düşünülmekte midir? 

• Mevcut tarımsai sulama sistemi, daha geniş alanları kapsayacak şekilde cazibeli 

hale getirilecek midir? 

- Bölgenin tarım, turizm ve enerji üretimine önemli katkılar sağlayacağı tartışma 

götürmeyen baraj inşası yatırım programına aiınmads ise, alınması ve inşası hususunda 

geleceğe yönelik olarak neler düşünülmektedir? 
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Cevaplar 1.2.3.4.5 : 
EİE Genel Müdürlüğü'nce, Alara Çayı Havzasında 25-475 m kotları arasında kalan 

bölgenin hidroelektrik potansiyelini belirlemek amacıyla 2003 yılında "Antalya-Alara Çayı 
Havzası Master Plan Çalışması" başlatılmıştır. Master Plan çalışmalarında; havzadaki 
suyun enerji, içme suyu, tarım alanlarında ve diğer maksatlı kullanımları araştırılarak en 
uygun kullanım yolları belirlenecektir. Master plan çalışmasının 2005 yılı sonunda 
tamamlanması planlanmıştır. 

Sulama ve enerji maksatlı yapılması öngörülen Alarahan Barajı ve HES ile yılda 
310 GVVh enerji üretilmesi planlanmakta olup, enerji üretimi ile ilgili çalışmalar EİEİ Genel 
Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Alara II. Merhale Projesi" kapsamında, Alara 
Çayı sağ sahilinde halen sulanan 1 545 ha araziye ilave olarak, 1 827 ha alanın cazibe ile 
sulanması, sol sahilinde ise pompajla sulanmakta olan 2 600 ha alanın cazibeli sulamaya 
dönüştürülmesi ve üst kutlardaki 438 ha arazinin de pompajla sulanarak toplam 4 865 ha 
alanın sulanması öngörülmektedir. 

Söz konusu projenin planlama çalışmaları sürdürüldüğünden yatırım programında 
yer almamaktadır. 

Bölgedeki turizm tesisleri ile beldelere "Manavgat Su Temini Projesi" kapsamında, 
içmesuyu temini ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. 

114. - DiyarbakırMilletvekili Muhsin KOÇYÎĞİT'in, Ergani 'deki enerji nakil hattının yerleşim 
yeri dışına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER'in cevabı (7/3197) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muhsin K O Ç Y İ Ğ İ T 
Diyarbakır Milletvekili 

Ergani 'n in nüfusu yaklaşık 10 bin civarındayken, 1965-1970 yı l lan 
arasında, i lçemiz Kemaliye, Beşiktaş ve Fatih Mahalleleri içerisinden Keban 
Barajından-Diyarbakır yönüne doğru yüksek enerji nakil hattı geçirilmiş 
bulunmaktadır. Ancak, geçen bu süre zarfında yeni imar planları i lçemizin 
kentleşmesini hızlandırmış bir yandan nüfus hızla artarak 70 binlere çıkarken öte 
yandan da buna koşut olarak yeni mahalleler oluşmuştur. 

Şehrin üzerinden geçen, yüksek enerji nakil Jıattı burada yaşayan 
insanlarımız için büyük tehlike oluşturmaktadır. Halkımızın can ve mal 
güvenliğini sağlamak açısından, enerji nakil hattını yerleşim yerleri dışına 
almayı düşünüyormusunuz? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- f*3f (t 
Konu : Yazıl. Soru Önergesi 24 AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.Ö0.02-
6502 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİĞİT'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3197-
6660 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER / 
Bakan 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3197-6660) 

Soru : 
Ergani'nin nüfusu yaklaşık 10 bin civarındayken, 1965-1970 yılları arasında, ilçemiz 

Kemaliye, Beşiktaş ve Fatih Mahalleleri içerisinden Keban Barajından-Diyarbakır yönüne 
doğru yüksek enerji nakil hattı geçirilmiş bulunmaktadır. Ancak, geçen bu süre zarfında yeni 
imar planları ilçemizin kentleşmesini hızlandırmış bir yandan nüfus hızla artarak 70 binlere 
çıkarken öte yandan da buna koşut olarak yeni mahalleler oluşmuştur. 

Şehrin üzerinden geçen, yüksek enerji nakil hattı burada yaşayan insanlarımız için 
büyük tehlike oluşturmaktadır. Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından, enerji 
nakil hattını yerleşim yerleri dışına almayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 
Söz konusu hattın Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait 154 kV Maden 

ll-Diyarbakır II (Ergani Çim-Diyarbakır II) Elektrik iletim Hattı olduğu tespit edilmiştir. Söz 
konusu Elektrik İletim Hattı "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine" uygun tesis 
edilerek 31.01.1974 yılında Geçici Kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır. Elektrik İletim 
Hattının TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuda irtifak ve istimlâk hakkı tesisi bulunmaktadır. 
Elektrik İletim Hattının 44-50 numaralı direkleri arsındaki bölümü Ergani İlçesinin zamanla 
büyümesi nedeniyle yerleşim alanı içerisinde kalmıştır. Hat güzergâhında yeni tesis edilen 
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yerleşim birimlerinin, "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde" belirtilen yaklaşım 

mesafelerini sağlayacak şekilde imarlarının yapılarak tesis edilmeleri gerekirdi. Konu Ergani 

Kaymakamlığı ve Ergani Belediye Başkanlığı'nca aynı gerekçelerle gündeme getirilmiş olup, 

hattımızda istimlâk ve irtifak hakkımıza tecavüz eden bina sahipleri hakkında gerekli yasal 

işlemlerin yapıldığı, anılan Kaymakamlık ve Belediyeye bildirilmiştir. 

Diğer taraftan çarpık kentleşme nedeniyle bilhassa büyük şehirlerimizde bu tür hat 

ihlalleriyle oldukça sık karşılaşılmakta ve sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmaktadır. 

Hatlar, tesisi sırasında meskûn mahaller dışarısından geçirilmekte olup, şehirlerin düzensiz 

yapılaşmasından dolayı zamanla meskûn mahaller içerisinde kalmaktadır. Kurulu bulunan 

sistemin meskûn mahal dışarısına alınması, imarın tamamlanmış olduğu yerlerde getirdiği 

aşırı maliyet, imarın tamamlanmamış olduğu yerlerde ise planlama ve projelendirme 

kriterlerinin imardan etkilenmesi ve yine ülke ekonomisine getireceği çok büyük yükler 

nedeniyle her zaman ve her yerde mümkün olamamaktadır. Bununla birlikte yerleşim 

merkezlerinden geçen hatların ödenekler çerçevesinde belirli bir program dahilinde, yeraltına 

alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

115. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan 'in bazı ilçe ve köylerinin gölet ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3198) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.08.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez, Göle, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerimizdeki köylerinde gölet 
eksikliği sebebiyle vatandaşlarımız sulama yapamadıkları ve hayvanların su ihtiyaçlarım 
karşılayamadıkları için ekonomik olarak kayıp vermektedirler. 

Ardahan ilimiz ve ilçelerindeki köylülerimizin daha verimli çalışarak üretim yapabilmeleri 
ve ekonomik olarak rahatlayabilmeleri için göletlerin yapımına bir an önce başlanılması 
için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300- f ? *? ^T 94 Aft lKîTYV! 9fMU 
Konu : Yazılı Soru Önergesi n , ^ A U u a i u a z u w 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı 
yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜTün tarafıma tevcih ettiği 7/3198-6687 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği DSİ 
Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR Ö Ğ Ü T Ü N 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/3198-6687 esas no'lu 

SORU : 
Ardahan İli Merkez, Göle, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerimizdeki 

köylerinde gölet eksikliği sebebiyle vatandaşlarımız sulama yapamadıkları ve 
hayvanların su ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için ekonomik olarak kayıp 
vermektedirler. 

Ardahan İlimiz ve ilçelerindeki köylülerimizin daha verimli çalışarak üretim 
yapabilmeleri ve ekonomik olarak rahatlayabilmeleri için göletlerin yapımına bir an 
önce başlanılması için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

C E V A P : 
Ardahan İlinin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi amacı ile 2002 yılında 

Kura Projesi master plan raporu hazırlanmıştır. Proje kapsamında sınır aşan 
akarsuiarımızdan olan Kura Nehrinin üzerinde yapılması öngörülen toplam 9 adet 
baraj, 9 adet regülatör, 3 adet sulama ve 7 adet HES tesisleriyle Ardahan Ovasında 
19 147 ha, Göle Ovasında 23 127 ha ve Hanak Ovasında 2 800 ha olmak üzere 
Ardahan İlinde toplam 45 104 ha tarım arazisinin sulanmasının yanında toplam 
538 MW kurulu güç ile yılda toplam 1,49 milyar kWh hidroelektrik enerji üretilmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca Küçük Su İşleri kapsamında Posof Türkgözü Köyüne ait 
500 ha tarım arazisinin sulanması işi ön inceleme aşamasında olup, çalışmalar 
devam etmektedir. 
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Ardahan İlinde DSl'nin taşkın koruma dışında yapılmış veya inşaatı devam 
eden herhangi bir işi bulunmamaktadır. Kura Projesi kapsamındaki Köroğlu Barajı ve 
Kotanlı HES'in planlama ve kesin proje çalışmaları tamamlanmış olup, yatırıma 
hazırdır. 

Vatandaşlardan gelen talepler incelenmekte olup, DSİ Genel Müdürlüğü'nün 
mevzuatına uygun bulunan talepler çalışma programına alınmaktadır. Ancak, 
DSİ Genel Müdürlüğü'nün çalışma sahası dışında kalan hayvan içme suyu göleti ile 
çok küçük ölçekli sulama talepleri ise Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 
yönlendirilmektedir. 

116. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA 'nın, NATO toplantısı sırasında düzenlenen gös
terilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3199) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Alî Cunihur YAKA 
Muğla Milletvekili 

Avrupa Birliği'nden tarih alma sürecini yaşadığımız şu günlerde İstanbul' 
da yapılan NATO toplantısı sırasında izinli ya da izinsiz birçok gösteri 
düzenlenmiştir.Bu gösteriler sırasında emniyet mensupları yoğun mesai 
harcamışlardır.Ancak bazı emniyet mensupları gözaltına aldıkları ya da etkisiz 
hale getirdikleri göstericilere hem mesleki normların hem de insani normların 
dışında davranmışlardır. 

Buna göre; 

1 .Gösterilerde bu tür şiddetten dolayı kaç kişi hastaneye kaldmlmîştır 
veya tedavi görmüştür? 

2.Bu kişilerin tedavi masraflarını kim karşılamıştır? 

3.Gereksiz yere şiddet uygulayan emniyet mensupları ilgili-ve-yetkililerce-
tespit edilebilmiş midir? Tespit edilememişse medya ve polis kayıtları 
incelenecek midir? Tespit edilmişse bu personele ne gibi bir yaptırım 
uygulayacaksınız? 

4. Bundan sonra bu tür yanlışların olmaması için ne gibi önlemler 
alacaksınız? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02- bScGL 

21-§7-2004 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

Ekli listede yer alan sözlü ve yazılı soru önergelerinin birer nüshası ilişikte 
gönderilmiştir. 

Sözlü soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi 
gereğince, yazımızın sevk tarihinden itibaren S gün sonra TBMM Gündemine alınacaktır. 

Yazdı soru önergelerinin ise TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince İS gün 
içinde cevaplandırılması gerekmektedir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARTNÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

LİSTE 

SIRA 
NO 

1 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ESAS 
NO 

6/1225 

ESAS 
NO 

7/3199 

7/3200 

7/3201 

7/3202 

7/3203 

7/3204 

7/3205 

EVRAK 
KAYIT NO 
6548/21156 

EVRAK 
KAYITNO 
6516/21124 

6561/21170 

6570/21179 

6677/21382 

6692/21416 

6708/21470 

6716/21479 

SOZLU SORU ÖNERGELERİ 

SAHİBİ VE ÖZETİ 
İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, atanan ve görevden alınan 
personele ilişkin 

YAZILI SORU ÖNERGELERİ 

SAHİBİ VE ÖZETİ 
Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, NATO toplantısı sırasında 
düzenlenen gösterilere ilişkin 
İstanbul Milletvekili Emin ŞIRİN'in, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile 
mücadeleye ilişkin 
istanbul Milletvekili Emin ŞIRİN'in, Van Valisinin basında yer alan 
bir beyanına ilişkin 
izmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, kardeşi ile bir milletvekili 
hakkındaki iddialara ilişkin 
İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir genel yayın müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin 
İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul ve Kocaeli il mülki 
sınırlan içerisinde yeterli polis kadrosunun olup olmadığına ilişkin 
Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, gözaltına alınan 
bir eski milletvekilinin oğlunun Van Emniyet Müdürlüğünden 
kaçırılmasına ilişkin 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
SAYI :B.05.1.EGM.0.12.04.01 - I f t f e Ç „ | S ? O G ^ 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İ L G 1:21.072004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502-{7/3199) sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA tarafından TBMM Başkanlığına sunulan, ve tararımdan 
cev^laadırılması istenilen, (7/3199) nota som önergesinin cevabı aşağrya çıkartılmıştır. 

1- 27-28 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul İlinde yapılan NATO 2004 Zirve Toplantısı suresince 
meydana gekn kanunsuz eylemlerde; toplam 111 (yüzonbrr) şahıs yakalanaıak 1 ^ 
2 şahıs hastanede yatarak tedavi görmüş, diğer şahıslar ise adli işlemler sırasında gözaltına ahnmalarryia ilgili 
ayakta doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu almışlardır. 

2- Olaylar esnasında yakalanarak gözaltına alınan şahısların, Yakalama ve Gözaltına Ahna 
Yönctmdığmm 10. maddesinin 1. fıkrası gereği sağlık durumu belirlenmekte, maddenin S. fıkrası gereği tıbbi 
muayene, kontrol ve tedavi, adli üp kurumu veya resmi sağlık kurumlan veya belediye tabipkrince ücretsiz 
olarak yapılmaktadır. 

3- NATO 2004 Zirvesi süresince İstanbul ilinde 122 (yüzyinniiki) protesto mahiyetli basın açıklaması 
gerçddeştirilrrıiş, bunlardan 110 eylem normal c4arak s(ma ermiş, 12 eylem bazı yasa dışı örgütlerin kışkırtması 
sonucu güvenlik güçlerimize karşı taşlı ve sopalı saldınya dönüşmüştür. Kanunsuz eylemleri gerçekleştiren 
şahısların olaylar esnasında yüzlerine maske taktıkları, kendilerine ablan gaz bombalarını tutmak için eldiven 
giydikleri ve sırt çantalarında güvenlik görevlilerimize atmak için taş getirdikleri görülmüştür. Güvenlik 
tametkrirmzin tedbir almış olduğu noktalara gelerek Nato Vadisine toplu geçişler yapmak isteyen bu gruplara, 
ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli ikazlar yapılarak dağılmalan gerektiği söylenmiş, ancak dağılmayarak 
eylemlerine devam eden ve görevliterimize taşlı, sopalı ve molotof kokteyli ite saldıran gruplara kademeli 
olarak zor kullanmak suretiyle müdahale yapılmıştır. 

Bu olaylar esnasında 1 Emniyet Müdür Yardımcısı ve 7 Polis Mernuru vücutlarının muhtelif yerlerinden 
taş ve sopalarla yaralanmış olup, kati doktor rapcflan aldırıtanşür. 

4- NATO 2004 Zirvesinde görev alan tüm personel, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 5. maddesi, İç 
hukukumuzda mevcut Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun muhtelif maddeleri ve ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde hareket etmiş olup, kamuoyundan da takip edildiği üzere alınan güvenlik tedbirleri toplantıya 
katılan Devlet ve Hükümet Başkanlarının övgülerini kazanmıştır. Ayrıca İstanbul ilinde görev yapan İl Emniyet 
Müdürlüğü uhdesinde çalışan personele Avrupa İnsan Haklan Sözleşmelerinin Hükümleri, İnsan Haklan 
İhlalleri, Avrupa Birliği Uyum Yasaları, Anayasal Haklar ve özgürlükler ve bunun kullanımı konusunda başta 
sempozyum olmak üzere seminer ve paneller yoluyla periyodik olarak eğitim verilmiştir. Eğitim Programlarının 
uygulanmasına devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

0 : 3 

^1508/2004 

AKSU 
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117. - İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3200) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02.07.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1- Esrar konusunda yapılan mücadelelerde 2000 yılmda 24.798 kilo, 2001 yılmda 4852 
kilo, 2002 yılında da 3292 kilo esrar yakalanmıştır. 2003 yılmda yakalanan esrar 
miktarı ne kadardır? 2000 yılından itibaren yakalanan esrar miktarındaki düşüş, 
mücadeledeki bir zaafiyeti mi işaret etmektedir? 

2- Eroin konusunda yapılan mücadelelerde 2000 yılmda 5230,2001 yılmda 3033,2002 
yılmda 2124 kilo eroin yakalanmıştır. 2003 yılmda yakalanan eroin miktarı ne 
kadardır? 2000 yılından itibaren yakalanan eroin miktarındaki düşüş, mücadeledeki bir 
zaafiyeti mi işaret etmektedir? 

3- Baz morfin konusunda yapılan mücadelelerde 2000 yılmda 1299,2001 yılında 325, 
2002 yılmda 230 kilo baz morfin yakalanmıştır. 2003 yılmda yakalanan baz morfin 
miktarı ne kadardır? 2000 yılından itibaren yakalanan baz morfin miktarındaki düşüş, 
mücadeledeki bir zaafiyeti mi işaret etmektedir? 

4- Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile gerekli mücadelenin yapıldığı söylenebilir mi? 
5- Karayolu ile Asya'dan Avrupa'ya intikal eden uyuşturucuların geçebilecekleri tek yol 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olduğuna göre, bu köprü üzerinde gerekli kontroller 
yapılmakta mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
SAYI:B.05.1 .EGM.0.12 .04 .01^3>£J -•CC4<V ^ A A A A A A . 
KONUrYazılı Som önergesi ***& 10.09.2004 

TBMMBAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -6502-7/3200 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından TMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

cevaplandırılması istenilen (7/3200) no'ra soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 
1- 2003 yılında 2761 kilo esrar maddesi yakalanmıştır. 2000 yılındaki esrar maddesi yakalamasındaki 

artış, 2000 yılı Nisan ayında Mersin iline yapılan operasyonda bir defada Afganistan veya Pakistan'dan deniz 
yoluyla getirildiği anlaşılan 20 ton 99S kilo takoz esrar maddesinden kaynaklanmaktadır. 

2- 2003 yılında 3546 kilo eroin maddesi yakalanmıştır. Eroin maddesi ülkemize, Güneybatı Asya 
bölgesinde bulunan üretim ve eroin imalathanelerinden gelmektedir. 2000 yılından sonraki eroin maddesi 
yakalamalanndaki azalma, Afganistan'daki afyon üretimindeki düşüşten kaynaklanmaktadır. 

1999 yılında Afganistan'da toplam 91 bin hektar alana afyon ekimi yapılmıştır. Bu ekimden 4600 ton 
ham afyon elde edilmiştir. 2001 yılmdan itibaren Taliban yönetimince konulan yasak ve yaşanan susuzluk 
nedeniyle büyük bir düşüş gerçekleşmiştir. 

3- 2003 yılmda 712 kilo bazmorfin maddesi yakalanmıştır. Bazmorfin maddesi de afyon maddesinden 
elde edildiği ve dünya afyon üretim merkezinin Afganistan olduğu gözönünde tutulduğunda, 2000 yılmdan 
sonraki bazmorfin yakalama miktarındaki düşüşün nedenleri eroin maddesindeki düşüş nedenleri ile aynı 
olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan 2003 yılında Asetik anhidrit yakalaması da 5917 litre iken 2004 yılının ilk altı ayında hiç 
gerçekleşmemiştir. Bu durumda bazmorfinin daha Türkiye'ye gelmeden eroine dönüştürüldüğünü/imal 
edildiğini göstermektedir. 

4- Türkiye'nin bulunduğu coğrafya üzerinde cereyan eden yasadışı uyuşturucu madde trafiğinin tek 
yönlü bir seyir izlemediği, bölgede yaşanan savaş ve iç karışıklıklar ile ülkelerin siyasi yapılarındaki 
değişmelerden de etkilendiği bir gerçektir. Ülkemizi yakından ilgilendiren kaçakçılık güzergahları; Balkan 
Rotası, Kuzey Karadeniz Rotası ve Doğu Akdeniz Rotasf dır. Türkiye konumundan dolayı da transit 
uyuşturucu madde kaçakçılığı güzergahında yer almaktadır. 

Balkan rotası, klasik eroin akışınm ve bu akışm tersine sentetik ve kimyasallar akışının olduğu rotadır. 
özellikle Türkiye'nin batısmda bulunan ülkelerde ve Türkiye'de Captagon (Doğu Avrupa kaynaklı), amfetamin 
ve eestasy (Batı Avrupa kaynaklı) yakalamalarında genel bir artış gözlemlenmektedir. 

Yapılan tahkikatlar ve istihbarat raporları, eroinin arak ekim alanlarına yakın bölgelerde özellikle de 
Afganistan ve Merkezi Asya ülkelerinde üretildiğini göstermektedir. Balkan rotasında bulunan ülkelerin 
yakalama istatistikleri incelendiğinde yıllar geçtikçe daha batıda olan ülkelerde daha az afyon yakalandığı 
görülmektedir. 

Kaçakçılar Rusya Federasyonu ve Orta Asya ülkelerini (Kuzey Karadeniz Rotası'nı) yetersiz srmr 
güvenliği ve geçiş kolaylığı nedeniyle tercih etmektedirler. Afganistan'dan Norveç sınırına kadar uzanan geniş 
bölgede tek bir ortak dil (Rusça) kullanılması da uyuşturucu kaçakçıları arasında iletişim avantajı sağlamaktadır. 
Son yıllarda Kuzey Karadeniz Rotası üzerindeki yakalamalarda ciddi bir artış gözlemlenmiştir. 

Doğu Akdeniz rotası geçmişten gönümüze yüksek oranlı deniz taşımacılığı n<de)tı%f|e-uyuşturucu 
kaçakçılığı açısından rL»k taşımaktadır. Geçtiğimiz iki yılda bu rota üzerinde ciddi bir yakalama 
gerçekleştirilmemiştir. 
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Narkotik Birimlerimiz yasadışı uyuşturucu madde ticareti ile mücadelede operasyonel projelere, 
uluslararası işbirliğine, kontrollü teslimat uygulamalarına ve eğitime önem vermektedir. Mücadele faaliyetlerini 
de bu prensipler üzerine kurarak devam ettirmektedir. 

Uluslararası uyuşturucu madde organizasyonları ile etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla 
Narkotik birimlerimiz diğer ülkelerdeki meslektaşları ile güncel bilgi/istihbarat değişimine dayah ortak bazı 
operasyonel projeler gerçekleştirmiştir. Bu ortak operasyonlar, organizasyonun kontrol mekanizmaları, illegal 
kazanılan kârlar/mal varlıkları ve uyuşturucu maddelerin temin edildiği yerleri hedef almaktadır. 

2002-2003 yıllarında gerçekleştirilen 18 uluslararası operasyonel proje sonucunda: 625 kg eroin, 87 kg 
afyon, 110 kg esrar, 95.610 captagon tablet, 5,850 kg asetik anhidrit ele geçirilmiştir. 

Bununla birlikte, 17 Aralık 2003 tarihinde Avrupa Parlamentosunun Strazburg'ta yapılan Genel Kurul 
Toplantısında, ingiliz Liberal Bili Newton DUNN tararından Afganistan menşeili uyuşturucu maddenin Türkiye 
üzerinden Avrupa'ya yönelik olarak gerçekleştirilen uyuşturucu madde kaçakçılığı konusunda Türkiye'nin neler 
yaptığının sorulması üzerine, Avrupa Birliği Komiseri Verheugen tarafından komisyona verilen cevapta; 
Türkiye'nin Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddelerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya getirilmesinin 
önlenmesi yönünde önemli adanlar attığı, etkin mücadelesi neticesinde uyuşturucu trafiği güzergahının Türkiye 
üzerinden başka ülkelere kaydığı, Türk makamlarının uyuşturucu ile mücadelede son teknoloji ürünü araç ve 
teçhizatları kullandığı, bununda etkin mücadeleye önemli bir katkı yaptığı, uyuşturucu irtibat görevlilerinin 
Türk yetkililer ile düzenli olarak bir araya geldiği bHârilmiştir.' 

Ülkemizin bu yoğun başarılı çalışmalarmdan elde ettiği tecrübe ve deneyimlerini bölge ülkelerin kanun 
uygulayıcı birimlerine aktarması amacıyla, 26 Haziran 2000 tarihinde Birleşmiş Milletlerinde katkılarıyla 
Türkiye Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) kurulmuştur. TADOC'ta narkotik 
polislerimizin yaraşıra diğer mücadeleci birimler olan Gümrük, Jandarma ve Sahil Güvenlik görevlilerine de 
eğitim verilmektedir. 

5- Uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan organizasyonlar, Güneybatı Asya bölgesinden temin ettikleri 
uyuşturucu maddeyi yukarıda belirtilen uyuşturucu rotalanüzerirKİenAvrur)a'ya sevk etmektedir. 

Ülkemizi doğrudan etkileyen Balkan Rotasının, Avrupa çıkışından en önemli noktayı Kapıkule ve 
İpsala Sınır Kapılarımız oluşturmakta olup bu sınır kapımızda 2 adet X-RAY cihazı bulunmaktadır. 2004 yılının 
ilk 5 ayı içerisinde X-RAY çalışması ile Kapıkule Kara Hudut Kapısında 3 uyuşturucu madde kaçakçılığı 
olayında toplam 266 kilo 620 gram eroin ve 136 kilo esrar maddesi, İpsala Kara Hudut Kapısında ise 8 
uyuşturucu madde kaçakçılığı olayında toplam 517 kilo 671 gram eroin, 260 kilo 728 gram esrar ve 14 kilo 740 
gram ecstasy hap maddesi yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

Bu itibarla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprüleri üzerinde 
zaman zaman aramalar yapılmakla birlikte, ülkemizin Avrupa'ya açılan kapılarından risk analizine dayalı 
aramalar yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

Abdülkadir 
İçişleri B 
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118. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, Van Valisinin basında yer alan bir beyanına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3201) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05.07.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

02.07.2004 tarihinde Van 'da meydana gelen ve Van Valimizi hedef alan menfur 
suikast teşebbüsünden sonra Van Valisi Sayın Hikmet Tan, yazılı ve görsel basında yaptığı 
açıklamada, "Bu teşebbüs bana karşı değil, Van halkına ve Kürt halkına karşıdır" demişti. 

Sorular: 

1- Türkiye Cumhuriyeti 'ni temsil eden bir valinin, Anayasanın 66. maddesindeki, "Türk 
Devleti 'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk' tür" hükmünden habersiz 
olması ve Kürt halkı terimini kullanması makul müdür? 

2- Van'da meydana gelen olayın bir benzeri Rize 'de meydana gelse, Rize Valisi. "Laz 
halkı", Hatay 'da meydana gelse, "Arap halkı", Düzce 'de meydana gelse, "Çerkez 
halkı" tabirlerini mi kullanacaklardır? 

3- Başta Van Valisi olmak üzere diğer valilere de bu konuda gerekli hatırlatma yapılacak 
mıdır? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050PGM0710001-Ş/ r=HVL_ 3>\ /08/2004 
Konu : Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesine ait (7/3201) cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

önergede dile getirilen konu ile ilgili yapılan inceleme sonucunda; 02.07.2004 günü 
gerçekleştirilen ve Van Valisini hedef alan bombalı saldırının ardından görsel ve yazılı 
basına Van Valisi Hikmet TAN tarafından yapılan açıklamadan, İstanbul Milletvekili Sayın 
Emin ŞİRİN yalnızca "kurt halkına" sözcüklerini almış ve yorumlarını bu iki sözcük üzerine 
dayandırmıştır. Oysa sözkonusu açıklamadaki ifadelerle etnik bir ayrımcılık amaçlanmamış, 
olayda yaşamını yitiren masum 4 insanımız ile yaralıların çoğunun kurt kökenli Türk 
vatandaşlarımız olduğu vurgulanmak istenmiştir. 

Arz ederim. 

lülkadir AKSU 
Bakan 
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119. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir genel yayın müdürü hakkındaki iddialara iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3203) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 09.07.2004 

"Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

08.07.2004 tarihli Ortadoğu Gazetesi'nde yayınlanan "Türkiye'yi karıştıran şok iddia: 
Eroincileri kurtaran genel yayın müdür k im?" başlıklı haberde, "İstanbul baglantıh bir şebeke 
Van' ın Başkale ilçesinde bol miktarla eroinle yakalanınca, hükümetle arası iyi bir genel yaym 
müdürü araya girip zehir tacirlerini kurtarıyor" iddiasına yer verilmiştir. 

Habere göre Van ' ın Başkale Jandarma Karakolu görevlilerinin, olay yeri zabıtlarını 
tuttuğu ve şahısların ifadelerini aldığı şurada, bir genel yaym yönetmeninin yeğenleri olduğu 
iddia edilen sanıkları adli merciden bir telefon alarak serbest bıraktığı öne sürülmüştür. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki soruma cevap verilmesini arz ederim. 

Soru: 

Ortadoğu Gazetesi 'nde yer alan bu iddia doğru mudur? Doğru ise sanıklar neden 
serbest bırakılmıştır? Sanıkların serbest bırakılması için adli mercilere baskı yapan genel 
yayın müdürü kimdir? Bu genel yayın müdür hakkında suçluların korunması, yardım ve 
yataklıktan bir işlem başlatılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
A N K A R A 

GN.PL.P. : 0111- Z -04/Kuv.PI.D.PI.Koor.Ş.(2e3i|9f ) (3 AĞUSTOS 2004 
K O N U : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 21 Temmuz 2004 gün ve KAN.KAR.MD. A.01.0. GNS. 0.10. 
00.02-6502 sayılı yazısı. 

1. İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in İçişleri Bakanı tarafından cezalandırılması.talebi 
ile TBMM Başkanlığına verdiği (7/3203) numaralı, yazılı soru-önergesine cevap teşkil 
edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenmiştir. 
2. 08 Temmuz 2004 tarihli Orta Doğu Gazetesinde yer alan haberin konusu hakkında 
yapılan araştırma neticesinde; böyle bir olayın meydana gelmediği tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 

lülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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120. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, turizm gelirleri ve bu gelirlerin denetimine ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3206) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kü l tü r ve Tur izm Bakanı Sayın E r k a n M U M C U tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.07.2004 

~Emin ŞİRİN 
İs tanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

DİE'nin, "2004 Yılı Birinci Dönem Gayri Safî Milli Hasıla ile Harcama Yöntemiyle 
Hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Gelir Yöntemi ile Hesaplanan 2003 yılı Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla Sonuçlan" raporuna göre, 2004 yılı birinci üç aylık dönemde turizm gelirleri 
açısından etkilenecek sektörlerin başlıcalan olan ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde yüzde 
7'lik, otel, lokanta hizmetlerinde cari fiyatlarla yüzde 16'lık bir artış olduğu görülmektedir. 

Yurdumuza gelen turist miktarlanndaki artış oranlarının, tarafınızca açıklanan turist 
miktarları dikkate alındığında altında kaldığı görülmektedir. 

Bu çerçevede aşağıdaki sorulanına cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular : 

1 - 2004 yılı ilk üç ayındaki turizm gelirlerinin döviz bazında bir önceki yıl ile 
karşılaştırması nedir? 

2- Turist başına gelen döviz istatistikleri son üç senede nasıl bir seyir 
izlemiştir? 

3- Turist getiren firmaların pazarlamalarını özellikle yurtdışından yapmaları ve 
turiste yurtdışında fatura keserek tahsilatı gerçekleştirmeleri dolayısıyla, 
tahsil edilen paraların bir kısmı yurtdışında mı kalmaktadır? Bu konuyla 
ilgili olarak Bakanlığınız, turizm paketlerinin yurtdışında pazarlarıma 
fiyatları ile aynı paketler için yurtiçine ödenen paranın bir karşılaştırmasını 
yapmış mıdır? Bu konudaki kayıpların azalması için ne tür hukuki, ama 
özellikle teşvik edici, özendirici tedbirlerin alınması düşünülmektedir? 

4- Mevcut döviz kurlan, yurtiçine turist gelişini özendirmekten ziyade, 
yurtdışına turist çıkışını özendirecek seviyede olduğuna göre, 2004 
senesinin ilk üç ayı ile 2003 senesinin ilk Uç aylan için yurtdışına giden 
turist ile yurda gelen turist, gelen dövizle ile giden döviz arasındaki 
karşılaştırma ve net bilanço nedir? 

T.C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Araş t ı rma , Planlama ve Koordinasyon Kuru lu Başkanlığı 

SAYI : BAPK0201AR-GE-940 _ 2 . { l ^ . 4 b /OÇ/2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi ~ 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 21 Temmuz 2004 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'nin 7/3206-6488 esas noUu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. -AV*̂ -
rkan M U M C U 

Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 7/3206-6488 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

DİE'nin, "2004 Yılı Birinci Dönem Gayri Safi Milli Hasıla ile Harcama 
Yöntemiyle Hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasda ve Gelir Yöntemi ile Hesaplanan 2003 
yıh Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçlan" raporuna göre, 2004 yıh birinci üç aylık 
dönemde turizm gelirleri açısından etkilenecek sektörlerin başlıcalan olan ulaştırma ve 
haberleşme sektörlerinde yüzde 7'Iik, otel, lokanta hizmetlerinde cari fiyatlarla yüzde 
16'lık bir artış olduğu görülmektedir. 

Yurdumuza gelen turist miktarlarındaki artış oranlarının, tarafınızca açıklanan 
turist miktarlan dikkate alındığında altında kaldığı görülmektedir. 

Bu çerçevede aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

SORU 1: 2004 yılı ilk üç ayındaki turizm gelirlerinin döviz bazında bir önceki yıl 
ile karşılaştırması nedir? 

CEVAP 1: 

2003 yılı Ocak ayı turizm gelin 377 400 000 dolar ($), 
2004 yıh Ocak ayı tarizm geliri 602 000 000 dolar ($), 

2003 yılı Ocak ayı turizm gelirine göre 2004 yılı Ocak ayı turizm gelirinde % 59,5 
oranında artış olmuştur. 

2003 yıh Şubat ayı turizm geliri 417 800 000 dolar ($), 
2004 yıh Şubat avı turizm geliri 502 900 000 dolar ($), 

2003 yılı şubat ayı turizm gelirine göre 2004 yılı Şubat ayı turizm gelirinde % 20,4 
oranında artış olmuştur. 

2003 yıh Mart ayı turizm geliri 406 100 000 dolar ($), 
2004 yıh Mart ayı turizm geliri 608 000 000 dolar ($), 

2003 yılı Mart ayı turizm gelirine göre 2004 yılı Mart ayı turizm gelirinde % 49,7 
oranında artış olmuştur. 

2003 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) toplam turizm geliri 1 201 300 000 dolar ($), 
2004 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) toplam turizm geliri 1 712 900 000 dolar ($), 

2003 yılı ilk üç ayında (Oc&k, Şubat, Mart) toplam turizm gelirine göre 2004 yılı ilk üç 
ayında (Ocak, Şubat, Mart) toplam turizm gelirinde % 42,6 oranında artış olmuştur. 
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2003 VE 2004 YILI İLK ÜÇ AYINDAKİ TURİZM GELİRİ VE D 

AYLAR 

OCAK 

ŞUBAT 

MART 

TOPLAM 

TURİZM GELİRİ (Milyon $) 

2003 

377,4 

417,8 

406,1 

1201,3 

2004 

602,0 

502,9 

608,0 

1712,9 
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SORU 2: Turist basma gelen döviz istatistikleri son üç senede nasıl bir seyir 
izlemiştir? 

CEVAP 2: 

Ülkemize; 

2001 yılında toplam 11618 969 yabancı ziyaretçi gelmiştir, 2001 yılındaki 
toplam tnrizm gelirimiz 10 066 500 000 dolar ($) olmuştur ve yabancı basma ortalama 
harcama 655,1 dolar ($) olarak gerçekleşmiştir. 

2002 yılında toplam 13 256 028 yabancı ziyaretçi gelmiştir, 2002 yılındaki 
toplam turizm gelirimiz 11900 900 000 dolar ($) olmuştur ve yabancı basma ortalama 
harcama 6973 dolar ($)olarak gerçekleşmiştir. 

2003 yılında toplam 14 029 558 yabancı ziyaretçi gelmiştir, 2003 yılındaki 
toplam turizm gelirimiz 13 203100 000 dolar ($) olmuştur ve yabancı başına ortalama 
harcama 702,5 dolar ($) olarak gerçekleşmiştir. 

2001 yılma gSre 2002 vıiında: 

Yabancı ziyaretçi sayısında % 14,1 oranında artış, Turizm gelirinde % 18,2 oranında 
artış ve Yabancı başına ortalama harcama miktarında ise % 6,44 oranında artış olmuştur. 

2002 vılma göre 2003 vıiında: 

Yabancı ziyaretçi sayısında % 5,8 oranında artış, Turizm gelirinde % 10,9 oranında 
artış ve Yabancı başına ortalama harcama miktarında ise % 0,74 oranında artış olmuştur. 
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2001,2002 VE 2003 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI SAYISI, TURİZ 

ORTAUMA HARCAMA MİKTARURI İLE DEĞİŞİM ORANURI 

GELEN YABANCI 
SAYISI 

TURİZM GELİRİ ($) 

YABANCI BAŞINA 
ORTAUMA 

HARCAMA($) 

YILLAR 

2001 

11618 969 

10 066 500 000 

655,1 

2002 

13 256 028 

11900900000 

697,3 

2003 

14 029 558 

13203100 000 

702,5 
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SORU 3 : Tur i s t getiren f irmaların pazarlamalarını özellikle yurt dışından 
yapmaları ve turiste yurtdışında fatura keserek tahsilatı gerçekleştirmeleri dolayısıyla, 
tahsil edilen paraların bir kısmı y u n dışında mı kalmaktadır? Bu konuyla ilgili olarak 
Bakanlığınız, turizm paketlerinin yurtdışında pazarlanma fiyatları ile aynı paketler için 
yurtiçine ödenen paranın bir kaı-şılaştırmasını yapmış mıdır? Bu konudaki kayıpların 
azalması için ne tür hukuki, ama özellikle teşvik edici, özendirici tedbirlerin alınması 
düşünülmektedir? 

C E V A P 3 : Turist getiren firmaların pazarlamalarını yurtdışında yapmaları doğaldır. 
Türkiye'den alınan mal ve hizmetlerin bedeli (Otel, Transfer, Rehber, vb.) ilgili işletmeye 
ödenmektedir. 

Yurtdışında yapılan pazarlamalar sonucunda yurtdışında kalan miktar, komisyon ve 
acenta masrafları gibi küçük ödemelerair. 

SORU 4: Mevcut döviz kurları, yurtiçine turist gelişini özendirmekten ziyade, 
yurtdışına turist çıkışını özendirecek seviyede olduğuna göre, 2004 senesinin ilk ttç ayı 
ile 2003 senesinin ilk üç ayları için yurtdışına giden turist ile yurda gelen turist, gelen 
dövizle giden döviz arasındaki karşılaştırma ve net bilanço nedir? 

CEVAP 4: 

Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayıs ı : 

2003 yılı Ocak ayında 363 983 kişi, 
2004 yılı Ocak ayında i 33 694 kişidir. 

2003 yılı Ocak ayına göre 2004 yılı Ocak ayında % 46,6 oranında artış olmuştur. 

2003 yılı Şubat ayında 481 252 kişi, 
2004 yılı Şubat ayında 607 854 kişidir. 

2003 yılı Şubat ayına göre 2004 yılı Şubat ayında % 26,3 oranında artış olmuştur. 

2003 yılı M a r t ayında 499 663 kişi, 
2004 yılı Mart ayında 784 107 kişidir. 

2003 yılı Mart ayına göre 2004 yıiı Mart ayında % 56,9 oranında artış olmuştur. 

2003 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) ülkemize gelen yabancı ziyaretçi 
sayısı toplamı 1 344 898 kişi, 

2004 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) ülkemize gelen yabancı ziyaretçi 
sayısı toplamı 1 925 655 kişidir. 

2003 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat , Mart) ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısına 
göre 2004 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısında 
°/o 42,6 oranında artış olmuştur. 

Yurtdışına çıkan vatandaşların mayısı: 

2003 yılı Ocak ayında 1-46 J i 7 kişi, 
2004 yılı Ocak ayında 562 093 kişidir. 

2003 yılı Ocak ayına göre 2004 yılı Ocak ayında % 62,3 oranında artış olmuştur. 

2003 yılı Şubat ayında 39i 638 kişi, 
2004 yılı Şuba t ayinde +21 006 kişidir. 

2003 yılı Şubat ayına göre 2004 yüı Şubat ayında % 7,5 oranında artış olmuştur. 

2003 yıiı M a r t ayına;* 3 14 783 kişi, 
2004 yılı Mart ayında 457 090 kişidir. 

2003 yılı Mart ayına göre 2004 yıiı JViart ayında % 45,2 oranında artış olmuştur. 

2003 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat , Mar t ) yurtdışına çıkan vatandaş sayısı 1 052 738 kişi, 
2004 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mar t ) yurtdışına çıkan vatandaş sayısı 1 440 189 
kişidir. 
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2003 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şu>>at, Mart) yurtdışına çıkan vatandaş sayısına göre 
2004 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat , Mar t ) yurtdışına çıkan vatandaş sayısında % 36,8 
oranında artış olmuştur. 

Turizm Geliri : 

2003 yılı O c a k ayı turizm geliri 377 400 000 dolar ($) , 
2004 yılı Ocak ayı turizm geliri 602 000 000 dolar ($), 

2003 yılı Ocak ayı turizm gelirine siore 2004 yılı Ocak ayındaki turizm geliri % 59,5 
oranında artış olmuştur. 

2003 yılı Şubat ayı turizm geliri 417 800 000 dolar ($) , 
2004 yılı Şubat ayı turizm geiiri 502 900 000 dolar ($), 

2003 yılı şubat ayı turizm gelirine <zöre 2004 yılı şubat ayındaki turizm geliri % 20,4 
oranında artış olmuştur. 

2003 yılı Mart ayı turizm geliri 406 100 000 dolar ($) , 
2004 yılı M a r t ayı tarizn:. ;*eîiri 608 000 000 dolar ($), 

2003 yılı Mart ayı turizm gelirine göre 2004 yılı Mart ayındaki turizm geliri % 49,7 
oranında artış olmuştur. 

2003 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat , Mart) toplam turizm geliri 1 201 300 000 dolar ($), 
2004 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şuh si, Mar t ) toplam turizm geliri 1712 900 000 dolar ($), 

2003 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şubat , Mar t ) toplam turizm gelirine göre 2004 yılı ilk üç 
ayında (Ocak, Şubat, Mar t ) toplam turizm geliri % 42,6 oranında artış olmuştur. 

Turizm Gideri ; 

2003 yıh Ocak ayı turizm gideri 108 600 000 dolar ($) , 
2004 yıh Ocak ayı turizm gideri 169 700 000 dolar ($), 

2003 yılı Ocak ayı turizm giderine güre 2004 yılı Ocak ayındaki turizm gideri % 56,3 
oranında artış olmuştur. 

2003 yıh Şubat ayı turiz»:--- gideri 214 900 000 dolar ($) , 
2004 yıh Şubat ayı turizm gideri 210 200 000 dolar ($), 

2003 yılı şubat ayı turizm giderine göre 2004 yılı şubat ayındaki turizm gideri % - 2,2 
oranında düşüş olmuştur. 

2003 yıh M a r t ayı turizm gideri 166 900 000 dolar ($) , 
2004 yıh M a r t ayı turizm gideri 175 500 000 dolar ($), 

2003 yılı Mart ayı turizm giderine Möre 2004 yılı Mart ayındaki turizm gideri % 5,2 
oranında artış olmuştur. 

2003 yıh ilk üç ayında (Ocak, Şubat , Mar t ) toplam turizm gideri 490 400 000 dolar ($), 
2004 yıh ilk üç ayında (Ocak, Şubat , Mart) toplam turizm gideri 555 400 000 dolar ($), 

2003 yılı ilk üç ayında (Ocak, Şub*.t, Mart) toplam turizm giderine göre 2004 yılı ilk üç 
ayında (Ocak, Şubat, Mart) toplam turizm gideri % 13,3 oranında artış olmuştur. 
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2003 VE 2004 YILI İLK ÜÇ AYINDAKİ GELEN YABANCI SAYILARI 

AYLAR 

OCAK 

ŞUBAT 

MART 

TOPLAM 

GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYILARI 

2003 

363 983 

481 252 

499 663 

1344 898 

2004 

533 694 

607 854 

784 107 

1 925 655 

2003 VE 2004 YILI İLK ÜÇ AYINDAKİ GİDEN VATANDAŞ SAYILAR 

AYLAR 

OCAK 

ŞUBAT 

MART 

TOPLAM 

GİDEN VATANDAŞ SAYILARI 

2003 

346 317 

391 638 

314 783 

1 052 738 

2004 

562 093 

421 006 

457 090 

1 440 189 



2003 VE 2004 YILI İLK ÜÇ AYINDAKİ TURİZM GELİRİ VE DEĞİŞ 

AYLAR 

OCAK 

ŞUBAT 

MART 

TOPLAM 

TURİZM GELİRİ (Milyon $) 

2003 

377.4 

417.8 

406.1 

1 201,3 

2004 

602.0 

502,9 

608.0 

1 712,9 
I 

3 2003 VE 2004 YILI İLK ÜÇ AYINDAKİ TURİZM GİDERİ VE DEĞİŞİ 

A Y L A R 

OCAK 

ŞUBAT 

MART 

TOPLAM 

TURİZM GİDERİ(Milyon $) 

2003 

108,6 

214,9 

166.9 

490,4 

2004 

169.7 

210,2 

175,5 

555,4 
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121. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yenişehir'deki tarihî evlerin restoras
yonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3207) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Kültür Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

J2^> 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Osmanlı'nın ilk başkenti unvanına sahip, Bursa ilindeki Yenişehir ilçemiz tarihi 
ve coğrafi güzellikleri ile varlığını devam ettirmeye çalışmaktadır. Çünkü tarihi yapıya 
sahip olan evleri ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden gün geçtikçe daha kötü bir hale 
gelmektedir. 

Yenişehir'de 400-500 yıllık tarihi evler ilgisizlik yüzünden yıkılma yüz tutmuştur. 
Sayısı 12 kadar olan bu tarihi evlerden 4 tanesi büyük, 8 tanesi de orta boydadır. Bu 
evler sit alanı içinde olduğu için tamir edilmesi veya yıkılması yönünde sorunlar 
yaşanmaktadır. Bu yapıları tamir ve restore etmek isteyenlerin karşısına bir çok 
sorunlar çıkmaktadır. 

Son günlerde gündemde olan Bursa, Yenişehir havaalanının işler hale 
gelmesiyle ilçenin sahip olduğu potansiyel tarihi dokusu daha çok gözler önüne 
serilecektir. Bu tarihi dokunun daha iyi ve bakımlı bir hale getirilmesi de büyük önem 
taşımaktadır. 

1. Bursa, Yenişehir'de 400-500 yıllık tarihi evlerin durdukları yerde yıkılmalarının 
önlenmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Ev sahipleri, binalar tescilli olduğu için yüksek masraflarla orijinaline uygun 
olarak yeniden yapılmasını sağlayamıyorlar. Bu kişilere nasıl destek olmayı 
planlıyorsunuz? 

3. Evlerini restore etmek isteyen kişiler için bürokratik engellerin kolaylaşbnlması 
yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

4. Yenişehir ilçemizdeki tarihi evlerin bakım ve onarımları için ödenek ayrılması 
planlanıyor mu? 

- 470 -
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 ^Oİ Otâ jl& / 8 / 2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 21.07.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-6502 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in 7/3207-6497 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ErkanMUMCU 
Bakan 

BURSA M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN K E M A L D E M İ R E L ' İ N 7/3207-6497 
ESAS N O ' L U SORU Ö N E R G E S İ N E İSTİNADEN H A Z I R L A N A N 

B A K A N L I Ğ I M I Z CEVABI 

Osmanlı 'nın ilk başkenti unvanına sahip, Bursa İlindeki Yenişehir^îtçemiz^ 
tarihi ve coğrafi güzellikleri ile varlığını devam ettirmeye çalışmaktadır. Çünkü 
tarihi yapıya sahip olan evleri ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden gün geçtikçe daha 
kötü bir hale gelmektedir. 

Yenişehir'de 400-500 yıllık tarihi evler ilgisizlik yüzünden yıkılma yüz 
tutmuştur. Sayısı 12 kadar olan bu tarihi evlerden 4 tanesi büyük, 8 tanesi de orta 
boydadır. Bu evler sit alanı içinde olduğu için tamir edilmesi veya yıkılması 
yönünde sorunlar yaşanmaktadır. Bu yapılan tamir ve restore etmek isteyenlerin 
karşısına bir çok sorunlar çıkmaktadır. 

Son günlerde gündemde olan Bursa, Yenişehir havaalanının işler hale 
gelmesiyle ilçenin sahip olduğu potansiyel tarihi dokusu daha çok gözler önüne 
serilecektir. Bu tarihi dokunun daha iyi ve bakımlı bir hale getirilmesi de büyük 
önem taşımaktadır. 

SORU 1. Bursa, Yenişehir'de 400-500 yıllık tarihi evlerin durdukları yerde 
yıkılmalarının önlenmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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CEVAP 1. Bursa İli, Yenişehir İlçesinde, Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli ve konut olarak kullanılan 38 adet sivil mimarlık örneği yapı 
bulunmaktadır. Bu yapıların 8 adetinin onarılması için ilgilileri tarafından anılan 
Koruma Kuruluna çeşitli tarihlerde başvurulması neticesinde alınan kararlarla, bu 
yapıların rölöve ve restorasyon projelerinin onaylanmak üzere Kurula iletilmesi 
istenmiştir. Bunlardan 3 adet yapıya ilişkin sunulan projeler Kurulca uygun 
bulunarak onarımları gerçekleştirilmiştir. Diğer yapılar için ise anılan Koruma 
Kuruluna ilgililerince başvurulması halinde, bu taşınmazların da onarımları 
Kurulda değerlendirmeye alınabilecektir. 

Ayrıca, bahse konu tescilli yapıların kadastral durumlarının bildirilmesi 
halinde ayrıntılı bilgi verilebilecektir. 

SORU 2. Ev sahipleri, binalar tescilli olduğu için yüksek masraflarla 
orijinaline uygun olarak yeniden yapılmasını sağlayamıyorlar. Bu kişilere nasıl 
destek olmayı planlıyorsunuz? 

SORU 4. Yenişehir ilçemizdeki tarihi evlerin bakım ve onarımları için 
ödenek ayrılması planlanıyor mu? 

CEVAP 2-4. Bakanlığımız tarafından, sadece mülkiyeti Bakanlığımıza ait 
ya da Bakanlığımıza tahsisli taşınmazların onarımı gerçekleştirilebilmektedir. Bu 
nedenle söz konusu tarihi evlerin bakım ve onarımlarına Bakanlığımızca ödenek 
ayrılması şu anda mümkün olmamaktadır. 

Ancak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda, 
14.7.2004 tarihinde 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklikler 
kapsamında, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı 
Fonu"na yeni kaynaklar sağlanmıştır. 

27.7.2004 gün ve 25535 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5226 sayılı Kanunun bu konuya ilişkin 6. maddesinde; 

"Bu amaçla, Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur. Bakanlıkça 
yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve 
değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden 
emlak vergisinin %10 'u nispetinde 'Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına 
Katkı Payı ' tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil 
edilir. 

Tahsil edilen miktar, il özel idaresi tarafından açılacak özel hesapta toplanır. 
Bu miktar; belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi 
amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama 
ve uygulama konularında kullanılmak üzere il sınırları içindeki belediyelere vali 
tarafından aktarılır ve bu pay valinin denetiminde kullanılır. 
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Bu madde uyarınca tahakkuk eden katkı paylan hakkında 1319 sayılı 
Kanunun üçüncü kısmı hükümleri uygulanır. Katkı paylarına ilişkin usul ve esaslar 
İçişleri Bakanlığı ile Bakanlık tarafından belirlenir. 

2985 sayılı Toplu Konut Kanun uyarınca verilecek kredilerin en az %10'u 
tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine 
ilişkin başvurularda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler Bakanlık ile 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca müştereken belirlenir." hükümleri getirilmiştir. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununda yapılan 
değişiklikler ile Kültür Yatınmlan ve Girişimlerini Teşvik Kanunu geçtiğimiz 
günlerde yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanun ile tescilli tarihi varlıklann küçük onanm ve bakımlanyla ilgili 
kolaylaştuıcı hükümler getirirken, bu alana yönelik sponsorluk harcamalarma da 
teşvikler getirmektedir. 

SORU 3. Evlerini restore etmek isteyen kişiler için bürokratik engellerin 
kolaylaştınlması yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 3. 27.7.2004 gün ve 25535 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlann onanmlannın 
kolaylaştmlmasına yönelik çeşitli hükümler getirilmiştir. 

Kanunun 11. maddesi gereğince; belgeleri tam olarak Koruma Bölge 
Kuruluna ibraz edildiği tarihten itibaren, uygulamaya yönelik projelerin anılan 
Kurulca en geç üç ay içerisinde karara bağlanması gerekmektedir. 

Aynca, aynı maddede; "Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklan, bunların 
koruma alanlan ve bunların sit alanlannda 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci 
maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratlar; özgün biçim 
ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim bürolan 
kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır. Bunların dışmda her türlü inşai ve 
fiziki müdahale koruma bölge kurulunun izni ile yapılır." hükmü getirilmiştir. 
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122. - Adana Milletvekili Kemal SAG 'in, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3209) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 01.07.2004 

Kemal SAĞ 
Adana Milletvekili 

Adana kentiyle özdeşleşip, kentin sembolü ve gurur kaynağı haline gelmiş olan 
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, yurtiçi ve yurtdışı turnelerinde verdiği konserlerle 
yankılar uyandırmış ve Adana'yı başarıyla temsil etmiştir. Programlarını itina ile hazırlayıp, 
izleyicilerine çok sesli ulusal müziği tamtıp, sevdirebilmek için birçok eserin ülkemizde ve 
dünyada ilk seslendirilişini gerçekleştirmiştir. 

Gelişmişliği bakımından ülkemizin önde gelen kentlerinden biri olan Adana, son 
yıllarda kamu yatınmlanndan yararlanamadığı gibi, şimdi de sanat ve kültür icraatmdan 
yoksun bırakılmak isteniyor. 

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'mn kapatılıp, Mersin Devlet Opera Balesi 
bünyesine dahil etme girişimleri tüm Adana halkım derinden üzmüş ve tepkilere yol açmıştır. 

Aynca ÇDSO'nın bazı üyeleri, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuannda 
öğretmen olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda konservatuar öğretmenleri de orkestrada 
müzisyen olarak görevde bulunmaktadır. 

Bu bağlamda; 

1- Kentten sanat göçüne sebebiyet verecek olan bu kültürel aktivite teşvik edilmek 
yerine neden tasfiye edilmek isteniyor? 

2- Kentin bölgesel özelliği dikkate alınarak, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın 
daha güçlü bir şekilde devamı için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

3- Finansal açıdan destek sağlama maksadıyla, sponsor bulmayı düşünüyor musunuz? 

4- Bu arada, Çukurova Devlet Konservatuannda doğacak öğretmen açığını nasıl 
kapatmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 ^ 2 . 4 3 3 \(o I t%l 2004 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 21.07.2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.010.00.02-6502 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Kemal SAĞ'ın 7/3209 - 6523 esas no'lu yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ E r k a n MUMCU 
Bakan 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL SAĞ'IN 7/3209 - 6523 ESAS NO'LU 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Adana kentiyle özdeşleşip, kentin sembolü ve gurur kaynağı haline gelmiş olan 
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, yurtiçi ve yurtdışı turnelerinde verdiği konserlerle 
yankılar uyandırmış ve Adana'yı başarıyla temsil etmiştir. Programlarını itina ile 
hazırlayıp, izleyicilerine çok sesli ulusal müziği tanıtıp, sevdirebilmek için birçok eserin 
ülkemizde ve dünyada ilk seslendirilişini gerçekleştirmiştir. 

Gelişmişliği bakımından ülkemizin önde gelen kentlerinden biri olan Adana, son 
yıllarda kamu yatırımlarından yararlanamadığı gibi, şimdi de sanat ve kültür icraatından 
yoksun bırakılmak isteniyor. 

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın kapatılıp, Mersin Devlet Opera Balesi 
bünyesine dahil etme girişimleri tüm Adana halkını derinden üzmüş ve tepkilere yol 
açmıştır. 

Ayrıca ÇDSO'nın bazı üyeleri, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarında 
öğretmen olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda konservatuar öğretmenleri de 
orkestrada müzisyen olarak görevde bulunmaktadır. 

Bu bağlamda; 

SORU : 1. Kentten sanat göçüne sebebiyet verecek olan bu kültürel aktivite teşvik 
edilmek yerine neden tasfiye edilmek isteniyor? 
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CEVAP : 1. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının tasfiye edilmesi veya 
kapatılması söz konusu değildir. Sanatçı sayılan yeterli olmayan Orkestraların kapatılması 
değil, birleştirilmesi konusunda çalışma yapılmıştır. Amaç yeterli sayıda sanatçısı olan 
orkestra ile daha verimli olmak ve daha büyük çaptaki eserleri seslendirmektir. Bazı 
çevreler, bu olayı orkestraların kapatılması olarak ele almış ve yanlış değerlendirmiştir. 

SORU : 2. Kentin bölgesel özelliği dikkate alınarak, Çukurova Devlet Senfoni 
Orkestrası'nın daha güçlü bir şekilde devamı için ne gibi önlemler almayı 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP : 2. Devlet Senfoni Orkestralarının kapatılması yönünde Bakanlığımızın 
almış olduğu hiçbir karar yoktur. Aksine uzun yıllardır Devlet Senfoni Orkestralarında 
yapılmayan giriş sınavları önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında yapılacak ve Çukurova 
Devlet Senfoni Orkestrası da dahil olmak üzere giriş smavı açılacaktır. Bu smavla almacak 
personel ile yenileşme ve büyüme amaçlanmaktadır. 

SORU : 3. Finansal açıdan destek sağlama maksadıyla, sponsor bulmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP : 3. Bakanlığımız sanata yapılan yatırımın insana yapılan bir yatırım 
olduğunun bilincindedir. Finansal açıdan şimdiye kadar verilen destekler devam edecektir. 
Aynca, yeni sponsorluk yasası çerçevesinde de finansal destek verilecektir. Bu konudaki 
sorunların çözümlenmesi için Bakanlığımızca gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

SORU : 4. Bu arada, Devlet Konservatuarında doğacak öğretmen açığını nasıl 
kapatmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP: 4. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının tasfiye edilmesi veya 
kapatılması söz konusu değildir. Bu nedenle öğretmenlerin kentten aynlmalan da söz konu 
olamaz. Onun için öğretmen açığı da olmayacaktır. 
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123. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE 'nin, Baku Kültür Müşavirinin görevden alınması 
ve yerine yapılan atamaya ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı 
(7/3210) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı sayın Erkan MUMCU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

smÎNCE 
Yalova Milletvekili 

Kültür Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısıyken Ekim 2002 tarihinde üç yıllığına 
Azerbaycan-Bakü Kültür Müşavirliği'ne üç yıl süreyle atanan Nafiz Şahin'nin görevden 
alınması ve sonrasında yapılan işlemler hakkında; 

1. Sayın Nafiz Şahin'nin Baku Kültür Müşavirliği görevinde üç yılı tamamlamadan geri 
çağrılmasının nedeni nedir? 

2. Görev yaptığı süre içinde göreviyle hakkında Bakanlığa ulaşmış bir şikayet olmuş 
mudur? Olmuş ise hakkında bakanlık müfettişlerince bir soruşturma açılmış mıdır? 

3. Ankara 12. İdare Mahkemesince Sayın Nafiz Şahin'nin görevden alınması hakkında 
yapılan idari işlemlerin yasal olmadığı ve görevine iade edilmesi karan verildiği halde 
bu karar neden uygulanmamıştır? 

4. Nafiz Şahin'in yerine Baku Kültür Ataşeliğine atanan Doç.Dr. Fethi Gedikli'nin 
kardeşi Dr.Yusuf Gedikli ile birlikte çıkardıkları Ufuk ötesi Dergisinde Türkiye'yi, 
Azerbaycan Devlet Başkanına şikayet edecek kadar ileri giden yayınlar yaptıkları 
bilindiği halde bu ülkede görevlendirmesinde hangi kriterler esas alınmıştır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :BAPK0201AR-GE-940— Hilft- fo/(tfr2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 21 Temmuz 2004 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin 7/3210-6524 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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Y A L O V A MİLLETVEKİLİ SAYIN M U H A R R E M İNCE'NİN 7/32ÎÖ=-
6524 ESAS N O ' L U S O R U ÖNERGESİNE İSTİNADEN H A Z I R L A N A N 

B A K A N L I Ğ I M I Z CEVABI 

Kültür Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısıyken Ekim 
2002 tarihinde üç yıllığına Azerbaycan-Bakü Kültür Müşavirliği'ne üç yıl 
süreyle atanan Nafiz Şahin'in görevden alınması ve sonrasında yapılan 
işlemler hakkında; 

S O R U 1: Sayın Nafiz Şahin'in Baku Kültür Müşavirliği görevinde üç 
yılı tamamlamadan geri çağrılmasının nedeni nedir? 

C E V A P 1: 16.04.2003 gün ve 4848 r.ayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 'un geçici 2.maddesinin ikinci fıkrasında, 
" . . .Ataşe , Tanıtma Ataşesi, Kültür Müşaviri, Tanıtma Müşaviri , Tanıtma Ataşe 
Yardımcısı, Tanıtma Müşavir Yardımcısı unvanlı görevlerde bulunanların 
görevleri bu kanunun yayımı tarihinde sona erer, bu kadrolarda bulunanlar üç ay 
içerisinde Bakanlıkta boş bulunan durumlarına uygun kadrolara atanırlar." 
denilmektedir. 

Bu nedenle; adı geçenin işgal ettiği Kültür Müşavirliği kadrosu söz 
konusu Kanunun bu maddesine istinaden iptal edildiğinden, ilgilinin 
A.P.K.Uzmanı kadrosuna ataması yapılmıştır. 

SORU 2: Görev yaptığı süre içinde görevi hakkında Bakanlığa 
ulaşmış bir şikayet olmuş mudur? Olmuş ise hakkında bakanlık 
müfettişlerince bir soruşturma açılmış mıdır? 

C E V A P 2: Adı geçenin görev yaptığı süre içerisinde Bakanlığımıza 
ulaşmış şikayet veya soruşturması bulunmamaktadır. 

S O R U 3: Ankara 12. İdare Mahkemesince Sayın Nafiz Şahin 
görevden alınması hakkında yapılan idari işlemlerin yasal olmadığı ve 
görevine iade edilmesi kararı verildiği halde bu kararı neden 
uygulanmamıştır? 

C E V A P 3 : Ankara 12. İdare Mahkemesinin 31.03.2004 tarih ve E: 
2003/1429 Sayılı Kararı; adı geçenin A.P.K.Uzmanlığına atanmasına ilişkin 
işlemin yürütülmesinin durdurulmasına dair bir karar olup, Baku «Kültür 
Müşavirliğine iadesine ilişkin karar niteliğinde değildir. Söz konusu mahkeme 
kararı ile A.P.K Uzmanı kadrosuna atama işleminin durdurulmasına karar 
verildiğinden 04.06.2004 gün ve 2004-5929 sayılı kararla Hakkari ti Kültür ve 
Turizm Müdür lüğü 'ne atanmıştır. 

SORU 4: Nafiz Şahin'in yerine Baku Kültür Ataşeliğine atanan 
Doç.Dr.Fethi Gedikli'nin kardeşi Dr.Yusuf Gedikli ile birlikte çıkardıkları 
Ufuk Ötesi Dergisi'nde Türkiye'yi Azerbaycan Devlet Başkanına şikayet 
edecek kadar ileri giden yayınlar yaptıkları bilindiği halde bu ülkede 
görevlendirilmesinde hangi kriterler esas alınmıştır? 
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C E V A P 4: Doç.Dr.Fethi GEDİKLİ, Kültür Müşaviri Nazif ŞAHİN' in 
yerine atanmamıştır. 4848 sayılı Kanunla ihdas edilen Baku Kültür ve 
Tanıtma Müşav ir l iğ ine ataması yapılmıştır. İlgilinin yapılan Güvenlik 
Soruşturması neticesinde atamasına engel bir durumu bulunmadığından, 
Bakanlığımız Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim 
Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 12. maddesine istinaden, ilk defa yurtdışına 
atanacaklar için yapılan Mesleki Ehliyet ve Temsil Yeteneği sınavında başarılı 
olmuş ve başarı sırasına göre ataması yapılmıştır. 

Ayrıca; Doç.Dr.Fethi GEDİKLİ, Yurtdışına atanmadan önce Başbakanlık 
ve Dışişleri Bakanhğtnca yapılan kurslara katılmış bu kursları da başarı ile 
tamamladığı için yurtdışındaki görevine başlamıştır. 

124. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının 
kapatılacağı iddiasına ve Adana Kültür Merkezi inşaatına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3211) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Tacidar SEYHAN • 
AdanaJM&etyekjfi''"' 

1. Kültür ve Turizm Bakanlığının, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasını kapatıp, 
Mersin Devlet Opera ve Balesi bünyesine dahil edilmeye çalışılması iddiaları doğru 
mudur? 

2. Çukurova'nın, sanat ve kültürünün lokomotifi olan, 13 yıldır yurt içinde ve yurtdışında 
etkinliklerle Adana'nın ve kültürümüzün tanıtılmasına büyük faydalar sağlayan bu 
yapının kapatılmasının veya dağıtılmasının Adana'ya vereceği zararlan karşılayacak 
alternatif bir projeniz var mı? 

3. ÇDSO'nun Adana'da kapatılmasının gerekçeleri nelerdir? 

4. Senfoni Orkestrasının kaldın İması veya taşınması durumunda Ç.Ü Devlet 
Konservatuarında yetişen müzisyenlerin işsiz kalmamaları için ne gibi tedbirler 
düşünüyorsunuz? 

5. Türkiye'nin 5. büyük kenti olan Adana'nın kültür ve sanattan ve çağdaş değerlerden 
uzaklaşmasına neden olacak bu sorunu çözmeyi düşünüyor musunuz? 

6. Adana'da kültür ve sanatın gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını düşündüğümüz, 
temeli atılan, ancak bütçede bir türlü ödenek ayrılmayan, Adana Kültür Merkezi 
inşaatını ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 —--24^3 <(j/0?/2004 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 21.07.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın 7/3211-6531 esas no'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYİN TACİDAR SEYHAN'IN 7/3211-
6531 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'mn Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasını 
kapatıp, Mersin Devlet Opera ve Balesi bünyesine dahil edilmeye çalışılması iddiaları 
doğru mudur? 

CEVAP 1: Orkestralann tasfiye edilmesi veya kapatılması söz konusu değildir. 
Sanatçı sayıları yeterli olmayan orkestralann birleştirilmesi konusunda çalışma 
yapılmıştır. Birleşmenin temel amacı olarak orkestralann ve sanatçıların daha verimli 
duruma gelmeleri ve daha büyük senfonik eserlerin seslendinlmeleri düşünülmüşse de 
bazı çevreler bunu orkestralann kapatılması olarak ele almış ve yanlış değerlendirmiştir. 

SORU 2: Çukurova'nın sanat ve kültürünün lokomotifi olan, 13 yıldır yurt içinde 
ve yurt dışında etkinliklerle Adana'nın ve kültürümüzün tanıtılmasına büyük faydalar 
sağlayan bu yapının kapatılmasının veya dağıtılmasının Adana'ya vereceği zararlan 
karşılayacak alternatif bir projeniz var mı? 

SORU 3: ÇDSO'nun Adana'da kapatılmasının gerekçeleri nelerdir? 

SORU 5: Türkiye'nin 5.büyük kenti olan Adana'nın kültür ve sanattan ve çağdaş 
değerlerden uzaklaşmasına neden olacak bu sorunu çözmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2-3-5: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası kapatılmayacaktır. 

AU^/^ 
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SORU 4: Senfoni Orkestrasının kaldırılması veya taşınması durumunda Ç.Ü 
Devlet Konservatuarında yetişen müzisyenlerin işsiz kalmamalan için ne gibi tedbirler 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP 4: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının tasfiye edilmesi veya 
kapatılması söz konusu değildir. Sanatçı sayılan yeterli olmayan orkestralarm 
birleştirilmesi konusunda çalışma yapılmıştır. Bu nedenle, müzisyenlerin işsiz kalması 
gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. 

SORU 6: Adana'da kültür ve sanatın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını 
düşündüğünüz, temeli atılan, ancak bütçede bir türlü ödenek aynlmayan, Adana Kültür 
Merkezi inşaatını ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 6: Adana-Çukurova Kültür Merkezi inşaatı 120.000.000.000.-TL keşif 
bedeli ile 23.12.1994 tarihinde ihale edilmiştir. Bakanlığımız yatınm programında 
1991H040900 proje numarası ile yer alan inşaatın fiziki gerçekleşmesi %5 
seviyesindedir. Bakanlığımıza aynlan bütçe ödeneklerinin yetersizliği nedeniyle fiziki 
gerçekleşmesi düşük olan bu inşaata yeterli ödenek ayrılamamış, inşaata da gerekli hız 
verilememiştir. 

Bu nedenle, 2005 yılında Adana-Çukurova Kültür Merkezi için 
5.000.000.000.000.-TL. (Beştrilyon) ödenek talep edilmiştir. 2006-2007 yıllarında da 
yeterli ödenek tahsis edildiği takdirde, 2007 yılında bitirilecektir. 
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725.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3213) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan soruların, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tararından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

CU' 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1986, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 
ise 1991 yıllarında kurulmuşlardır ve birbirini bütünleyen bu iki kuruluş ülkemizin 5. 
büyük kenti olan Adana'mızın kültür ve sanat yaşamında önemli bir^yer tutmaktadırlar. 
2002 - 2003 sezonu son iki konserinin iptal haberleri üzerine ÇDSO'nun sorunlarını 
çözmeye yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek amacıyla bir yıl önce bir 
yazılı soru önergesi vermiş ve Maliye Bakanlığınca vize verilmesinde bir gecikme olduğu 
ve sorunun çözümlendiği yanıtını almıştım. Bu kez çok daha ciddi boyutta bir sorun 
olarak Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın Mersin Devlet Opera ve Balesi bünyesine 
dahil edilmesi veya lağvedilmesi çalışmaları olduğu haberi ortaya çıkmıştır. Yörede hakim 
kanı bu noktaya gelinmesinin nedeninin yönetimle ilgili olduğu yolundadır. Haber biç bir 
teşvikten yararlanamayan Adana halkı ve STK'lan arasında haklı olarak büyük tepki 
yaratmıştır ve gözden geçirilmesi umut edilmektedir . Konuyla ilgili olarak 
1. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın Mersin Devlet Opera ve Balesi bünyesine 

dahil edilmesi ya da lağvedilmesi yolunda bir çalışma yapılmakta mıdır? 
2. Eğer yapılmakta ise Adana halkının kültür ve sanat alanındaki gereksinimlerinin 

karşılanması ve Konservaruvar'da eğitim gören gençlerimizin kendi yörelerinde 
istihdam olanağı bulmaları açısından Adana için ne gibi çözümler düşünülmektedir? 
Bu konuda yapılmış herhangi bir plan varsa ne zaman yaşama geçirilecektir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940_İ/M |fc / 0?7 2004 
KONU : Yazık Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BŞK.'nın 21.07.2004 gün ve 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr.N.Gaye ERBATUR'un 7/3213-6603 esas 
no'lu soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
~~ Erkan MUMCU 

Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/3213-6603 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı 1986, Çukurova Devlet 

Senfoni Orkestrası ise 1991 yıllarında kurulmuşlardır ve birbirini bütünleyen bu iki 
kuruluş ülkemizin 5.büyük kenti olan Adana'mızın kültür ve sanat yaşamında 
önemli bir yer tutmaktadırlar. 2002-2003 sezonu son iki konserinin iptal haberleri 
üzerine ÇDSO'nun sorunlarım çözmeye yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığını 
öğrenmek amacıyla bir yıl önce bir yazılı soru önergesi vermiş ve Maliye 
Bakanlığı'nca vize verilmesinde bir gecikme olduğu ve sorunun çözümlendiği 
yanıtını almıştım. Bu kez çok daha ciddi boyutta bir sorun olarak Çukurova Devlet 
Senfoni Orkestrası'nın Mersin Devlet Opera ve Balesi bünyesine dahil edilmesi 
veya lağvedilmesi çalışmaları olduğu haberi ortaya çıkmıştır. Yörede hakim kanı 
bu noktaya gelinmesinin nedeninin yönetimle ilgili olduğu yolundadır. Haber 
hiçbir teşvikten yararlanamayan Adana halkı ve STK'ları arasında haklı olarak 
büyük tepki yaratmıştır ve gözden geçirilmesi umut edilmektedir. Konuyla ilgili 
olarak 

SORU 1: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın Mersin Devlet Opera 
ve Balesi bünyesine dahil edilmesi ya da lağvedilmesi yolunda bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

CEVAP 1: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası bu gün 42 sanatçı ile 
çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının 
kapatılması veya lağvedilmesi kesinlikle Bakanlığımız gündemine gelmemiştir. 
Her iki orkestranın birleşmesi ile daha güçlü bir orkestra meydana geleceği 
düşünüldüğünden böyle bir çalışma yapılmıştır. 

Ancak, birleşmenin temel amacı orkestraların ve sanatçıların daha verimli 
duruma gelmeleri, senfonik eserleri gerektiği gibi icra edilebilecek bir altyapı ve 
ölçeğe ulaşabilmeleri düşünülmüştür. Bu çalışmalar orkestraların kapatılması 
şeklinde yanlış değerlendirilmiştir. 

SORU 2: Eğer yapılmakta ise Adana halkının kültür ve sanat alanındaki 
gereksinimlerinin karşılanması ve Konservatuar'da eğitim gören gençlerimizin 
kendi yörelerinde istihdam olanağı bulmaları açısından Adana için ne gibi 
çözümler düşünülmektedir? Bu konuda yapılmış herhangi bir plan varsa ne zaman 
yaşama geçirilecektir? 

CEVAP 2: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının tasfiye edilmesi veya 
kapatılması söz konusu değildir. Her iki orkestranın mevcut durumları ile 
verebilecekleri daha nitelikli ve verimli hizmet konusu araştırılmıştır. Bu nedenle, 
aynı sayılarda sanatçısı bulunan orkestraların birleştirilmesi düşünülmüştür. Her 
iki orkestranın birleşmesi ile Adana'da ayda en az 3 senfoni orkestrası konseri ve 1 
tane de opera ve bale temsilinin yapılması planlanmıştır. İki orkestranın birleşmesi 
ile daha büyük çapta senfonik eserler seslendirilebilecektir. 
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126. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI 'mn, tarihî binaların kullanıcıları ve maliklerince tah
rip edilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakam Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3214) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Erkan Mu mcu tararından yazılı olarak 

yanıtlanması hususunu saygılarımla arzederim. 

Nail Kamacı . 

Antalya Milletvekili 

Ülkemizin en önemli tarihsel zenginliklerinden plan koruma altına alınmış olan 

binalar, tarihe, sanata, kültüre saldırı anlamı taşıyan bilinçli veya bilinçsiz tahribatla, yok 

edilmektedir. Yangınlar, inşaatlar, bina tadilatlan vb. tahribatın en önemli araçları olarak 

basma yansımaktadır. Basına yansıyan haberlere göre kert rantlarından yararlanmak 

isteyenler, tarihi binaları "yasal restorasyon" projelerini uygulama kastıyla yıkmakta, 

"binaların geriye d ö n ü ş " imkanını tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaktadırlar. B u 

çerçevede 

1- Kullanma hakkına veya mülkiyetine sahip olduğu tarihi yapılarda ilgili K o r u m a 

Kurullarından yasal restorasyon projesi almakla birlikte, yıkım, tadilat yapmakta olanların 
kent rantından yararlanmak maksatlı veya diğer kötü niyetli amaçlarına engel olmak üzere 

ne gibi yeni düzenlemelerin yapılması düşünülmektedir. 

2- Kullanma hakkına veya mülkiyetine sahip olduğu tarihi yapılarda ilgili K o r u m a 

Kurullarından yasal restorasyon projesi almakla birlikte, yıkım, tadilat yapmakta olanların 

kent rantından yararlanmak maksatlı veya diğer kötü niyetli projelerin sayısı ne kadirdir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940-«2 / t t# / 6 / 9 I 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAÎ.BAŞK.'nın 21.07.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-6502 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACFnın 7/3214 - 6674 esas no'lu yazılı 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-484 

Erkan M U M C U 
Bakan 
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ANTALYA M İ L L E T V E K İ L İ SAYIN N A İ L K A M A C I ' N I N 7/3214 - 6674 
E S A S N O ' L U S O R U Ö N E R G E S İ N E İSTİNADEN H A Z I R L A N A N 

B A K A N L I Ğ I M I Z CEVABI 
Ülkemizin en önemli tarihsel zenginliklerinden olan koruma altına alınmış olan 

binalar, tarihe, sanata, kültüre saldırı anlamı taşıyan bilinçli veya bilinçsiz tahribatla, yok 
edilmektedir. Yangınlar, inşaatlar, bina tadilatları vb . tahribatın en önemli araçları olarak 
basına yansımaktadır. Basına yansıyan haberlere göre kent rantlarından yararlanmak 
isteyenler, tarihi binaları "yasal restorasyon" projelerini uygulama kastıyla yıkmakta, 
"binalann geriye dönüş" imkanını tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaktadır. Bu 
çerçevede 

S O R U : 1. Kul lanma hakkına veya mülkiyetine sahip olduğu tarihi yapılarla ilgili 
Koruma Kurullar ından yasal restorasyon projesi a lmakla birlikte, yıkım, tadilat yapmakta 
olanların kent rantından yarar lanmak maksatlı veya diğer kötü niyetli amaçlarına engel 
olmak üzere ne gibi yeni düzenlemelerin yapılması düşünülmektedir . 

SORU : 2 . Kul lanma hakkına veya mülkiyetine sahip olduğu tarihi yapılarda ilgili 
Koruma Kurullarından yasal restorasyon projesi almakla birlikte, yıkım, tadilat yapmakta 
olanların kent rantından yarar lanmak maksatlı veya diğer kötü niyetli projelerin sayısı ne 
kadardır? 

C E V A P : 1. 2. Anıtsal ve Sivil Mimarl ık örneği yapılar tüm insanlığın tarihi 
belgeleridir. Bu yapıların çağdaş kullanımı, sürekli bakım yapmak suretiyle aslını 
yaşatmak ve varlıklarını sürdürebilir kılmaktır. 

27.07.2004 gün ve 25535 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5226 sayılı Kanunun 3 . maddesinde; "Koruma Yüksek Kuru lu 'nun ilke kararları 
çerçevesinde Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması 
gerekli taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşai ve 
fiziki müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açı lamaz veya kullanımları 
değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, 
yakma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır" hükmü getirilerek 
maddenin kapsamı sit alanlarındaki uygulamalar da dahil edilerek genişletilmiştir. 

Ayrıca, 5226 sayılı Kanunun 14.maddesinde; " sit alanlarında geçiş dönemi 
koruma esasları ve kul lanma şartlarına, koruma amaçlı imar planlarına ve koruma bölge 
kurullarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşai ve fiziki 
müdahale yapanlar veya yaptıranlar , iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve 5 milyar 
liradan 10 milyar liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerden bu 
konunun 57. nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca izin al ınmaksızın veya 
izne aykırı olarak tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz inşai ve fiziki müdahale yapanlar 
veya yaptıranlar bir yıldan, üç yıla kadar ağır hapis ve 3 milyar liradan 6 milyar liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar" hükmü getirilmiştir. 

Bu hükümlere , 2863 sayılı yasaya, ilke kararına, Koruma Bölge Kurulunca 
onaylanmış projeye aykırı uygulamada bulunanlar hakkında, soruşturma açılmakta ve 
haklarında yasal işlem başlatı lmaktadır. 

Ayrıca, aykırı uygulamanın giderilerek projesine uygun hale getirilmesi için 
gerekli işlemler ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlükler ince takip edilmektedir . 

Korunması gerekli sivil mimarlık ve anıtsal yapıların bakımları , basit onarımları 
ve esaslı onarımları Koruma Yüksek Kurulu 'nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke 
kararında tanımlanmış olup bu kararda, uygulama ve denetim yükümlülüğü olan kişi ve 
kurumlar belirlenmiştir. 

Türkiye genel inde 47108 tescilli taşınmaz, 7133 sit alanı bulunmaktadır . 
Korunması Gerekli Taş ınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ve sit alanları ile ilgili 
bilimsel çalışmalar, görev alanları belirlenmiş olan 20 Koruma Bölge Kurullarınca 
yürütülmektedir. ' 

Soru önergesinde bahsi geçen aykırı uygulamaların il, ilçe, pafta, ada, parsel gibi 
yer ve kadastral bilgilerinin iletilmesi halinde detaylı bilgi veri lmesi mümkün 
olabilecektir. 
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127.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Devlet Senfoni Orkestralarının kapatılması yönün
de bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'mm 
cevabı (7/3215) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Sanat ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle paralel giden aydınlık bir yol gibidir. 
Ülkelerin sanata bakışı ve buna verdikleri değerler her zaman daha ileri ve aydınlık 
yarınlarına önderlik etmiştir. Ülkemizde değişik dönemlerde sanata bakış açısı değişik 
düzeylerde olmuştur. Örneğin Osmanlı döneminde ilk Senfoni orkestrası açılmıştır. 
Daha sonralan adı Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası olarak değiştirilen bu kuruluş 
ülkemizin aydınlık yüzünü uzun yıllardır temsil eder. 

İlerleyen yıllarda bir çok ilimizde hem senfoni orkestraları, hem de opera ve 
bale müdürlükleri hizmete girmiştir. Bu sayede ülkemizde de sanat ve müziğin 
evrensel melodisi daha çok dolaşmaya başlamıştır. 

Edindiğim bilgiler sonucunda; Antalya'da ilk kez 9 yıl önce kurulan Antalya 
Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılmış olduğunu öğrendim. Bunu birkaç senfoni 
orkestrasının daha izleyeceği yönünde söylemler dolaşmaktadır. 

Bu kararın daha önceden alınmış olduğu ve Devlet Senfoni Orkestralarının, 
Devlet Opera ve Bale Müdürlükleri ile birleştirilerek etkinliğinin azaltılmak istendiği 
yönünde söylemler mevcuttur. 

1. Devlet Senfoni Orkestralarının kapatılması yönünde alınmış bir kararınız, 
başlatılmış bir çalışmanız var mıdır? 

2. Devlet Senfoni Orkestralarının, Devlet Opera ve Bale Müdürlükleri ile 
birleştirilmesi yönünde planlanmış bir çalışmanız var mıdır? 

3. Varsa bunun amacı nedir? Neden böyle bir çalışmaya gerek duyulmuştur? 
4. Antalya Senfoni Orkestrasının, Antalya opera ve Bale Müdürlüğüyle 

birleştirildiği doğru mudur? Bu uygulama neden yapılmıştır? 
5. Senfoni Orkestrasının Opera ve Bale Müdürlüğüyle birleştirilmesi düşünülen 

diğer illerimiz hangileridir? Bu iller arasında Bursa ili de var mıdır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940~2^k (& &g I 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAÎ.BŞK.'mn 21.07.2004 gün ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6-502 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'üı 7/3215-6732 esas no'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
uırfMUMCU 
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B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N K E M A L D E M İ R E L ' İ N 7 / 3 2 1 5 -
6 7 3 2 E S A S N O * L U S O R U Ö N E R G E S İ N E İ S T İ N A D E N 

H A Z I R L A N A N B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 

S a n a t ü l k e l e r i n g e l i ş m i ş l i k d ü z e y l e r i y l e p a r a l e l g i d e n a y d ı n l ı k b i r 
y o l g i b i d i r . Ü l k e l e r i n s a n a t a b a k ı ş ı v e b u n a v e r d i k l e r i d e ğ e r l e r h e r z a m a n 
d a h a i l e r i v e a y d ı n l ı k y a r ı n l a r ı n a ö n d e r l i k e t m i ş t i r . Ü l k e m i z d e d e ğ i ş i k 
d ö n e m l e r d e s a n a t a b a k ı ş a ç ı s ı d e ğ i ş i k d ü z e y l e r d e o l m u ş t u r . Ö r n e ğ i n 
O s m a n l ı d ö n e m i n d e i l k s e n f o n i o r k e s t r a s ı a ç ı l m ı ş t ı r . D a h a s o n r a l a r ı a d ı 
C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı S e n f o n i O r k e s t r a s ı o l a r a k d e ğ i ş t i r i l e n b u k u r u l u ş 
ü l k e m i z i n a y d ı n l ı k y ü z ü n ü u z u n y ı l l a r d ı r t e m s i l e d e r . 

İ l e r l e y e n y ı l l a r d a b i r ç o k i l i m i z d e h e m s e n f o n i o r k e s t r a l a r ı , h e m d e 
o p e r a v e b a l e m ü d ü r l ü k l e r i h i z m e t e g i r m i ş t i r . B u s a y e d e ü l k e m i z d e d e s a n a t 
v e m ü z i ğ i n e v r e n s e l m e l o d i s i d a h a ç o k d o l a ş m a y a b a ş l a m ı ş t ı r . 

E d i n d i ğ i m b i l g i l e r s o n u c u n d a ; A n t a l y a ' d a i lk k e z 9 y ı l ö n c e 
k u r u l a n A n t a l y a D e v l e t S e n f o n i O r k e s t r a s ı ' n ı n k a p a t ı l m ı ş o l d u ğ u n u 
ö ğ r e n d i m . B u n u b i r k a ç s e n f o n i o r k e s t r a s ı n ı n d a h a i z l e y e c e ğ i y ö n ü n d e 
s ö y l e m l e r d o l a ş m a k t a d ı r . 

B u k a r a r ı n d a h a ö n c e d e n a l ı n m ı ş o l d u ğ u v e D e v l e t S e n f o n i 
O r k e s t r a l a r ı n ı n , D e v l e t O p e r a v e B a l e M ü d ü r l ü k l e r i î le b i r l e ş t i r i l e r e k 
e t k i n l i ğ i n i n a z a l t ı l m a k i s t e n d i ğ i y ö n ü n d e s ö y l e m l e r m e v c u t t u r . 

S O R U 1 : D e v l e t S e n f o n i O r k e s t r a l a r ı n ı n k a p a t ı l m a s ı y ö n ü n d e 
a l ı n m ı ş b i r k a r a r ı n ı z , b a ş l a t ı l m ı ş b i r ç a l ı ş m a n ı z v a r m ı d ı r ? 

C E V A P 1 : D e v l e t S e n f o n i O r k e s t r a l a r ı n ı n k a p a t ı l m a s ı y ö n ü n d e 
B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n a l m ı ş o l d u ğ u h i ç b i r k a r a r y o k t u r . A k s i n e u z u n y ı l l a r d ı r 
D e v l e t S e n f o n i O r k e s t r a l a r ı n d a y a p ı l m a y a n g i r i ş s ı n a v l a r ı ö n ü m ü z d e k i 
E k i m — K a s ı m a y l a r ı n d a y a p ı l a c a k v e B u r s a B ö l g e D e v l e t S e n f o n i 
O r k e s t r a s ı d a d a h i l o l m a k ü z e r e g i r i ş s ı n a v ı a ç ı l a c a k t ı r . B u s ı n a v l a a l ı n a c a k 
p e r s o n e l i l e y e n i l e ş m e v e b ü y ü m e a m a ç l a n m a k t a d ı r . 

S O R U 2 : D e v l e t S e n f o n i O r k e s t r a l a r ı n ı n , D e v l e t O p e r a v e B a l e 
M ü d ü r l ü k l e r i i l e b i r l e ş t i r i l m e s i y ö n ü n d e p l a n l a n m ı ş b i r ç a l ı ş m a n ı z v a r 
m ı d ı r ? 

S O R U 3 : V a r s a b u n u n a m a c ı n e d i r ? N e d e n b ö y l e b i r ç a l ı ş m a y a g e r e k 
d u y u l m u ş t u r ? 

C E V A P 2 - 3 - A n t a l y a D e v l e t S e n f o n i O r k e s t r a s ı i l e A n t a l y a D e v l e t 
O p e r a v e B a l e s i O r k e s t r a s ı n ı n , Ç u k u r o v a D e v l e t S e n f o n i O r k e s t r a s ı i l e 
M e r s i n D e v l e t O p e r a v e B a l e s i O r k e s t r a s ı n ı n b i r l e ş t i r i l m e l e r i d a h a v e r i m l i 
o l m a l a r ı a ç ı s ı n d a n p l a n l a n m ı ş s a d a , b a z ı ç e v r e l e r k a m u o y u n a b u 
ç a l ı ş m a l a r ı m ı z ı o r k e s t r a l a r ı n k a p a t ı l m a l a r ı o l a r a k y a n l ı ş a k s e t t i r m i ş l e r d i r . 
O y s a b u g ü n s a y ı l a r ı y e t e r s i z o l a n b u o r k e s t r a l a r ı n b i r l e ş m e s i i l e "7 O k i ş i l i k 
b i r o r k e s t r a o l a c a k v e d a h a v e r i m l i o l m a l a r ı n ı n y a n ı n d a b ü y ü k ç a p t a 
s e n f o n i k e s e r l e r s e s l e n d i r e c e k l e r d i r . 

S O R U 4 : A n t a l y a S e n f o n i O r k e s t r a s ı n ı n , A n t a l y a O p e r a v e B a l e 
r v f ü d ü r l ü ğ ü y l e b i r l e ş t i r i l d i ğ i d o ğ r u m u d u r ? B u u y g u l a m a n e d e n y a p ı l m ı ş t ı r ? 

C E V A P 4 : B i r l e ş t i r m e p l a n l a r ı h e n ü z g e r ç e k l e ş t i r i l m e m i ş t i r . A n t a l y a 
D e v l e t S e n f o n i O r k e s t r a s ı ' n d a 3 2 s a n a t ç ı m e v c u t t u r . A n t a l y a D e v l e t O p e r a 
v e B a l e s i O r k e s t r a s ı ' n d a d a 4-0 s a n a t ç ı g ö r e v y a p m a k t a d ı r . H e r ik i 
o r k e s t r a n ı n s a n a t ç ı l a r ı A n t a l y a ICü l tü r M e r k e z i n d e ç a l ı ş m a k t a d ı r . H e r ik i 
o r k e s t r a d a d a h a b ü y ü k e s e r l e r i s e s l e n d i r e m e m e k t e d i r . A n c a k a y n ı IVfüdürJ.ük 
ç a t ı s ı a l t ı n a a l ı n m a s ı y l a s a n a t a ç ı s ı n d a n u y g u n b i r a l t y a p ı v e ö l ç e ğ e 
u l a ş a b i l e c e k t i r . 

S O R U 5 : S e n f o n i O r k e s t r a s ı n ı n O p e r a v e B a l e M ü d ü r l ü ğ ü y l e 
b i r l e ş t i r i l m e s i d ü ş ü n ü l e n d i ğ e r i l l e r i m i z h a n g i l e r i d i r ? B u i l l e r a r a s ı n d a B u r s a 
ili d e v a r m ı d ı r ? 

C E V A P S : B a ş k a i l l e r i m i z g ü n d e m i m i z d e o l m a m ı ş t ı r . Z a t e n 
B u r s a ' d a D e v l e t O p e r a v e B a l e s i n e a i t b i r M ü d ü r l ü ğ ü m ü z o l m a d ı ğ ı n d a n 
B u r s a B ö l g e D e v l e t S e n f o n i O r k e s t r a s ı ' n ı n b i r l e ş t i r i l m e s i t e k n i k o l a r a k 
i m k a n s ı z d ı r . 
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128.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, bir firmanın terörist faaliyetleri finanse ettiği ve 
vergi indiriminden yararlandırıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in 
cevabı (7/3217) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı sayın Kemal Unakıtan tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 23.06.2004 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- Usame Bin Ladin'e terörist faaliyetlerinde finansman desteği sağladığı 
gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin hesaplarını dondurduğu 
Yasin El Kadi'nin ortağı olduğu Caravan Dış Ticaret ve İnşaat Limited 
Şirketi'ne Merkez Uzlaşma Komisyonu tarafından 4.6 trilyonluk vergi 
indirimi yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu indirimin 
gerekçesi nedir? 

2- Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan incelemeler neticesinde 
şirket hesaplannda "örtülü kazanç aktarımı" olduğu tespit edilmiştir. Bu 
tespitten sonra adı geçen şirkete salman vergi borcunun mükellefe tebliğ 
tarihi nedir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-331 
KONU: Soru Önergesi 

20.08.0**0 '38183 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21.07 2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/6502 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in tarafıma tevcih ettiği 7/3217 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

Caravan Dış Ticaret ve inşaat Limited Şirketi hakkında, Bakanlığımız denetim 
elemanları tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen Vergi İnceleme 
Raporlarına istinaden; 1999 hesap dönemine ilişkin olarak kurumlar vergisi, fon payı 
ve geçici vergi yönünden yapılan tarhiyat ve kesilen cezalar 23.08.2002 tarihinde 
tebliğ edilmiş olup. bu vergi ve cezalar için 09.09.2002 tarih ve 2002/634 sayılı 
dilekçe ile uzlaşma talebinde bulunulmuştur. 

Mükellefin talebi, 290 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
belirtilen hadlere göre il uzlaşma komisyonunun yetki sınırlarını aştığından Merkezi 
Uzlaşma Komisyonunda incelenmek ve uzlaşma görüşmesi yapılmak üzere 
Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Ancak, mükellefe uzlaşma günü verilmeden önce, Vergi Usu) Kanunumuzda 
yer alan, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar 
yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasının "vergi 
hatası" olduğu ve hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması halinde; fazla verginin 
terkin ve reddolunacağı hususlarındaki hükümler doğrultusunda, mükellef tarafından 
Bakanlığımıza başvurulmuş ve söz konusu vergi inceleme raporlarında Gelir Vergisi 
Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişmeden önceki 38 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasında yer alan maliyet bedeli artırımına ilişkin hükümlerden yararlandırılmaları 
gerektiği hususunun göz önünde bulundurulmadığı iddia edilerek, tarhiyatın 
düzeltilmesi talep edilmiştir. Mükellefin bu talebi incelemeyi yapan merkezi vergi 
denetim elemanlarına intikal ettirilmiş olup, denetim elemanlarının mükellef 
iddialarının incelenmesi üzerine, düzeltme işlemlerinin yapılmasının gerekti olduğu 
yönündeki, 13.03.2003 tarih ve 1126/1-1 sayılı yazı ve eklerinin birer örneği 
25.03.2003 tarih ve 12523 sayılı yazımızla İstanbul Valiliğine (Defterdarlık) 
gönderilmiştir. 

İstanbul Valiliğinden (Defterdarlık) alınan bilgiden; mükellefin ilgili vergi 
dairesine verdiği 17.03.2003 tarihli dilekçesinde, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 
hükümlerinden yararlanmak amacıyla, uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan ettiği 
anlaşıldığından; mükellefin Bakanlığımız Merkezi Uzlaşma Komisyonunda teşekkül 
etmiş bulunan dosyası, istanbul Valiliğine (Defterdarlık) iade edilmiştir. 

Bu nedenle olay, Bakanlık Merkezi Uzlaşma Komisyonunda herhangi bir 
uzlaşma görüşmesine konu edilmemiş olup; hatalı olduğu tespit edilen ve vergi 
inceleme raporuna dayanan bir tarhiyatın. Vergi Usul Kanununun verdiği yetkiye 
istinaden, idari yollardan düzeltilmesinden ibarettir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ftnal UNAKITAN 
Mali\#o B a k a n ı 
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129.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'in, patates-soğan ihracatında geriye dönük 
vergi iadesi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Kürşad TÜZMEN'in 
cevabı (7/3218) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 30.06.2004 

Erdoğan KAPLAN 
Tekirda&Mrîîetvekili 

1- Patates ve Soğan ihracatında geriye dönük Vergi İadesi karan çıkarttınız. Bu kararla 
kimleri ve hangi firmaları koruma altına almış oldunuz? 

2- Geriye dönük olarak l Mart itibarıyla yapmış olduğunuz bu uygulamadan kim, ne 
kadar gelir elde etmiştir? 

3- Bu uygulamayı neden geriye dönük olarak yaptınız? Buradaki amacınız neydi? 
Şeffaflık düşüncenizle bu uygulama birbirini tamamlıyor mu? 

4- Bu uygulamayı başka ürünlerde de geriye dönük olarak yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.01.01 
KONU : Soru Önergesi #*-**». . „ ~ ~ n 

0109.04* 49779 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21/07/2004 tarihli KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazılan 

İlgi'de kayıtlı yazılan konusu, Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN tarafından 
tevcih edilen soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cavabi görüş ekli notta 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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T e k i r d a ğ M i l l e t v e k i l i S n . E r d o ğ a n K A P L A N ' ı n " p a t a t e s v e e l m a i h r a c a t ı n d a i h r a c a t 
i a d e s i y a p ı l m a s ı n a " i l i şk in yaz ı l ı s o r u ö n e r g e l e r i n e v e r i l e n c e v a p : 

Ü l k e m i z d e tarım ürünleri ihracatında veri len teşvikler, bu ürünlerin ticaretini 
uluslararası kurallara bağlayan D ü n y a Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmas ı çerçeves inde 
düzenlenmektedir . A n l a ş m a hükümleri gereği ülkeler, taahhüt l istelerinde belirttikleri ürünler 
v e miktarlara bağl ı kalarak ihracat sübvans iyonu sağlayabilmektedir. Ü l k e m i z , ihracat iadesi 
yapılacak ürünlerin v e ö d e m e oranlarının tespitinde D T Ö ihracat sübvans iyonu 
taahhütlerimizin yan ında üret im, mal iyet , d ı ş p i y a s a şartları v e ihracat potansiye l in i dikkate 
almakta v e bö lgese l ayır ıma gidi lmemektedir . B a h s e konu D ü n y a Ticaret ö r g ü t ü Anlaşmas ı 
Eki Taahhüt Lis tes inde e l m a v e patates de yer almaktadır. S ö z k o n u s u ürünlerde stok 
durumuna göre g e ç m i ş yıl larda da d ö n e m s e l olarak ihracat iadesi yardımları yapılmıştır. 

İhracat iadesi yardımları, Bakanlar ICurulu'nun 11 /1 /1995 tarih v e 9 4 / 6 4 0 1 sayılı 
İhracata Y ö n e l i k D e v l e t Yardımları Kararı'nın 4 . maddesi gereğ ince , D ı ş Ticaret 
Müsteşarl ığı , H a z i n e Müsteşarl ığı , D P T , M a l i y e Bakanl ığı v e M e r k e z Bankas ının üyesi 
bulunduğu Para-Kredi v e Koordinasyon Kurulu kararlarıyla yürürlüğe girmektedir. Karar 
taslakları, s ö z k o n u s u 9 4 / 6 4 0 1 sayıl ı Karar kapsamında D ı ş Ticaret Müsteşarl ığ ınca 
hazırlanarak, Para-Kredi v e Koordinasyon Kurulu Sckreteryasma intikal ettirilmekte, 
Sekreterya i se bu Karar Taslaklarını Kurul üye ler in in görüşlerine açmaktadır. Üzer inde görüş 
birliğine varılan Kararlar, müteakiben Kurul üyelerinin imzalarına sunulmakta v e i m z a ikmali 
net ices inde yürürlüğe girmektedir. Kararların ç o k önceden sevk ed i lmes ine rağmen uygu lama 
dönemi sonunda v e y a u y g u l a m a dönemin in b i tmes ine birkaç gün kala istihsali , karar a lma 
sürecinde yaşanan b u g e c i k m e d e n kaynaklanmaktadır. Ayr ıca bu yı l , teşviklerin amacına 
uygun kullanı lmasını teminen, kararların mahsup karan şekl inde istihsali d e süreci uzatan bir 
e tken olmuştur. 

N i t e k i m patates ihracatında, ihracatı müteakip tebl iğde belirti len giderlerin mahsup 
yo luy la karşı lanması amac ıy la gerekli P - K K K kararının istihsalini t eminen , s ö z k o n u s u karar 
taslağı 1 6 . 1 2 . 2 0 0 3 tarih v e 6 1 8 8 1 sayılı yazı i l e D ı ş Ticaret Müsteşarl ığ ınca P - K K K 
Sekretaryasma s e v k e d i l m i ş o l u p Kurul kararı ancak 2 3 . 0 S . 2 0 0 4 tarihinde R e s m i Gazete 'de 
yayınlanmıştır . E l m a ihracatına i l işkin karar taslağı i se 30.1.2OO4 tarihinde s evked i lmi ş 
o lmas ına karşın Kurul karan y ine 2 3 - 5 . 2 0 0 4 tarihinde yayınlanabilmiştir. 

S ö z k o n u s u ihracat iadesi kararları, e l m a iç in 1 Mart-31 M a y ı s 2 0 0 4 , patates iç inse 1 
N i san-31 M a y ı s 2 0 0 4 tarihleri arasında yapı lan fiili ihracatları kapsamakta o lup bu 
teşviklerden ya ln ı zca kararın R e s m i O a z e t e ' d e yayınlanmasını müteakip yapı lan ihracatlar 
değ i l , belirtilen süre içeris inde usulüne u y g u n olarak gerçekleşt ir i len tüm ihracatlar 
faydalanabilmektedir. 

Tebl iğ kapsamındaki mahsup iş lemlerinden faydalanabi lmek iç in, f irmalarımızın fiili 
ihraç tarihinden itibaren 1 y ı l içerisinde müracaat etmeleri gerekmekte o l u p bu süre henüz 
dolmamışt ır . B u neden le s ö z k o n u s u karardan tam olarak fıangi firmaların yararlandığını tesbit 
e t m e k bu aşamada m ü m k ü n olamamaktadır. D iğer taraftan ilgil i kanun hükümleri gereği , 
firmalara ait ticari su- nitel iği taş ıyan bilgiler, ancak giz l i v e y a h i z m e t e ö z e l kaydıy la 
veri lebilmektedir. 

İhracatçı Birl iklerinden alınan Türkiye genel i kayıt rakamlarına göre; i lgil i dönemdeki 
e l m a v e patates ihracatımız i le bu miktarlara göre firmaların m a h s u p i ş lemine konu 
hakedişleri aşağıda gösteri lmektedir. 

1 Mart-31 Alayiş 2004 artist elma ihracatımız: 
M i k t a r : 4 . 4 4 4 ton » e ğ e r : 2 . 1 9 0 . 7 6 8 A B D $ 
Mahsup işlemine konu olabilecek hakedis tutarız 4 . 4 4 4 * 4 0 = 1 7 7 . 7 6 P A B D $ 

1 Nîsan-31 Alayiş 2004 arası patates ihracatımız.: 
IVfiktar: 3 8 . 1 7 3 ton D e ğ e r : 3 . 5 6 9 . 3 4 5 A B D $ 
Mahsup işlemine konu olabilecek Hakedis tutan: 3 8 . 1 7 3 * 1 9 = 7 2 5 . 2 8 7 A n c a k % 2 0 
azami ödeme oranı nedeniy le 7 1 3 . 8 6 2 . S A B D $ 

İhracat iadesi yardımlarına k o n u patates v e e lma ihracatının 2 0 0 3 - 2 0 0 4 yılları 
d ö n e m s e l karşılaştırması aşağıda yer almaktadır. 

E l m a ihracatımız 

2 0 0 3 Mart -Mayı s 
Miktar Cton) 

1.966,1 
D e ğ e r ($) 
7 3 8 . 9 9 6 

2 0 0 4 Mart -Mayıs 
Miktar Cton) 

4 . 4 4 4 
Defter ($) 
2 . 1 9 0 . 7 6 8 

Artış Oranı 
Miktar i"/») 

1 2 6 
D e ğ e r C%) 

1 9 6 

Patates İhracatımız 

2 0 0 3 N i s a n - M a y ı s 
Miktar ( ton) 1 Defter (S) 

! 1 3 . 8 7 4 , 7 | 1 . 051 .940 

2 0 0 4 N i s a n - M a y ı s 
Miktar ( ton) 

3 8 . 1 7 3 , 3 
D e ğ e r ($ ) 
3 . 5 6 9 . 3 4 5 

Artış Oranı 
Miktar (%) 

1 7 5 
Defter f /o) 

2 3 9 

Tabloların i n c e l e n m e s i n d e n d e anlaşı lacağı üzere; 2 0 0 4 yı l ı 1 N i s a n —31 M a y ı s 
d ö n e m i n d e patates ihracatımız, teşvik uygulanmayan 2 0 0 3 yı l ının aynı d ö n e m i n e göre miktar 
baz ında % 175 , d e ğ e r baz ında % 2 3 9 artış göstermiş , 2 0 0 4 yılı 1 Mart-31 M a y ı s d ö n e m i e l m a 
ihracatımız i se bir ö n c e k i y ı l aynı d ö n e m e göre miktar baz ında °A> 1 2 6 , değer bazında % 1 9 6 
artmıştır. T e ş v i k u y g u l a n m a y a n 2 0 0 2 y ı l ın ın aynı döneminde e l m a ihracatımız 6 2 2 ton iken 
2 0 0 4 yı l ı 1 Mart-31 M a y ı s d ö n e m i n d e ihracatımız 4 . 4 4 4 ton olarak gerçekleşmişt ir . B u 
artışlar, ihracat iadelerinin, stokların ihracata yönlendir i lmesi hedef ine ulaş ı lması bakımından 
s o n derece o l u m l u etkis inin o lduğunu göstermektedir. 
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130.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'in, THY'deki uçaklara ve teknik ekibe ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/3219) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 30.06.2004 

/Erdoğan KAPLAN 
Tekkdağ Milletvekili 

1- Şu anda TrİTffifösunda görev yapan uçakların kaç tanesi metal yorgunluğu nedeni 
ile görevden alınmıştır? 

2- RJ-100 ve RJ-70 olarak adlandırılan uçaklar tekrar sefere başladılar mı? Bunların 
uçmalan insan hayatını olumsuz etkilemekte değil midir? Bu uçaklar uçuş ömrünü 
tamamlamış mıdır? Eğer öyle ise neden uçmaktadırlar? 

3- Filosu yetersiz kalması nedeniyle yaz sezonunda yaşanan sıkıntılar için bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

4- RJ lerin tekrar sefere çıkarılması yapılan yeni sözleşme gereği midir? 
5- Son günlerde üst üste yaşanan olumsuz sıkıntılar nedeniyle (uçakların rötar yapması 

vb. gibi) personel alımı düşünüyor musunuz? Teknik ekibin yeterli olduğunu ekibe takviye 
yapmayı düşünüyor musunuz? 
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BAŞBAKANLIK 
özelleşt irme İdaresi Başkanlığı 

~ ™ \ r ! B-02-1-OİB.0.6S.00.O0/ ^ 5 fc? - 9 ifete 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3219 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- Su anda THY filosunda görev yapan uçakların kaç tanesi metal yorgunluğu 
nedeni ile görevden alınmıştır? 

CEVAP 1- THY'nın, filosundaki RJ tipi uçaklarını bir süre önce seferden almasının 
nedeni, kanat kirişlerinde bazı noktalarda korozyon belirtilerine rastlanmasıdır. THY bu 
problemin uçuş emniyetini etkileyip etkilemediğinden emin olana kadar uçakları seferden alma 
kararı almıştır. Metal yorgunluğu ve korozyon birbirinden farklı olaylardır ve THY filosunda 
halen metal yorgunluğundan dolayı seferden alınan bir uçak yoktur. 

SORU 2- RJ-100 ve RJ-70 olarak adlandırılan uçaklar tekrar sefere başladılar mı? 
Bunların uçmaları insan hayatını olumsuz etkilemekte değil nâdir? Bu uçaklar uçuş ömrünü 
tamamlamış mıdır? Eğer öyle ise neden uçmaktadırlar? 

CEVAP 2- Seferden alınan 10 adet RJ tipi uçaktan iade bakımında olan ve ilgili süreç 
tamamlandıktan sonra geri teslim edilecek olan 4*ü dışında kalan 6 uçak tekrar sefere 
başlamıştır. Tekrar sefere verme kararı, İngiliz Sivil Havacılık Otoritesinin mektubunu kaynak 
göstererek uçaklarda karşılaşılabilecek korozyon seviyesinin uçuş emniyetini etkileyecek 
derecede büyük olmadığını ifada eden T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünün yazısının alınmasıyla verilmiştir. Dolayısıyla sefere verilen uçakların insan 
hayatı üzerinde olumsuz bir etkisi söz konusu değildir. Tasarım servis ömrü 20 yıl olan söz 
konusu uçaklardan THY filosundaki en yaşlı olanı 11 yaşındadır. Bundan da anlaşılmaktadır ki 
bu uçaklar öngörülen ömürlerinin ancak yarısını tamamlamış durumdadırlar. 

SORU 3- Filosu yetersiz kalması nedeniyle yaz sezonunda yaşanan sıkıntılar için bir 
çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 3- Yaz sezonunda artan yolcu talebini karşılamak amacıyla, 

7 adet A320-200, 2 adet A321-100 ve 3 adet B737-400 olmak üzere toplam 12 adet 
uçağın Haziran-Temmuz-Ağustos ayları içerisinde kiralık olarak teslim alınmasına yönelik 
anlaşmalar imzalanmış olup, uçakların teslim alınmasına başlanılmıştır. Şu an itibariyle 3 adet 
B737-400, 4 adet A320-2O0 uçak filoya katılmıştır. 2 adet A320-200 Ağustos ayında 1 adet 
A32O-200 ve 2 adet A321-111 uçağı Eylül ayı içinde teslim alınacaktır. 

Ayrıca muhtelif havayolu şirketleriyle wetlease anlaşmaları yapılmak suretiyle yaz 
dönemi boyunca ilave uçak kapasitesi yaratılmaktadır. 

SORU 4- RJ terin tekrar sefere çıkarılması yapılan yeni sözleşme gereği midir? 

CEVAP 4- Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yazısı ile RJ 
uçaklarının korozyon bulgularımn uçuşa engel teşkil etmediği ifade edilmiştir. Tekrar sefere 
verilen uçakların sözleşmesi devam etmektedir. Yeni bir sözleşme söz konusu değildir. 

SORU 5- Son günlerde üst üste yaşanan olumsuz sıkıntılar nedeniyle (uçakların rötar 
yapması vb. gibi) personel alunt düşünüyor musunuz? Teknik ekibin yeterli olduğunu ekibe 
takviye yapmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 5- Personel alımı planlaması yapılmaktadır. Pilot, Kabin Memuru ve Teknisyen 
personel istihdamı söz konusu olacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

T U N A K T T A N 
[al iye B a k a n ı 
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131.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGIL'in, Yedikule Hisarının kiralanmasına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3220) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

BmlunTAMAYLIGTL 

CHP İstanbul Milletvekili 

1. Yedikule HisarTnın, S.T.I Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne 

kiralanması süreci nasıl gerçekleşmiştir? 

2. Böyle bir kiralama işlemi varsa kira sözleşmesinin şartlan nelerdir? 

3. Yedikule Hisan'nda kiralama sonrası yapılan işlemlerin ilgili kurul kararlanna 

uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle görevli sorumlular kimlerdir? 

4. Kiralama ile Yedikule Hisan'nda yapılan işlemlerde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu'mın kararlarına uyulup uyulmadığı hakkında 

bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.MEG.0.17/3*23-11755 
KONU: Soru Önergesi 2SÖ8.Ö4* 2 9 4 7 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazıları. 

İstanbul İli, Fatih İlçesi (2. Bölge), İmrahor İlyasbey Mahallesi, Yedikule 
Meydanında bulunan tapunun 327 pafta, 1265 ada, 18 parsel numarasında 19.934 
m2 yüzölçümle ve Yedikule Müzesi vasfıyla Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın 
(Yedikule Zindanları) üzerinde S.T.I Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. lehine, 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 826 vd. maddeleri uyarınca, 30 (otuz) yıl 
süreli bağımsız ve sürekli (müstakil ve daimi) nitelikli üst hakkı tesis edilmesine 
ilişkin olarak İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL' tarafından 
Başkanlığınıza verilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen ilgi 
yazınız eki 7/3220 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Yazılı soru önergesinde cevaplandırılması istenilen hususlara ilişkin açıklamalar 
ve görüşlerim aşağıda belirtilmiştir: 

1) S.T.I Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımıza verilen 
21.01.2004 tarihli dilekçede özetle; TRT-Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Eurovizyon Şarkı Yarışmasının Kapanış 
Partisinin TRT'nin isteği üzerine Şirketlerince organize edileceği ve ayrıca, her yıl 
düzenlenmekte olan Berlin Klasik Öpen Air Festivalinin İstanbul ayağının da 
(İstanbul Uluslararası Açık Hava Festivali-NATO Toplantısı Etkinlikleri) 
Şirketlerince organize edileceği, bu etkinliklerin TRT Genel Müdürlüğü ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığının işbirliği ile gerçekleştirilmesinin düşünüldüğü, ülkemizin 
ve İstanbul'un kültürel, turistik, tarihsel ve sanatsal açıdan uluslararas^tanıtirriım 
amaçlayan bu etkinliklerin, İstanbul İli, Fatih İlçesi (2. Bölge), İmrahor İlyasbey 
Mahallesi, Yedikule Meydanında bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına (Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) tahsisli olan tapunun 327 pafta, 1265 ada, 
18 parsel numarasında 19.934 m" yüzölçümle ve Yedikule Müzesi vasfıyla Hazine 
adına kayıtlı Yedikule Zindanlarında yapılmasının planlandığından bahisle, 
Yedikule Zindanlarının bu tür organizasyonlar için yeniden düzenlenmesi ve 
kullanılması amacıyla Şirketlerine tahsisi veya kiralanması (irtifak hakkı tesisi) 
talep edilmiştir. 
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Diğer taraftan, TRT-Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünden alman 22.01.2004 tarih ve 69 sayılı yazıda; 15.05.2004 
Cumartesi akşamı Abdi İpekçi Spor Kompleksinde gerçekleştirilmesi planlanan 
Eurovizyon Şarkı Yarışmasının final yaymım takiben özel protokol için bir 
kapanış partisi düzenleneceği, yarışmanın yapılacağı yere yakınlığı ve sahip 
olduğu tarihi değer sebebiyle bu partinin Yedikule Zindanlarında 
gerçekleştirilmesinin düşünüldüğü belirtilerek, Yedikule Zindanlarının partinin 
yapılabileceği bir hale getirilebilmesi ve zeminin katılımcılann üzerinde rahatça 
dolaşabilecek bir şekilde yeniden düzenlenmesi için gereğinin yapılması 
istenilmiştir. 

TRT-Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alman 
12.03.2004 tarih ve 293 sayılı yazıda ise; Genel Müdürlükleri tarafından 
düzenlenecek olan Eurovizyon Şarkı Yarışmasının Kapanış Partisine ilişkin 
olarak, Genel Müdürlükleri ile S.T.I Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 
arasında sözleşme yapıldığı belirtilerek, yazılan ekinde 11.03.2004 tarihinde 
imzalanarak yürürlüğe giren bu sözleşmenin bir örneği gönderilmiştir. 

Konu hakkındaki görüşleri sorulan Kültür ve Turizm Bakanlığından 
(Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü) cevaben alınan 11.02.2004 
tarih ve 2770 sayılı yazıda özetle; belirtilen Hazine taşınmazıyla ilgili olarak 
yapılacak her türlü uygulama öncesi ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarmı Koruma 
Kurulundan izin alınması ve bu hususta kira (irtifak hakkı) sözleşmesine hüküm 
konulması koşuluyla, anılan 18 parsel numarasıyla Hazine adına kayıtlı 
Yedikule Zindanlannm, kültürel, turistik ve sanatsal amaçlı etkinliklerde 
kullanılması amacıyla yatınmcılara kiralanmasında, 2863 sayılı Kanunun 14 
üncü maddesi uyarınca Bakanlıklarınca herhangi bir salanca bulunmadığı 
bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, konu hakkında gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesinin 
istenildiği İstanbul Valiliğinden (Defterdarlık) cevaben alman 24.02.2004 tarih 
ve 8521 sayılı yazıda; Yedikule Müzesi vasfıyla Hazine adma kayıtlı olan 
Yedikule Zindanlannm 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamında kaldığı ve bu taşınmazın kiraya verilmesinde Kültür ve 
Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulundan izin alınması kaydıyla sakınca 
bulunmadığı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planmda Kurul görüşü alınması 
gerekli alanda kaldığı belirtilmiştir. 
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Yukarıda belirtilen hususlarda dikkate alınarak, konu hakkında Bakanlığımca 
yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; İstanbul İli, Fatih İlçesi (2. Bölge), 
Imrahor İlyasbey Mahallesi, Yedikule Meydanında bulunan tapunun 327 pafta, 
1265 ada, 18 parsel numarasında 19.934 m2 yüzölçümle ve Yedikule Müzesi 
vasfıyla Hazine adına kayıtlı Yedikule Zindanlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığına 
(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) olan tahsisinin kaldırılarak, bu 
taşınmazın kültürel, turistik ve sanatsal amaçlı etkinliklerde kullanılmak üzere ve 
yapılacak her türlü uygulama öncesi ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulundan izin alınması kaydıyla ve Bakanlığımca hazırlanan sözleşmedeki 
koşullarla ve ilk yıl için tespit edilen 140.000.000.000.-(yüzkırkmilyar) TL tahmini 
bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun. 51/g maddesi uyarınca 
yapılacak pazarlık ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedel ile tesislerin 
işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan % 2 (yüzdeiki) oranında pay 
alınması karşılığında, S.T.I Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. lehine, 4721 
sayılı Türk Medeni Kanununun 826 vd. maddeleri uyarınca, 30 (otuz) yıl süreli 
bağımsız ve sürekli (müstakil ve daimi) nitelikli üst hakkı tesis edilmesi 
Bakanlığımca uygun görülmüş ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için 
İstanbul Valiliğine (Defterdarlık) talimat verilmiştir. 

Bu yazımıza, İstanbul Valiliğinden (Defterdarlık) cevaben alman 24.03.2004 
tarih ve 14321 sayılı yazıda; Yedikule Müzesi vasfıyla Hazine adına kayıtlı 
Yedikule Zindanları hakkında İdareleri ile S.T.I. Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. 
Şti. arasında 17.03.2004 tarihinde yapılan geçici üst hakkı ihalesinde, bu Şirket 
tarafından ilk yıl üst hakkı bedeli olarak 142.000.000.000.-(yüzkırkikimilyar)TL 
bedel teklif edildiği ve teklif edilen bu bedel üzerinden geçici üst hakkı ihalesinin 
bu Şirkete yapıldığı bildirilerek, yapılan bu üst hakkı geçici ihalesinin 
onaylanmasının istenilmesi üzerine, Bakanlığımca anılan Yedikule Zindanları 
vasıflı Hazine taşınmazının, S.T.I. Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 'ne yapılan 
geçici üst hakkı ihalesinin, anılan Kanunun 31 inci maddesi gereğince onaylanması 
uygun görülerek, gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul Valiliğine (Defterdarlık) 
talimat verilmiş ve belirtilen taşınmazın üzerinde S.T.I. Uluslararası İç ve Dış 
Ticaret Ltd. Şti. lehine Bakanlığımca tesisi uygun görülen üst hakkı 22.04.2004 
tarih ve 3068 yevmiye numarasıyla tapuya tescil edilmiştir. (EK-1) 

2) Yedikule Zindanları vasıflı ve 18 parsel numaralı Hazine taşınmazının 
üzerinde S.T.I. Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. lehine tesisi uygun görülen 
üst hakkının tapuya tescili için Bakanlığımızca düzenlenen ve 22.04.2004 tarih ve 
3068 yevmiye numaralı resmi senedin ekini oluşturan sözleşme ilişikte 
gönderilmektedir. (EK-2) 

3) Üst hakkının tesisine ilişkin resmi senet eki sözleşmenin " İnşaa t ın ve 
İşletmenin Kontrolü" başlıklı 8 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Bakanlığım inşaat aşamasında ve işletme süresince üst 
hakkı konusu taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya 
ettirmeye yetkili olup, bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıkların 
Bakanlıklanmızca saptanacak süre ve şartlarla Şirket tarafından tamamlanması 
gerekmektedir. 

4) Yedikule Zindanları vasıflı ve 18 parsel numaralı Hazine taşınmazının 
üzerinde lehine üst hakkı tesis edilen S.T.I. Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 
tarafından, bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili olarak, yerel basında çıkan haberler 
de dikkate alınmak suretiyle, İstanbul Valiliği (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ile 
İstanbul İl Kültür Müdürlüğü arasında yazışmalar devam etmekte olup, konu 
Bakanlığımca takip edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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Tajm Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen 
RESMİ SENET 
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(1) huzunmda 

FOÎOÖRÂF 

(2) :..~ 
incelenin kimliklerinden medeni haklan kullanraa yeteneğinde bulundukları anlatılan \<ı kecdikrin--
tcbligat kanunu hükümler: anlatıiMi-

BİR TARAFTAN : ...||»Ufe--H»M»fi •'**• ta»i-i«ft.<MM^o*Ui"K»İB-CA)H&« 

DtöER TARAFTAN 3.T.İ.0lasl*ra»«ı U Ve"DIŞ TİCARET LİÜtTED SîRKETt'ni ieasilen İstanbul Ti-
c«er'$icTîr"ffi«7ile«'^ 
ger'eŞHic-e-ftfttet-ojlu-ftykt-flM' 

sağıdaki hususlarda anlajmı̂ lard:r. 
.- Bu resmi senedin arka sahi fesinde diğer öze l l ik le r i ya;:ıii İmrahor îlyasbey «a-

""̂  ha i l e s i l2fcü ada 18 parsel say ı l ı 19934.00 »2 miktarındaki VVdikule fiüEesfnin 
tasna/aı Maliye Hazinesi , adına kay ı t l ı iken bu kerre; Maliye Hâzinesi 'ni temsi-
len Halil CAMIGüR;İstanbul Val i l iğ i Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 7.I.2001 
tarifi 018263 say ı l ı / a s ı s ına istinaden i s bu taşınmasın tansısını taahhüt çene
dinde b e l i r t i l e n koşulların tümünü kapsayacak, ve 7.4.2001 ta r ih 0.18253 say ı l ı ya
s ı ekindeki 22 maddelik ^ar t la r dahilinde 30(otu2î yıl sûre ili- bağımsız ve süreli 
(.müstakil ve daimi; n i t e l i k l i ilk y ı l l42000ÖOOOOOiyiizkırk::.kı,'ailyar:ıTL. bedelle 

r.v.ı îc Ve DI§ TİCARET UflJTED ŞîKKETI lehine ÜST HAKKI t e s i s e t t i ğ i -
'•:••.:•.atebe Müdürlüğüne ya t ı r ı l d ığ ın ] ve H.T»I,Uluslararası Ic Ye I'IS 
.'..-KETi'ni temsilen Aykut AKI haiz olduîju yetkiye istinaden i«, bu 

•M uaerıne tes i s edilen ÜST HAKKINI ayın şa f t l a r l a kabul «ittiğini 
.atı«> için beyanda bulundukları delerin, gayrimenkulun emlak vergisi 

eı1- değerlendirme oranı uygulanmak sure t iy le SırUinacak değerden dü-
vY;!ktıi]ıni b i l d i k l e r i n i , aksi halde, aradaki farkın V.U.K. na göre 
t? fjffcikme faiai i l e b i r l i k t e ödeyeceklerini ayrıca takınmaz .malîn 

emlak vergisinin oden<nes.inden devir eden ve devir alan olarak rcüteselsilen sorum
lu o lduk l a r ı n t a r i f i ar b i r l i k t e ifade ve beyan e t t i l e r . . . 

S-T, I.Ulu*Kv 
ni bedelir," 
fiCARcî !.f: 
taşnıftasii! :. 

..ve tarafl.-ır ı 
değerine y&u: 
sük oloaMas! 
kusur ce:.ac. ı 

Tapu sitiline jıorc. ftıültovctten btfa Itth Ve aiCyhiac mCYiM diğer ayni hak ve Bfcyid, vv -esnu Sinediii iJgiV: sütununda n&teril-

ını̂ .ır. 
Tsratlar. öu «/Sl-K»»,; ..akduıiu tapu siciline kayıt ve tescilini talep <;ıii, 

z uîdujı: ıvl '̂üıklii;: *(>m Akdi içettr. bu .rîstttı senet tautüm/dan düzenleniniz ve'yanlış? okunup, isteklerine Uuv.iR]cu uygas uldujı: ıvl^îc 
Wa iyAÜ^rC^l: NÜM ayının £.? um Î.?ÎS55S? günü saat 
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TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK RESMİ SB>&D& 
YAZILACAK HUSUSLAR 

MADDE I- ÜZERİNDE ÜST HAKKİ KURULACAK TAŞINMAZIN TAPU 
KAYDI 

İLİ : İstanbul 
İLÇESİ 
MAHALLESİ 
SOKAĞI 
PAFTA NO 
ADA NO 
PARSEL NO 
VASFI 
YÜZÖLÇÜMÜ M2 

Fatih İlçesi 2. Bölge 
İmrahor İlyasbey 
Yedikule Meydanında 
327 
1265 
18 
Yedîkule Müzesi 
19.934 m2 

MADDE 2- ÜST HAKKININ SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmaz mal üzerinde aşağıdaki 
koşullarla bağımsız, ve sürekli (müstakil ve daimi) nitelikte üst hakkı kurulmuştur. 

Hakkın süresi: 30 (Otuz) yıldır. 

Bu hak tapuya tescil tarihinde başlayacaktır, 

MADDE 3- HAK SAHİBİ 

S.T.l ULUSLARARASİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 

MADDE 4- ÜST HAKKININ KONUSU VE TAŞINMAZIN KULLANIM 
ŞEKLİ 

Birinci maddede nitelikleri belirtilen Yedikule Zindanlarında ülkemizin 
kültürel, turistik, tarihsel ve sanatsal açıdan uluslararası tanıtımını amaçlayan 
etkinlikler düzenlenecektir. 

MADDE 5- ÜST HAKKINA KONU TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ 

a) Üst hakkına konu Yedikule Zindanları aslına uygun olarak kullanılarak 
korunacak, kültürel bir varlık olarak işlem sürdürülecek, üst hakkı süresince, 
üst hakkı konusu taşınmazın kullanım amacj değiştirilmeyecek ve amaç dışı 
kullanılmayacaktır. 
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b) Yedikuie Zindanlarının bakım, onarım, restorasyon, restütasyon, teşhir^taz1nfv 
kullanım ve çevre düzenlemesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkl&Htti»' 
Koruma Kanunu ile 16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların 
Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılacak 
ve yapılacak her türlü uygulama öncesi ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulundan izin alınacaktır. 

c) Yedikuie Zindanları ülkemizin kültürel, turistik, tarihsel ve sanatsal açıdan 
uluslararası tanıtımının yapılabileceği bir hale getirilecek, ve zemin 
katılımcıların üzerinde rahatça dolaşabileceği bir şekilde yeniden düzenlenecek 
ve bu taşınmaz halkın ziyaretine açık olacaktır. 

d) Tüm bu yatırım, tamirat ve yenilemeler, ilgili idarelerce öngörülen süre 
içerisinde gerçekleştirilecektir. Aksi, taktirde üst hakkı sözleşmesi ağır şekilde 
ihlal edilmiş sayılır. Bu işlemlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları yetkilileri 
kontrol etmeye ve ettirmeye yetkilidir. Tespit edilen eksiklikler ve 
noksanlıklar, verilen süre içerisinde hak lehdarı tarafından yerine getirilmez 
ise, üst hakkı sözleşmesi Maliye Bakanlığınca İptal ve tapudan terkin 
edilecektir. 

MADDE 6-ÜST HAKKININ BEDELİ 

A-Zeminin Üst Hakkı Bedeli: 

İlk yıla ait üst hakkı bedeli 142 .009.ûOOvûûû- .-TL dır. Müteakip yıllar 
üst hakkı bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyat 
Endeksinde (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı) meydana gelen artış 
oranının bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın 
önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle artırılarak.tahsil edilecektir. Bu bedel 
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nce o yıl için belirlenen birim maliyet bedelleri esas 
alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen turistik tesislerin birim 
fiyatlarına göre hesaplanan proje bedelinin % 05'inden az olamaz. 

İlk üç yıldan sonraki ikinci ve izleyen üç yıllık dilimlerin ilk yıl üst hakkı 
bedeli yeniden takdir edilir ve izleyen yılların bedellerinin tahakkuk ve tahsili 
yukarıdaki gibi olur. 

B-Hastlattan Pay Alınması 

Üst hakkına konu taşınmazmal üzerinde gerçekleştirilen tesisin işletmeye 
geçmesinden sonra; toplam yıllık hasılattan % 2 (yüzdeiki)oranında pay alınacaktır. 
Hasılata; tahsis olunan arazi üzerinde kurulan işletmelere ait tahakkuk eden her türlü 
mal ve hizmet satış bedelleri, faizler ile yapılan kiralamalar dahil edilir. Yıllık hasılatı 
gösteren beyanname 3568 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan Yeminli Mali 
Müşavirlere lasdik ettirilir ve ilgili Malmüdürlüğüne verilir. 
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Tahsis edilen arazi üzerinde kurulan tesislerin tamamının veya bir ikşmı^fhj 
işletmeciliğinin üçüncü kişi ve kuruluşlara kiraya verilmesi hal inde, kiracftaaiL. 
yapacakları kiraya verme işlemleri de dahil olmak üzere, kiraya verenler kira bedeli 
üzerinden, son kiracı olan işletici ise işletme hasılatı üzerinden % 2 (yüzdeiki) payı 
ilgili saymanlığa yatırmayı taahhüt edeceklerdir. Taahhüt kira kontratının tanzim 
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. Kiracıların taahhütte 
bulunmamalarından dolayı bunlardan alınamayan hasılat payları kiraya verenlerden 
alınır. Kiracıların yıllık hasılatını beyan etmesi ile hasılat payını yatırmasında 
yatırımcı için öngörülen esaslar uygulanır. 

C- ödeme Zamanı: 

İlk yıl zemin üst hakkı bedeli, en geç hakkın tapuya tescil edildiği tarihten önce 
yatırılır. Müteakip yıllar üst hakkı bedelleri ise, her yıl hakkın başlangıç tarihine 
tekabül eden tarihe kadar ilgili Saymanlığa. yatırılır. Hasılattan alınacak pay bilanço 
dönemini takip eden en geç Mayıs ayı içinde ilgili Saymanlığa yatırılır. 

D- Bedellerin Süresinde Ödenmemesinde Yapılacak İşlem: 

Süresi içinde ödenmeyen üst hakkı bedeli ve hasılat payları hakkında 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde 
yazılı nispette gecikme zammı uygulanır. Üst hakkı bedeli veya hasılat payının 
herhangi birinin iki yıl üst üste süresi içinde yatırılmaması halinde üst hakkı iptal 
edilir. 

MADDE 7- PLAN VE PROJEYE UYGUNLUK 

Üst hakkı kurulan alan sınırları dışındaki Hazineye ait veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki yerlerde inşaat yapılmayacak, arazi veya doğanın görünüşü ve 
doğal yapısı dcğiştirilmeyecektir. 

MADDE 8- İNŞAATIN VE İŞLETMENİN KONTROLÜ 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı inşaat aşamasında ve işletme 
süresince üst hakkı konusu taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol 
etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıklar 
Bakanlıklarca saptanacak süre ve şartlarla şirket tarafından tamamlanacaktır. 

MADDE 9- KIYININ KORUNULMASI VE KULLANILMASI 
Üst hakkı kurulan taşınmazın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin 

önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle 
uyulacaktır. 
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Üzerinde üst hakkı kurulan taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm.-'^. T» 
tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar, kumsallar) kamunun kullanımına; fcçık-1' 
tutulacak, geliş geçiş kesinlikle engellenmeyecektir. " 

MADDE 10- VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

Üst hakkının tapuya tescili, devri ve~terkini, yapı ve tesislerin inşası ve 
kullanımı için Maliye Bakanlığı, mahalli idareler ve benzeri kuruluşlara ödenmesi 
gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri yükümlülükler hak lehdan 
tarafından karşılanacaktır. 

MADDE 11- ALTYAPI GİDERLERİNE KATILMA 

Üst hakkı konusu arazinin bulunduğu alanda belediye hizmetlerinin 
Belediyece, diğer hizmetlerin ilgili kuruluşlarca karşılanmaması halinde bu 
hizmetlerin görülmesi için kurulacak idarenin kararlarına kesinlikle uyulacak ve talep 
edilen katkı payları hak lehdarınca ödenecektir. 

MADDE 12- DEVİR 
Üst hakkını herhangi bir şekilde devralan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, 

bu devre ilişkin olarak tapuda yapılan tescil tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay 
içerisinde, T.C. Kalkınma Bankası A.Ş. veya başka bir kamu kuruluşu tarafından 
belirlenen cari yıl birim maliyet bedelleri esas alınarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca tespit edilen turistik tesislerin birim fiyatlarına göre üst hakkı konusu 
Hazine taşınmazının üzerinde gerçekleştirilen tesisin proje bedelinin % 05'i oranında 
veya o tarihte emsali tesis için belirlenen üst hakkı bedeli ya da Maliye Bakanlığınca 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 ve 13 üncü maddeleri uyarınca günün rayicine 
göre belirlenecek bedel üzerinden Hazine ile yeniden sözleşme yapmak zorundadır. 
MADDE 13 ÜST HAKKININ SON BULMASI 

Üst hakkı tanınan süre sonunda bitecektir. Üzerinde üst hakkı kurulan alan 
süresi sonunda üzerindeki bütün yapı ve tesisleriyle beraber sağlam ve işler durumda 
Hazineye teslim edilecektir, bunun için şirket veya bir başka üçüncü kişi veya kuruluş 
tarafından herhangi bir hak, tazminat veya bedel talep edilemeyecektir. 

MADDE 14- ÜST HAKKININ İPTALİ 

Bu taahhüt senedinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerindeki 
yazılı şartlara uyulmaması, üst hakkı sözleşmesinin önemli ölçüde ihlali sayılır ve üst 
hakkı iptal edilir. Bu durumda Hazinece bir tazminat veya bedel ödenmeksizin tüm 
yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder. 

Üst hakkı tesis edilen taşınmaz malın üzerinde yapılan tesise ait Turizm 
Yatırım veya Turizm İşletme Belgesinin iptal edilmesi halinde üst hakkı da iptal 
edilecektir. 
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MADDE 15- TAHLİYE 
Hak lehdarı, hak süresi sonunda veya bu taahhütnamede belirtileİr-veya 

belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı hakkın son bulması halinde, taşınmazı tahliye 
etmez ve bu taahhütnamede yazılı şartlarla tûm yapı ve tesisleri Hazineye teslim 
etmez ise, 7 nci maddeye göre alınacak bedellere ilave olarak her geçen gün için ilgili 
yıl üst hakkı bedelinin %V'ı (Yüzdebir) kâtlar ceza ödemek zomndadır. Ceza 
ödenmesi taşınmazın kullanılması ve tahliyenin geciktirilmesi nedeni sayılamaz, 

MADDE 16- SORUMLULUK 

Hak lehdarı hakkın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren taşınmazın Hazineye 
fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan 
(kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur, 

MADDE 17- SÜRE UZATIMI 

1 - Tabi i afetler, (yangın, zelzele, su baskını vs.) 
2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı, 
3- Genel ve kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan 

imkansızlıkların meydana gelmesi, 
4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması, 

Ve benzeri hallerde süre uzatımı talebinde bulunulabilir. 

MADDE 18- ORMANLIK ALANLARDA UYGULANACAK KURALLAR 

Turizmi Teşvik Kanununun 15 inci maddesine göre Ödenmesi gereken orman 
fonuna katılma payı tahsis tarihini takip eden 3 üncü yıldan itibaren 5 yıla ve 5 eşit 
taksitle şirket tarafından ödenecek, makbuzların birer örneği Kültür ve Turizm 
Bakanlığına verilecektir 

Şirket adına tahsis edilen taşınmaz malın ana niteliği bozulmadan orman varlığı 
zedelenmeden kullanılacaktır. Yangından ve zararlılardan korunması için gerekli 
tedbirler şirket tarafından alınacak, inşaat sırasında kaldırılacak ağaçlar ile devrik ve 
çürük ağaçların kesim ve nakil işlemlerinin mahalli orman idaresince yapılması 
sağlanacaktır. 

MADDE 19- UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Bu taahhütnamede belirtilmeyen hallerde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
ve Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri 
bunlarda açık bir hüküm olmaması halinde ilgili mevzuat uygulanacakta 
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MADDE 20- HUSUMETİN KABULÜ 

Üst hakkı ile ilgili olarak açılmış yada açılacak her türlü davaya ilişkin 
husumeti hak lehdan karşılayacak, açılan davaları Öğrendiği tarihten itibaren 15 
(onbeş) gün içinde yazılı olarak yerel ilgili Maliye Dairesine bildirilecektir. 
Bildirilmemcsinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan hak 
lehdan Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın 
katılmasın dava Hazine veya hak lehdan aleyhine sonuçlanacak olursa hak lehdan 
Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir 
tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir. 

Ayrıca üzerinde üst hakkı tesis edilen taşınmaz mallarla ilgili olarak hak 
lehdan aleyhine açılacak her türlü dava hak lehdan tarafından HUMK hükümleri 
uyarınca 15 gün içinde Hazineye ihbar edilecektir, 

MADDE 21- HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK TARİHİ 
ESERLER 

Proje uygulama sırasında eski ve. tarihi eserlere rastlanıldığında kazı işlemleri 
derhal durdurulacak, bulunan eserler kazı, yerinde muhafaza edilecek, durumdan 
hemen en yakın mülki amirliği haberdar edilecektir. 

MADDE 22- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri taşınmazın bulunduğu ilçedeki İcra Daireleri ve 
Mahkemeleridir. 

HAK SAHİBİ 
S.T.I. Uluslar arası tç ve Dış 
Tic. Ltd. Şti adına Aykut AKI 
Burç SıteSİABtekBağdat cad. 
No: 11W4 Çs^gpKadıköyyîST. 
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132.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, özelleştirme işlemlerine ve Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3221) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz eder im. 

Engin ALTAY 
S inop Mi l le tvek i l i 

Türkiye 1986 yılından günümüze, 18 yıldır özelleştirme yapan ve yapmaya çalışan bir 

ülkedir. Ancak bu denli uzun bir süre sonucunda, kamuda yepyeni bir bürokrat ik oligarşi 

yaratı lmış, özel leşt irme işlemleri ile ilgili kamuoyunda bir güvensizlik oluşmuştur. 

1. Türk iye Cumhuriyet i devletinde, özelleştirme işlemleriyle ilgili 18 yıldır 

çözülemeyen alt yapı sorunları var mıdır? 

2. Özelleştirme uygulamalarının başladığı tar ihten günümüze kadar kaç iş ve 

işleminiz yargıya intikal etmiş ve nasıl sonuçlanmıştır? 

3. Özelleştirme uygulamalarının yargıdan dönmesi, yeteri sayıda ve donanımda 

hukukçunuzun olmamasından mı kaynaklanmaktadır? 

4 . Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kamuda; yapısı, görev tanımı ve personel 

ücretleriyle farklı bir yapıda yer almakta mıdır? 

5. Özel leşt irme İdaresi başkanı ve yöneticileriyle, kurumdaki görevlilerin aldıkları 

ücret ve kadro unvanları nelerdir? 

6. Kurumun personel, cari bütçesi nedir ve olası bütçe dışı geliri var mıdır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ ^ 3 ^ ~ 9 WûS 2004 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sinop Milletvekili Engin ALTAY tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/3221 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur: 

Türkiye 1986 yılından günümüze, 18 yıldır özelleştirme yapan ve yapmaya çalışan bir 
ülkedir. Ancak bu denli uzun bir süre sonucunda, kamuda yepyeni bir bürokratik oligarşi 
yaratılmış, özelleştirme işlemleri ile ilgili kamuoyunda bir güvensizlik oluşmuştur. 

SORU 1- Türkiye Cumhuriyeti devletinde, özelleştirme işlemleriyle ilgili 18 yıldır 
çözülemeyen altyapı sorunları var mıdır? 

CEVAP 1- Anayasa Mahkemesinin, 4046 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili vermiş 
olduğu iptal kararları sonrası yeni düzenlemeler yapılmış ve değişiklikler yasalaşmıştır. 
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SORU 2- özelleştirme uygulamalarının başladığı tarikten günümüze kadar kaç iş ve 
işleminiz yargıya intikal etmiş ve nasıl sonuçlanmıştır? 

CEVAP 2- Özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 27.11.1994 tarihinden sonra, özelleştirme uygulamalarına karşı 179 adet dava açılmıştır. 

Bu davalardan ekli listelerde yer alan uygulamalara ilişkin olanlar, görüldükleri idare 
mahkemelerinde -Anayasa Mahkemesinin 09.04.1997 tarih E. 1997/35, K: 1997/45 sayılı karan 
ile 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin değer tespiti ve ihale hükümlerinin iptal edilmesi 
gerekçesiyle (Karabük Demir Çelik İşletmelerinin ve METAŞ hisselerinin devri hariç)- iptal 
kararlan ile sonuçlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal karan üzerine 4046 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 18 
inci maddesinin ilgili hükümlerinin yeniden ve Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri 
doğrultusunda düzenlenen 4232 sayılı Kanunun (ki bu Kanun açılan dava sonucu Anayasa 
Mahkemesince uygun görülmüştür.) yürürlüğe girdiği 08.04.1997 tarihinden bu güne kadar 
özelleştirme uygulamalarına karşı 61 adet dava açılmış ve bunlardan SEKA-Bahkesir İşletmesi 
ve TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi olmak üzere 2 adedi hakkında iptal kararı verilmiş, ancak bunlar 
temyiz edilmiş olup henüz kesinleşmemiştir. 

SORU 3- özelleştirme uygulamalarının yargıdan dönmesi, yeteri sayıda ve 
donanımda hukukçunuzun olmamasından mı kaynaklanmaktadır? 

CEVAP 3- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinde, 1. Hukuk Müşaviri, 3 
adet Hukuk Müşaviri ve 9 adet Avukat olmak üzere 13 adet hukukçu görev yapmaktadır. 
Bunlardan 1. Hukuk Müşaviri ve 2 Hukuk Müşavirinin 25 yıldan fazla, diğer hukukçulann ise 10 
ile 20 yıl arasında meslek deneyimleri vardır. Aynca 1. Hukuk Müşaviri ile 3 Hukuk Müşaviri 
ve 5 Avukat Kamu Ortaklığı İdaresi zamanından (1994 yılından önce) beri çalışmaktadırlar. 
Hukukçulann tamamı özelleştirme uygulamalan ve bunlardan doğan hukuki ihtilafların halli ile 
idari yargı konularında uzmanlaşmışlardır. 

Yukarıda cevap 2 nin birinci paragrafında bahsedilen davalarda verilen iptal kararlannın 
gerekçesi, -yapılan uygulamalardaki noksanlıklar, hukuki ve teknik eksiklikler veya yeteri 
kadar savunma yapılmaması olmayıp- yalnızca Anayasa Mahkemesinin 4046 sayılı Kanunun 
Değer Tespit ve İhale konulannı düzenleyen 18 inci maddesinin (B) ve (C) bendierinin iptal 
edilmesidir. 

SORU 4- özelleştirme İdaresi Başkanlığı kamuda; yapısı, görev tanımı ve personel 
ücretleriyle farklı bir yapıda yer almakta mıdır? 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kamuda; yapısı, görev tanımı ve personel ücretleriyle 
farklı bir yapıda değildir. 

Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli bir kuruluştur Başbakan bu 
Kanunla ilgili yetkilerim görevlendireceği bir Bakan vasıtasıyla kullanabilmektedir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından "Özelleştirme 
kapsamına" alınan İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme. 
işletme birimleri ile varlıklannın ve iştiraklerindeki kamu paylannın, kamu iktisadi teşebbüsleri 
statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya yansından fazlası, devlete ve/veya 
diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu payları ile-bu kuruluşlara 
ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklannın, iştiraklerindeki kamu 
paylarının, devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylan ile Hazineye ait payların^ gene! ve katma 
bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlann ve kamu iktisadi-teşebbüşlerinden. 
kamu iktisadi kuruluşlarının gördükleri kamu hizmetleri ile doğrudan doğruya ilgili olmayan-? 
varlıklarının ve iştiraklerindeki paylannın, Belediye ve İl Özel İdarelerine ait ticari amaçlı 
kuruluşlar ile pay oranlanna bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylannın, genel ve katma 
bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, mal ve hizmet üretim birimleri ve 
varlıklanm, ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak amacıyla 
kuruluşlann özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların 

./.. 
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özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini; satış, kiralama işletme hakkının 
verilmesi gibi Kanunda belirtilen ihale yöntemleriyle satışmı gerçekleştirmek ve Kanunlarla ve 
diğer mevzuatla verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. 

4046 sayılı özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesine göre 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 
tabidir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında kadro karşılığı sözleşmeli, 657 sayılı Kanuna tabi 
sözleşmesiz ve kadrosu başka kurumda kalmak kaydı ile geçici olmak üzere üç şekilde personel 
istihdam edilmektedir. 

657 sayılı Kanuna tabi kadro karşılığı sözleşmeli ve kadrosu başka kurumda sözleşmeli 
olarak çalışan personelin ücretleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli 
Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının yürürlüğe konulması hakkındaki 24.01.1995 
tarih ve 95/6485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma göre her yıl Bakanlar Kurulu tarafindan tespit 
edilmektedir. 

657 sayılı Kanuna tabi sözleşmesiz personelin özlük haklan ve ücreti söz konusu Kanun 
çerçevesinde belirlenmektedir. 

SORU 5- özelleştirme İdaresi Başkam ve yöneticileriyle, kurumdaki görevlilerin 
aldıkları ücret ve kadro unvanları nelerdir? 

CEVAP 5- Özelleştirme İdaresi Başkanı ve yöneticileri ile kurumdaki görevlilerin 
kadro unvanlarına göre 2004 yılı için öngörülen ücretlere ilişkin liste ekte sunulmuştur.(Ek-1) 

SORU 6- Kurumun personel, cari bütçesi nedir ve olası bütçe dışı geliri var mıdır? 

CEVAP 6- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004 yılı bütçesi ve harcamaları 

Müvon TL 
Personel Giderleri Bütçesi 12.000.000.-
Cari Harcamalar Bütçesi 6.000.000-
Toplam Bütçe 18.000.000.-

30/6/2004 tarihi itibariyle harcamalar: 
Personel Giderleri 4.625.615-
Cari Giderleri 910.358.-TL'dir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçe dışı geliri yoktur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. u^yf 

EKLER : 
EK-1 Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görevli personelin iliş 
kin kadro unvanları ve aldıkları ücretleri gösterir liste (1 sayfa) 

TJNAKITAN 
'Maliye Bakanı 
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KADRO KARŞİLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

BAŞKAN 
BAŞKAN YARDIMCISI 
BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ, 1. HUKUK MÜŞAVİRİ, 
HUKUK MÜŞAVİRİ, AVUKAT, DAİRE TABİBİ 
UZMAN (ŞUBE MÜDÜRÜ), UZMAN 

UZMAN YARDIMCISI 

KADRO 
DERECESİ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7-9 

KADROSU BAŞKA KURUMDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

KADROLU SÖZLEŞMESİZ PERSONEL**) 
BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ 
ARAŞTIRMACI 
ŞEF 
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 
MEMUR 
VEZNEDAR 
AMBAR MEMURU 
ŞOFÖR 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN YARDIMCISI 
DAĞITICI 
KALORİFERCİ 
BEKÇİ 
HİZMETLİ 

1-3 
1 
3 
5 
5 
8 
8 
8 
8 

9 
6 
8 
8 

(01.01.2004) 
(9.500.000.-

TABAN 
1.708.269.000 
1.635.433.000 
1.061.266.000 

988.190.000 
967.313.000 
956878.000 
946.435.000 
935.998.000 
925.554.000 
758.525.000 

372.278.000 

790.000.000 
768.000.000 
715.000.000 
615.000.000 
600.000.000 
625.000.000 
575.000.000 
665.000.000 
718.000.000 
580.000.000 
590.000.000 
690.009.000 
655.000.000 
650.000.000 

+ %6) 
TAVAN 
1.913.000.000 
1.756.250.000 
1.547.450.000 

1.422.400.000 
1.380.950.000 
1.370.150.000 
1.359.650.000 
1.349.200.000 
1.338.750.000 
1.056.850.000 

1.266.500.000 

1.290.000.000 

H 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI SÖZKO 
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733.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, çeşitli mal ve hizmetlere yapılan zamlara ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3222) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAK1TAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. . f 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1-Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğu bir ortamda, çaya, şekere, 
akaryakıta, otogaza, tüpgaza, doğalgaza ve son olarak ta otoyol ve köprü 
ücretlerine yüksek oranlarda peş peşe zam yapılmasının hukuki dayanağı 
nedir? 

2- Son iki yılda otoyol ve köprülerden ne kadar gelir elde edilmiştir? Elde 
edilen gelirler nerelerde ve ne şekilde değerlendirilmiştir? 

3-Ekonominin düzeltilmesine yönelik olarak, zammın dışında 
düşündüğünüz başka tedbirler var mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.12-600-151 24.08.04* 1 0 0 8 4 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazımz. 

İlgi yazınız ekinde alman, İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun 
AKDEMİR'e ait 7/3222 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen çay, 
şeker, akaryakıt, otogaz, tüpgaz, doğalgaz ile otoyol ve köprü ücretlerine yapılan 
zamlarla ilgili hususlar değerlendirilmiş ve sözkonusu hususlara dair 
Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

1- Bilindiği üzere, kamunun piyasaya ve doğrudan vatandaşlara bedeli 
mukabili sunduğu mal ve hizmetlerin fiyatlandınlması ile fiyat ayarlamalan; bu 
mal ve hizmetlerin temininde, üretilmesinde ve sunulmasında yapılan 
harcamalar, yerine göre ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, döviz 
kurundaki oynamalar ile mal ve hizmet sunumunun devamlılığı için gerekli 
giderler dikkate alınarak, ilgili mevzuatlannda verilen yetkiler ve ölçütler 
çerçevesinde ve sosyal devlet anlayışı esas alınarak yapılmaktadır. 

Soru önergesinde bahsedilen çay, şeker, akaryakıt, otogaz, tüpgaz, 
doğalgaz ile otoyol ve köprü ücretlerine yapılan zamlar, tamamen bu alanlarda 
yaşanan maliyet artışlan, piyasalardaki gelişmeler, döviz kurundaki oynamalar 
ile bu mal ve hizmetlerin sunumlannın sürdürülebilirliğini sağlama 
zorunluluğundan doğmuştur. 

Hükümetimiz, kamusal mal ve hizmetlerde yapılan fiyat ayarlamalarını, 
hiçbir şekilde bütçe açıklarının finansman yolu olarak görmemektedir. Nitekim, 
zaman zaman kimi ürünlerin fiyatlarında indirimler yapıldığı herkesin 
malumudur. Hükümetimiz, sağlam kaynaklarla finanse edilebildiği sürece, her 
türlü maliyet artışına ve uluslararası piyasaların zorlamasına rağmen kamusal 
mal ve hizmetlerin fiyatlannı artırmamaya, bu olumsuzlukları halkımıza 
yansıtmamaya büyük çaba sarfetmektedir. 

2- Bilindiği gibi Hükümetimiz, ülkemizde istikrarsız ve dalgalı büyüme, 
yüksek işsizlik, dengesiz gelir dağılımı, yüksek faiz ve enflasyon, ağır kamu 
borç stoku ve kamusal harcamalarda israf gibi ciddi ve kronikleşmiş sorunların 
bulunduğu bir dönemde iktidara gelmiştir. 

Bugün ülkemiz, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ortamım 
yakalamış, enflasyonda tek haneli rakamlara ulaşılmış, faiz oranlarındaki 
gerileme nedeniyle borçlanm daha kolay döndürebilir hale gelmiş, kamu 
kaynaklan daha verimli ve etkin bir kullanıma kavuşmuş, sosyal yönü güçlü 
politikalarla yoksul kesimler daha çok desteklemiş, yerli talep ve ihracattaki 
gelişmelere bağlı olarak üretimde kapasite artışı yanında yeni yatırım ve 
istihdam imkanları doğmuştur. Bu gelişmelerde hükümetin takip ettiği 
politikalara bağlı olarak oluşan güven ortamının da büyük katkısı olmuştur. 
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Başta Hükümet Programı olmak üzere; hükümetin karar ve politikalarının 
vurgulandığı çeşitli belgelerde de yer aldığı üzere, kamu maliyesini sağlıklı bir 
yapıya kavuşturup kamu kesiminin mali piyasalar üzerindeki yükünü azaltarak 
özel kesim yatırımlarını canlandırmak ve enflasyonu tek haneli rakamlara 
düşürerek istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeyi, üretimi ve istihdamı 
sağlamak, uluslararası ve ulusal piyasalarda güveni tesis etmek, reel faizleri 
makul düzeylere çekmek ve borç stokunu düşürmek, kayıt dışı ekonomiyi 
ortadan kaldırmak, kamu hizmetlerini ve harcamalarını sağlam gelir 
kaynaklarına bağlamak, gelir dağılımındaki çarpıklığı gidermek ve böylece 
yolsuzluğun, israfın ve yoksulluğun giderildiği, müreffeh ve özgür insanların 
barış içinde yaşadığı bir ülke oluşturmak ve bunların kalıcılığını sağlamak 
yönünde ki çabalarımız devam edecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. 

3 - 11.02.1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Kanununun "Gelirler" başlıklı 19/7. maddesinde; geçişi ücretli olan 
yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirlerinin Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirleri arasında olduğu, aynı Kanunun 20. maddesinde, bu gelirlerin aynı 
mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde 
kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir 
tertibe gelir ve ilgili projelerde kullanılmak için ödenek kaydolunacağı 
belirtilmektedir. 

Her ne kadar, 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 2002, 2003 ve 2004 
yılları Genel Bütçe Kanunlarıyla askıya alınmış ve nihayet 14.07.2004 tarihli ve 
5217 sayılı "Özel Gelir ve Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 31 inci 
maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ise de, benzer hükümlere 2002, 2003 ve 
2004 yılları Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunlarında yer verilmiş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, daha önce Kamu Ortaklığı Fonu'ndan (KOF) finanse edilen bu tür 
altyapı tesisleriyle ilgili olarak; Kamu Ortaklığı Fonu 'nun kaldırılması ile ilgili 
23.05.2000 tarihli ve 4568 sayılı Kanunun l /b. maddesinde, bu tesislerden elde 
edilen gelirlerin bu tür altyapı tesislerinin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde 
kullanılmak üzere, ilgili kuruluşların gelirleri arasına alınmış sayılacağı 
belirtilmiştir. 

İlgili Kanunlarda öngörüldüğü şekilde harcanmış bulunan Karayolları 
Genel Müdürlüğünün 2002 ve 2003 yılına ait, otoyol ve köprü gelirleri aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. 

OTOYOLLAR VE KÖPRÜ GELİRLERİ (Brüt) 
1000 TL 

YILLAR 

2002 
2003 

TOPLAM 

OTOYOL. 
TOPLAMI 

123.091.493.462 
138.464.994.728 
26l.SS6.488.190 

BOĞAZİÇİ 
KÖPRÜSÜ 

52.212.396.500 
6S.826.128.100 

118.038.524.600 

F.S.M. 
KÖPRÜSÜ 

49.687.496.500 
70.247.241.400 

119.934.737.900 

KÖPRÜLER 
TOPLAMI 

101.899.893.000 
136.073.369.500 
237.973.262.500 

GENEL 
TOPLAM 

224.991.386.462 
274.538.364.228 
499.529.750.690 

Bilgilerine arz ederim. 

^ i ^ İ a l i y e B ı k a n ı 
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134.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün. esnafın vergi borcuna uygulanan faiz oranına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/3223) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 2.7.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

4811 sayılı Vergi Kanunundan yararlanarak 18 ay boyunca 9 taksitle vergi 
borçlanm kısmen ödemiş olan esnaftan aylık %10 faizle borçlanm kapatmalan istenmektedir. 
Enflasyonun yıllık %8-9'larda olduğu ülkemizde, esnafin bu zor şartlar altmda aylık %10 
vade farkı ile borcunu ödeyebilmesi mümkün değildir. 

Esnafın biraz olsun nefes alabilmesi ve borçlanm ödeyebilmeleri için günün 
koşullanndaki faiz oranlarını uygulamayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-334 
KONU : Soru Önergesi 

05.08.04*036525 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02/6502 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖGÜT'ün tarafıma tevcih ettiği 7/3223 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

16.07.2004 tarihinde T.B.M.M.'de kabul edilen 5228 sayılı Kanunun Geçici 4 
üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunun 2 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ile (5) numaralı fıkrası ve 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 17, 19 uncu maddeleri hariç olmak üzere, anılan Kanuna göre ödenmesi gereken 
taksitlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olanların, aynı 
Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen oranda hesaplanacak fazlasıyla birlikte Eylül 
2004 ayı sonuna kadar ödenmesi; 59 uncu maddesinin (6) numaralı fıkrası hükmü ile 
de, geç ödenen taksitlere yönelik olarak %10 oranında uygulanan geç ödeme 
zammının %5 oranında uygulanması öngörülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

il UNAKITAN 
üye Bakanı 
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135.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, TEDAŞ'ın özelleştirme programına alın
masının nedenlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3224) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bihlun TAMAYLIGİL. 

CHP İstanbul Milletvekili 

02.04.2004 tarih 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile Türkiye 

Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) da özelleştirme kapsamına alınmıştır. Söz konusu 

karar ile, "TEDAŞ'm satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğince sair hukuki 

tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanması 

suretiyle özelleştirilmesine ve işlemlerin 31.12.2006 tarihine kadar tamamlanmasına" 

karar verilmiştir. 

Bu işlemden ilk olarak turizm sektörü etkilenmiş. Nisan ayma kadar, turizmin 

teşvik edilmesi kapsamında Turizm Teşvik Belgesine sahip işletmelere TEDAŞ 

tarafından indirimli tarife uygulanmaktayken, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun söz 

konusu karan ile TEDAŞ, 08.06.1984 tarih 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamından çıkarılmış olduğundan, bu 

KHK'de yer alan görev zararlarının Hazine tarafından kapatılması uygulamasının da 

dışında kalmaktadır. İndirimli tarifelerden kaynaklanan görev zararlarını Hazineden 

tahsil etme imkanı kalmayan TEDAŞ tarafından 02.04.2004 tarihinden itibaren 

indirimli fatura uygulamasına son verilmiş ve turizm işletmelerine fark faturalan 

düzenlenmeye başlanmıştır. 
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Bu kapsamda; 

1. Gerek halkımızın gerekse ülkemiz reel ve hizmet sektörlerinin çok önemli bir 
parçasını oluşturan elektrik tüketiminin dağıtıcısı olan TEDAŞ'ın özelleştirme 
programına alınmasının nedeni nedir? 

2. TED AŞ özelleştirme programına alımrken özelleştirmenin fayda maliyet analizi 
yapılmış mıdır? 

3. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'mn internet sitesinde yer alan "Elektrik Enerjisi 
Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesinde özelleştirmeler 
sonrasında elektrik enerjisi fiyatlarında kalıcı artışlara yol açılmamasına dikkat 
edileceği belirtilmektedir. Yukarıda yer verilen gelişme, henüz özelleştirme 
gerçekleşmeden firmalara ek bir maliyet yüklemekteyken, bu nasıl 
sağlanacaktır? 

4. Turizm firmaları ve indirimli tarifeden yararlanan,diğer.firmaların söz konusu 
uygulamadan kaynaklanan rekabet kaybmokajşılamak amacıyla başka teşvik 
unsurları uygulanacak mıdır? 

5. Aym belgede "özelleştirme uygulamalannda sadece gelire odaklı bir yaklaşım 
sergilenmeyeceği belirtilmektedir. Buradan hareketle, TEDAŞ'ın 
Özelleştirilmesinden ne kadar gelir beklenmektedir ve özelleştirmeyle halen var 
olmadığı düşünülen hangi amaçlara ulaşılması beklenmektedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

î 2 fe 2Ü34 
SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 7 7 2 ? 
KONU 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3224 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünce sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

02.04.2004 tarih 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksel Kurulu Kararı ile Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)da özelleştirme kapsamına alınmıştır. Söz konusu karar ile, 
"TEDAŞ"ın satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğince sair hukuki tasarruflar 
yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte ve/veya ayn ayn uygulanması suretiyle 
özelleştirilmesine ve işlemlerin Sİ. 12.2006 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Bu işlemden ilk olarak turizm sektörü etkilenmiş, Nisan ayına kadar turizmin teşvik 
edilmesi kapsamında Turizm Teşvik Belgesine sahip işletmelere TEDAŞ tarafından indirimli 
tarife uygulanmaktayken, Özelleştirme Yüksek Kurulunun söz konusu karan ile TEDAŞ, 
08.06.1984 tarih 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin kapsamından çıkarılmış olduğundan bu KHK'de yer alan görev zararlarının 
Hazine tarafından kapatılması uygulamasının da dışında kalmaktadır. İndirimli tarifelerden 
kaynaklanan görev zararlarını Hazineden tahsil etme imkanı kalmayan TEDAŞ tarafından 
02.04.2004 tarihinden itibaren indirimli fatura uygulamasına son verilmiş ve turizm 
işletmelerine fark faturaları düzenlemeye başlanmıştır. 

Bu kapsamda; 

SORU 1- Gerek halkımızın gerekse ülkemiz reel ve hizmet sektörlerinin çok önemli 
bir parçasını oluşturan elektrik tüketiminin dağıtıcısı olan TEDAŞ'in özelleştirme programına 
alınmasının nedeni nedir? 

CEVAP 1- 17.03.2004 tarihli YPK Karan ile "Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve 
Özelleştirme Stratejisi Belgesi" kabul edilmiştir. Bu Strateji Belgesinden özelleştirmelere 
dağıtım sektöründen başlanacağı belirtilmiş ve eylem plamna uygun olarak TEDAŞ özelleştirme 
programına alınmış ve bu karar 03.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

SORU 2- TEDAŞ özelleştirme programına alınırken özelleştirmenin fayda maliyet 
analizi yapılmış mıdır? 

CEVAP 2- Dağıtım sektörünün özelleştirme programına alınmasının, elektrik enerjisinin 
tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde 
sunulması temel amaçtır. Elektrik enerjisi sektöründe talep artışını karşılayacak yatırım 
ortamının oluşturulması, dağıtım sistemindeki kayıpları ve kaçak enerji kullanımının asgari 
seviyelere indirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yol 
izlenecek ve özel sektöre dönüşüm gerçekleştirilecektir. 
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SORU 3- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan "Elektrik 
Enerjisi Sektörü Reformu ve özelleştirme Strateji Belgesi"nde özelleştirmeler sonrasında 
elektrik enerjisi fiyatlarında kalıcı artışlara yol açılmamasına dikkat edileceği belirtilmektedir. 
Yukarıda yer verilen gelişme, henüz özelleştirme gerçekleşmeden firmalara ek bir maliyet 

yüklenmekteyken, bu nasıl sağlanacaktır? 

CEVAP 3- Özelleştirmeler sonrasında; elektrik üretim ve dağıtım hizmet maliyetlerinin 
düşürülmesi, arz güvenliğinin sağlanması ve kalitesinin artırılması, dağıtım sektöründeki teknik 
kayıpların OECD ülkeleri ortalamalarına indirilmesi ve kaçakların önlenmesi, gerekli yenileme 
ve genişleme yatırımlarının özel sektörce daha rasyonel yapılabilmesi sağlanacak ve böylece 
piyasada oluşacak rekabet yoluyla ve hizmet kalitesinin düzenlenmesiyle sağlanan fayda 
tüketicilere yansıtılacak ve elektrik fiyatlarında kalıcı artışlara yol açılmaması temin edilmiş 
olacaktır. 

SORU 4- Turizm firmaları ve indirimli tarifeden yararlanan diğer firmaların söz 
konusu uygulamadan kaynaklanan rekabet kaybını karşılamak amacıyla başka teşvik 
unsurları uygulanacak mıdır? 

CEVAP 4~ 12.04.2002 tarih 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 2634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı maddesine göre turizm belgeli yatırım ve işletmeler süresiz, 
ibadethaneler ve genel aydınlatma yerleri, tanmsal sulama tesisleri, arıtma tesisleri, hayır 
kurumlan, dernekler, vakıflar, resmi okullar, resmi üniversiteler, resmi sağlık kuruluşları ise 
süreli olarak indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaktaydılar. 

ÖYK'nun 02.04.2004 tarih 2004/22 sayılı kararı ile TEDAŞ'ın özelleştirme kapsam ve 
programına alınmasından sonra, Hazine Müsteşarlığının " . . . görev zararı kararnameleri hukuken 
geçerliliğini sürdürmekle birlikte, TEDAŞ'ın özelleştirme programına alındığı 02 04 2004 
tarihinden sonraki uygulamalara yönelik TED AŞ Genel Müdürlüğüne görev zararı olarak 
herhangi bir ödeme yapılması olanağının kalmadığı" yönündeki görüşüne istinaden, TEDAŞ 
Genel Müdürlüğünce indirimli tarifeler uygulanmamaktadır. 

4628 sayılı Kanunun 13/c maddesinde "Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik 
olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, bu sübvansiyon 
fiyatlara müdahale edilmeksizin, miktarı ile esas ve usulleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketicilere geri ödeme şeklinde yapılır " ifadesi 
yer almaktadır. Bu madde ile amaçlanan; tarifelere gerçek maliyetlerin yansıtılması esasına 
geçilmesi, çapraz sübvansiyonların kaldırılması ve eşit taraflar arasında ayırım yapılmaması 
ilkeleri gereği indirimli tarife uygulamasına son vermektedir. Bu çerçevede bazı kanunlar ve 
kararlar gereği çeşitli sektörlere ve işletmelere sağlanan indirimli tarife uygulamasına son 
vermektedir. Kanunda öngörülen doğrudan gelir desteğinin nasıl ve kimlere sağlanacağına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

SORU S- Aynı belgede "özelleştirme uygulamalarında sadece gelire odaklı bir 
yaklaşım sergilenmeyeceği" belirtilmektedir. Buradan hareketle, TEDAŞ'm 
özelleştirilmesinden ne kadar gelir beklenmektedir ve özelleştirmeyle halen var olmadığı 
düşünülen hangi amaçlara ulaşılması beklenmektedir? 

CEVAP 5- Özelleştirme uygulamalarının sadece gelire odaklı bir yaklaşım 
sergilemeyeceği belirtilirken bu özelleştirmenin temel ilkelerinden birisi olarak konulmaktadır. 
TEDAŞ'ın özelleştirilmesi 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak olup, değer tespit 
çalışmaları Kanunun 18 inci maddesinde yer aldığı üzere yapılacaktır. 

Özelleştirmeyle ulaşılmak istenen amaçlar; elektrik üretim ve dağıtım hizmet 
maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliğinin sağlanması ve kalitesinin arttırılması, dağıtım 
sektöründeki teknik kayıpların OECD ülkeleri ortalamalarına indirilmesi ve kaçaklann 
önlenmesi, gerekli yenileme ve genişleme yatırımlarının özel sektörce daha rasyonel 
yapılabilmesi ve böylece piyasada oluşacak rekabet yoluyla ve hizmet kalitesinin 
düzenlenmesiyle sağlanan faydanın tüketicilere yansıtılmasıdır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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136.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Bakanlığın ilçe teşkilatlarının kapatılıp kapatıl
mayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3225) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Mil letveki l i 

İlçeler ve ilçe belediyeleri yerel düzeyde hizmetlerin sunulduğu sistemlerin 
başında yer almaktadır. Sunulan hizmeöer de kaynaklar doğrultusunda 
şekilienebilmektedir. Aynca ilçelerde yürütülen hizmetler, o ilçelerin sahip olduğu 
yerel teşkilatların gücüyle daha etkin ve daha düzenli işlemektedir. 

Geçtiğimiz günlerde vekili olduğum Bursa il inin; özellikte Adalet Bakanlığı'nın 
taşra teşkilatını kapatmış olduğu ilçelerimizde, yapmış olduğum incelemelerde, 
halkımızın oldukça üzgün ve statü kaybının getirdiği bir tedirginlik yaşadığını gördüm. 

Yine bu yörelerdeki halkımız yeni bazı duyumlar yüzünden sıkıntoya düşmüştür. 
Buna göre. Bakanlığınızın bazı ilçelerde (Örneğin; Buyükorhan, Harmancık ve Gürsu 
ilçeleri) bulunan Maliye teşkilatının kapatılması yönünde çalışmalarının, olduğu ve bu 
çalışmalar neticesinde ilçelerin statüsünde önemli ölçüde kayıplar olacağı düşüncesi 
hakimdir. Halkımızın kafasındaki soru işaretlerinin kaldırılması için, bu konuya açıklık 
getirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. 

1. Bakanlığınızın ilçe teşkilatlarının kapatılmasıyla ilgili çatışmaları var mıdır? 
2.. Varsa bu çalışmanın amacı nedir? 
3. Böyle bir çalışma başlatılmadan önce bu yönde yapılacak hizmetlerle ilgili genel 

bir değerlendirme yapılması ve ilçe belediyelerinin de görüşü ahnmas* 
gerekmez mi? 

4. Maliye teşkilatının ilçelerdeki birimleri kapatıldığı taktirde bu hizmetleri nereler 
nasıl üstlenebilecektir? 

5. Eğer Bakanlığınızın ilçe teşkilatlarını kapatmak yönünde bir çalışması varsa, bu 
durum sosyal devlet anlayışına ters düşmez mi? 

T-C-
MALÎYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B-07.0.PER.0.16.K1OOR./91364-06/2.3310 06/O8/2OO4 

K O N U : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlıgımn 21/07/2004 tarih ve 6502 
sayılı yazısı 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL' in 05/07/2004 tarih ve 7/3225 
sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen, Bakanlığımızın ilçe teşkilatlarının 
kapatılmasıyla ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
! V I a l i > e B a k a n ı 
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137.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Karacabey-Seyran Köyü yakınlarındaki 
Hazine arazisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3226) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Karacabey ilçesi, Seyran Köyü yakınlarında bulunan ve mülkiyeti 
hazineye ait yaklaşık 4 bin dönümlük bir arazi mevcuttur. Taralıma ulaşan bilgiler 
göstermiştir ki, bu arazi "75. Yıl Kobi Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi" adı 
adlındaki bir kuruluşa satılmak istenmektedir. 

Atıl durumdaki hazine arazilerinin değerlendirilmesi elbetteki iyi bir düşüncedir. 
Ancak bu arazilerin değerlendirilmesi, hem Karacabey halkının haklannın korunması 
ve gözetilmesi, hem de oluşturulacak Organize Sanayi Bölgesinin istenilen düzeyde 
başarıyı yakalaması adına önemli konulardır. 

Bu araziden Karacabey halkının yararlanması sağlanırsa, hem gelişim 
açısından, hem de halkın katılımı açısından büyük gelişmeler sağlanabilecektir. 
Böylece halkta reaksiyona sebep vermeden, Hazine sonuçtan en üst düzeyde fayda 
sağlayabilecektir. Bu konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması Bakanlığınızın 
inisiyatifindedir. 

Bu arazinin istimlak bedeli ile ilgili halkın arasında çeşitli spekülasyonlar 
dolaşmaktadır. Bu işlemlerin olması gereken prosedür izlenmeden belirtilen kuruluşa 
satılmasının söz konusu olduğuna dair söylentiler hem Bakanlığınızı hem de 
Hükümetinizi zan altında bırakabilecek şeylerdir. Bunun olmaması ağsından gerekli 
önlemlerin alınacağı düşüncesindeyim. 

1. Bursa ili Karacabey ilçesi, Seyran Köyü yakınlarında bulunan ve mülkiyeti 
hazineye ait olan yaklaşık 4 bin dönümlük bir arazinin satışı söz konusu 
mudur? 

2. Bu arazinin "75. Yıl Kobi Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi" adı adimdaki bir 
kuruluşa satılması yönünde bir işlem başlamış mıdır? 

3. Hazineye bağlı bu tür arazilerin satışı ile ilgili izlenen prosedür nedir? 
4. Bu satışlarda, ilgili belediyenin ve ticaret ve sanayi odaları ile il özel idarelerinin 

görüşü alınmakta mıdır? 
5. Belirtilen arazinin Karacabey belediyesine devri ile bölge halkının araziden en 

üst düzeyde yararlanmasının sağlanması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 
6. Bu konuyla ilgili Karacabey halkını tatmin edecek bir açkJama Bakanlığınız 

tarafından ne zaman yapılacakbr? 
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T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.07.0.MEG.O. 23/3245-9650 
Konu: Soru Önergesi Hk. Q5 08.0 4* 2 7 4 6 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21/7/2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı 
yazınız. 
Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL'in Maliye Bakanı Sn. Kemal 

UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenilen Bursa ili, 
Karacabey ilçesi, Subaşı, Canbaz ve Seyran köylerinde bulunan Hazineye ait 
taşınmazların Bursa Karacabey (75. Yıl Kobi) Organize Sanayi Bölgesine satışı 
ile ilgili olarak 07/7/2004 tarihli ve 2418 sayılı soru önergesinde yer alan hususlar 
incelenmiştir. 

12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 
uyarınca satış işlemleri bu Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde kurulan ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile tüzel kişilik kazanan Organize Sanayi 
Bölgeleri adına yapılmaktadır. 

Organize Sanayi Bölgelerinin kurulacağı alanların seçimi, yine aynı Kanunun 
4 üncü maddesine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili 
kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile oluşan Yer Seçimi 
Komisyonunun yerinde yaptığı inceleme sonucu varsa 1/25000 ölçekli çevre 
düzeni planı kararları da dikkate alınarak oy birliği ile belirlenmekte ve organize 
sanayi bölgesi alanı olarak ilan edilmektedir. 

Organize sanayi bölgeleri olarak ilan edilen bu alanlar içerisinde bulunan ve 
mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş 
Organize Sanayi Bölgelerine, aynı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 4 üncü 
maddesinin 7 nci fıkrasına göre, 493 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü 
maddesi uyarınca talebin yapıldığı yıl için belirlenen harca esas değer 
üzerinden satılmaktadır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kurulması kesinleştirilen organize sanayi 
bölgesi alanlarının satışında, yer seçimi yapılması sırasında ilgili kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin katılımı ve onayının alınmış olması nedeniyle ayrıca satış işlemleri 
sırasında da kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden görüşü alınmamaktadır. 

Bu bağlamda, Bursa ili, Karacabey ilçesi, Subaşı, Canbaz ve Seyran 
köylerinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait 13 adet taşınmazın 1/25000 ölçekli 
planda organize sanayi bölgesi olarak ayrılması nedeniyle bu amaçta 
kullanılmak üzere 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4916 sayılı 
Kanunla değişik 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasına göre Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca kuruluş protokolü onaylanmış ve yetki belgesi verilmiş bulunan 
Bursa Karacabey (75. Yıl Kobi) Organize Sanayi Bölgesine satışının 
yapılmasıyla yasal zorunluluk yerine getirilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
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138- İstanbul Milletvekili Gür soy EROL'un, Emekli Sandığı iştirakçilerinin özürlü çocuklarının eğitim 
ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3227) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAK1TAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

Özürlü çocuğu için eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı olan Emekli Sandığı 
bünyesindeki bir aile için bu konuda gerekli şartlar ve yapması gerekenler 
nelerdir? 
Şu anda Emekli Sandığı'nın özürlü çocuğun eğitimi için aileye kişi başına 
yaptığı maddi destek aylık kaç TL'dir? 
31/12/2002 ve 31/12/2003 tarihi itibari ile toplam olarak kaç aile ( veya kişi) 
Emekli Sandığı'ndan bu eğitim için yardım almaktadır? 
Ayrıca; 31/12/2002 ve 31/12/2003 tarihi itibarıyla toplam Emekli Sandığına 
bağlı (çalışan, emekli ayrı, ayrı) ve yine aynı tarihler itibarıyla toplam, Emekli 
Sandığına bağlı malulen emekli ile halen çalışan özürlü Emekli Sandığı üyesi 
ne kadardır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER.0.29/1-22-691 13.08.2004* 2 9 4 5 9 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanhğı 'mn 21.07.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Gürsoy EROL'un, 7/3227 esas sayılı yazılı soru 
önergesinde belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenen sorulara ilişkin 
cevabımız aşağıda sunulmuştur: 

özür lü çocukların eğitim, tedavi ve rehabilitasyonu; 

Zihinsel, konuşma, işitme, görme, fiziksel (spastik, atatoit) geriliği psikolojik 
rahatsızlığı olan çocukların gelişimi ve eğitimi, özürlülere verilecek sağlık kurulu 
raporuna dayanılarak özel eğitim merkezlerinde sağlanmakta, eğitimler ise bireysel 
veya grup eğitimi niteliğinde olmaktadır. 

Ödemeler; her yıl Bütçe Uygulama Talimatları ile tespit edilen tutarlar esas 
alınarak yapılmaktadır. 

Bunların eğitim merkezlerine gidiş-dönüş yol ücreti ödenmemektedir. 

Özürlü çocukların rehabilitasyonlarının ve eğitimlerinin ruhsat aldıkları 
kurumların resmi ve özel rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağlanması 
durumunda; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından hazırlanan aylık/yıllık 
çalışma programı, bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon 
programları doğrultusunda aldıkları grup eğitimi ve bireyselleştirilmiş eğitim için 
eğitimin alındığı tarihlerdeki Bütçe Uygulama Talimatınd^beiirlensn_.1^tarları 
geçmemek üzere karşılanmaktadır. 

Gerekli belgeler; 

- Özürlü eğitimi alması gerektiğine dair Sağlık KurulujKâporu, 
- Aylık eğitim planı (merkezce düzenlenecek), 
- Fatura (merkezce düzenlenecek), 
- İlgili merkezden alınacak ruhsat fotokopisi, 
- Dilekçe. 
2004 yılında özürlü çocukların bir aylık grup eğitimi için 60.000.000. TL, 

bireysel eğitimi için 240.000.000. TL. olmak üzere toplam 300.000.000. TL. 
ödenmektedir. 

31.12.2002 tarihinde toplam 1416 aileden 1479 çocuğa, 31.12.2003 tarihi 
itibari ile 1842 aileden 1920 çocuğa özürlüler için eğitim yardımı yapılmıştır. 

31.12.2002 tarihi itibari ile 20622 emekli, 10072 dul, 10260 yetim malûl 
aylığı, 8586 emekli, 8982 dul, 42632 yetim vazife malûlü aylığı almaktadır. 

31.12.2003 tarihi itibariyle 20928 emekli, 10215 dul, 10580 yetim aylığı, 
8828 emekli, 9041 dul, 41564 yetim vazife malûlü aylığı atmaktadır. 

Halen kamu kurumlarında çalışan ve Emekli Sandığı üyesi olan özürlü 
kişilerin bilgileri Sandıkta bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
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2002 VE 2003 YILLARINA AİT ÖZÜRLÜLERE YAPILAN 
ÖDEMELERİN DETAYLARI 

YIL 

2002 

2003 

KİŞİ SAYISI 

1.479 

1.920 

AİLE SAYISI 

1.416 

1.842 

ÖDENEN TOPLAM TUTAR 

2.903.437.068.000 

4.390.267.698.000 

31.12.2002 VE 31.12.2003 İTİBARİYLE EMEKLİ.DUL YETİM DAĞILIMI 

NORMAL 

İEMEKLİ 
> 
i 31.12.2002 
ı . . . . 
131.12.2003 

903.677 

947.680 

DUL 

215.275 

221.863 

YETİM 

188.836 

195.985 

ADİ MALÛL 

EMEKLİ 

20.622 

20.928 

DUL JYETİM 

10.072 

10.215 

10.260 

10.580 

VAZİFE MALÛLÜ i 

EMEKLİ İDUL YETİM I 
i 

8.586 8.982 42.631 j 

8.823İ 9.041 
I 

41.564İ 
I 

i İSTİKLAL GAZİSİ 

JEMEKLİ 
; 31.12.2002 30 

131.12.2003 20 

DUL 

1.521 

1.512 

YETİM 

KORE GAZİSİ 

EMEKLİ 

10.050 

9.486 

DUL YETİM 

6.285 

6.759 

VATANİ ! 

EMEKLİ 

76 

78 

DUL JYETİM ! 

36 i 149; 

34: 143i 

1 

I 
i 

! 31.12.2002 

İ 31.12.2003 

KIBRIS GAZİSİ 

EMEKLİ DUL 

32.945 2.017 

32.7211 2.283 

YETİM 
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139.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, TÜPRAŞ'ta çalışan işçilerin ortalama maliyetine 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3228) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletlerine arz ederim. 
3O-/Ö6/2004 

AsımAYKAN 
Trabzon Milletvekili 

TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde yapılan tartışmalarda, 

müessesede çalışan işçilerin maliyetinin 40 bin Amerikan Doları olduğuna ve bu 

rakamın Türk Sanayi Sektörünün- işçi maliyetlerinin çok üzerinde bulunduğuna dair 

bilgiler kamuoyunda ifade edilmektedir 

Bu durum karşısında, mevzunun açıklığa kavuşturulması için; 

SORULAR: 

1- Tüpraş'ta çalışmakta olan işçilerin yıllık giydirilmiş ortalama maliyeti ne 

kadardır? 

2- Yetkili sendika ile en son yapılan toplu iş sözleşmesine göre, her bir işçi aylık 

ne kadar toplam gelir elde etmektedir? 

3- Eğer iddia edildiği gibi giydirilmiş işçi maliyeti Tür Sanayi Sektörü işçi 

maliyetlerinin çok üzerinde ise, bu duruma herhangi bir görevlinin veya görevlilerin 

sebebiyet verip vermediğine ilişkin bir inceleme başlatacak mısınız? 

4- İşçi maliyetleri sebebi ile Tüpraş'm olağan işçi maliyeti haricinde yıllık zararı 

var mıdır; var ise ne kadardır? 
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T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

Öze l l e ş t i rme İdaresi Başkanl ığ ı 

S A Y I : B .02 .1ÖİBO.65 .00 .O0/ 7 5 1 9 - g fljgjf.j ?nni 
K O N U U U * 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Trabzon Milletvekili As ım A Y K A N tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3228 esas sayılı yazıl ı soru önerges inde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

TÜPRAS'ın özelleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde yapılan tartışmalar, müessesede 
çalışan işçilerin maliyetinin 40 bin Amerikan Doları olduğuna ve bu rakamın Türk Sanayi 
Sektörünün işçi maliyetlerinin çok üzerinde bulunduğuna dair bilgiler kamuoyunda ifade 
edilmektedir. 

Bu durum karşısında, mevzunun açıklığa kavuşturulması için; 

SORU 1- TÜPRAS'ta çalışmakta olan işçilerin yıllık giydirilmiş ortalama maliyeti ne 
kadardır? 

CEVAP l- Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) A Ş . Genel Müdürlüğünde çalışan bir 
işçinin yıllık ortalama maliyeti; giydirilmiş ücret, ikramiye, sosyal yardım, ayni gider, sigorta 
primi v e işsizlik sigortası primi işveren hisseleri dahil olmak üzere toplam 44 .309 .887 .000 TL'dır. 

SORU 2- Yetkili sendika ile en son yapılan toplu iş sözleşmesine göre, her bir işçi aylık 
ne kadar toplam gelir elde etmektedir? 

CEVAP 2- Hükümet ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) arasında 
22.07.2003 tarihinde imzalanan 2O03 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Anlaşma 
Protokolü hükümleri çerçevesinde Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası (PETROL-İŞ) 
ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasında T Ü P R A Ş Genel Müdürlüğü ile 
bağlı iş yerlerini. Ol .Ol .2003-31 .12 .2004 tarihleri arasındaki dönemi kapsamak üzere akdedilen 
yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesine göre, ortalama olarak bir işçi; yaklaşık 3 .036 .488 .000 TL 
ikramiye dahil giydirilmiş aylık brüt ücret, yaklaşık 1 .943.532.000 TL ikramiye dahil giydirilmiş 
aylık net ücret almaktadır. 

SORU 3- Eğer iddia edildiği gibi giydirilmiş işçi maliyeti Türk Sanayi Sektörü işçi 
maliyetlerinin çok üzerinde ise bu duruma herhangi bir görevlinin veya görevlilerin sebebiyet 
verip vermediğine ilişkin bir inceleme başlatacak mısınız? 

CEVAP 3- TÜRPAŞ'ta çıplak v e giydirilmiş işçi maliyetleri petrol ve petrokimya 
sektöründe faaliyet gösteren Petrokimya Holding A.Ş. (PETKIM), Türkiye Petrolleri A.O. 
(TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) gibi kamu kuruluşlarındaki çıplak ve 
giydirilmiş işçi maliyetleri i le yaklaşık aynı düzeyde bulunmaktadır. 

SORU 4- İşçi maliyetleri sebebi ile TÜPRAS'ın olağan işçi maliyeti haricinde yıllık 
zararı var mıdır, var ise ne kadardır? 

CEVAP 4- TÜPRAS' ın işçilik giderlerinin işletme giderleri içindeki payı %2,5 (yüzde iki 
buçuk)tur. Şirketin, işçi maliyetlerinden doğan zararı bulunmamaktadır. 

Deutsche Bank tarafından Orta v e D o ğ u Avrupa rafineri şirketlerinin 2001 yılı verilerine 
göre hazırlanan Central Eastem Europe Dovvnstream Raporundaki "Çalışan Kişi Başına 
Karlılık" karşılaştırmasına bakıldığında; 1 inci sırada O M V (Avusturya)den sonra 2 inci sırada 
TÜPRAŞ ve 3 üncü sırada Hel lenic Petroleum (Yunanistan) yer almaktadır. 

TURPAŞ' ın son beş yıllık net kar durumu: 

Y İ L L A R M İ L Y A R T L M İ L Y O N A B D S 
1999 212.970 513 
2000 242.983 388 
2001 188.634 190 
2002 173.904 115 
2003 434.109 289 

Bilgilerinizi v e gereğini takdir v e tensiplerinize arz ederim. 

K ç | 6 a l U N A K I T A N 
ş i s t l i y e 13stlc2hnm 
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140.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait vahfbinalarım kullanan 
esnafa uygulanan stopaj vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3229) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.07.2004 

r^C~ 
Feramus ŞAHİN 
Tokat Milletvekili 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait vakıf binalarını kullanan esnaflar için stopaj vergisi 
ödeme zorunluluğu getirilmiş, bundan dolayı ülke genelinde esnafların mağduriyeti söz 
konusu olmuştur. 

Tokat' ta vakıf binalarım kullanan geçim sıkıntısı yaşayan küçük ölçekli esnaflarımıza 
Bir trilyon Türk Lirası üzerinde stopaj vergi borcu çıkartıldığı söylenmektedir. 

Bu bağlamda; 

1 - Stopaj oranının azaltılması yada söz konusu verginin iptali mümkün müdür? 

2- Esnaflarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Bakanlık olarak herhangi 
bir çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? 

T.C. 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

Ge l i r l e r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

S A Y I : B . 0 7 . O . G E L . 0 . 8 2 / 8 2 1 1 - 3 3 2 
K O N U : S o r u ö n e r g e s i « , - • » « . - . * ~* ~ ~ ^ ^ 

05.08.04*0 3 6 S 2 6 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : K a n u n l a r v e Ka ra r l a r Da i res i Başkan l ı ğ ın ın 2 1 . 0 7 . 2 0 0 4 t a r i h v e 
A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 / 6 5 0 2 sayı l ı yaz ıs ı . 

T o k a t Mi l le tvek i l i S a y ı n F e r a m u s Ş A H İ N ' i n t a ra f ıma t e v c i h e t t iğ i 7 / 3 2 2 9 e s a s 
no . l u yaz ı l ı s o r u ö n e r g e s i n d e y e r a l a n husus la ra i l işkin c e v a b ı m ı z a ş a ğ ı d a 
aç ı k l anmış t ı r . 

2 7 6 2 say ı l ı V a k ı f l a r K a n u n u n u n 1 inci m a d d e s i n d e , "A b i r inc i t e ş r i n 1 9 2 6 
t a r i h i n d e n ö n c e v ü c u t b u l m u ş vak ı f l a rdan 

A - B u k a n u n d a n ö n c e z a p t e d i l m i ş b u l u n a n vakı f lar , 
B- B u k a n u n d a n ö n c e idares i z a p t ed i lm iş o l an vakı f la r , 
C - Mü teve l l i ğ i b ir m a k a m a şar t ed i lm i ş o lan vakı f la r . 
D- K a n u n e n v e y a f i i len hayr i b ir h i z m e t i k a l m a m ı ş o l a n vakı f la r , 
E- Mü teve l l i ğ i v a k f e d e n l e r i n fe r i l e r inden başka la r ı na şa r t e d i l m i ş o l a n vak ı f l a r , 

V a k ı f l a r U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n c e ida re o lunur . Bun la r ın h e p s i n e b i r den ( M a z b u t vak ı f l a r ) 
d e n i r . " h ü k m ü n e y e r ver i lm iş t i r . 

Ge l i r V e r g i s i K a n u n u n u n 9 4 ü n c ü m a d d e s i n i n 5 n u m a r a l ı b e n d i n i n (b ) a l t b e n d i 
u y a r ı n c a , "vak ı f l a r v e d e r n e k l e r e ai t gay r imenku l l e r i n k i r a l anmas ı ka rş ı l ı ğ ı nda b u n l a r a 
y a p ı l a n k i ra ö d e m e l e r i n d e n " ge l i r ve rg i s i s topa j ı yap ı lmak tad ı r . A n c a k , a n ı l a n a l t b e n t 
h ü k m ü n d e , 5 0 3 5 say ı l ı K a n u n u n 4 8 / 4 - d m a d d e s i y l e y a p ı l a n değ i ş i k l i k l e ; m a z b u t 
vak ı f l a ra a i t g a y r i m e n k u l l e r i n k i r a l a n m a s ı karş ı l ığ ında b u n l a r a y a p ı l a n k i ra ö d e m e l e r i 
tevkr fa t k a p s a m ı d ı ş ı n a ç ıkar ı lmış t ı r . 

S ö z k o n u s u değ iş ik l i k , 0 1 . 0 1 . 2 0 0 4 ta r i h inden geçe r l i o l m a k ü z e r e y ü r ü r l ü ğ e 
g i r m i ş b u l u n m a k t a d ı r . Do lay ı s ı y l a , b u ta r ih ten i t i ba ren m a z b u t vak ı f l a ra ai t 
g a y r i m e n k u l l e r i n k i r a l a n m a s ı ka rş ı l ı ğ ında bun la ra ö d e n e n k i ra bede l l e r i ü z e r i n d e n 
ge l i r ve rg i s i t evk i fa t ı y a p ı l m a m a k t a d ı r . 

B i lg i le r in ize a r z e d e r i m . 
ı a l U N A . K I T A J V 

" R / l a l i y e B a k a n ı 
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141.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Antalya Millî Eğitim Müdürü hakkındaki id
dialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3230) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
A ş a ğ ı d a k i so ru la r ımın Mi l l i E ğ i t i m B a k a n ı S a y ı n H ü s e y i n Çe l ik 

t a r a f ı ndan yaz ı l ı o l a r ak y a n ı t l a n m a s ı n ı s a y g ı l a r ı m l a a r z e d e r i m . 3 0 . 0 6 . 2 0 0 4 

B e r h a n Ş İ M Ş E l C 
İ s t anbu l Mi l l e tvek i l i 

1- A n t a l y a İl Mi l l i Eğ i t im M ü d ü r l ü ğ ü g ö r e v i n e v e k a l e t e n a t a d ı ğ ı n ı z A d n a n 
M e n d e r e s B u l u t ' u n lise m ü d ü r l ü ğ ü iç in girdiği s ı n a v d a k o m i s y o n üyes i 
o l d u ğ u iddia la r ı doğ ru m u d u r ? B i r İl Mi l l i E ğ i t i m M ü d ü r ü ' n ü n kend i 
g i rd iğ i s ı navda , s ınav k o m i s y o n üyes i o l m a s ı h u k u k e n v e a h l a k e n d o ğ r u 
b i r u y g u l a m a m ı d ı r ? 

2 - Mi l l i E ğ i t i m M ü d ü r ü ' n ü n s ı n a v d a so ru l an so ru la r ın h a z ı r l a n m a s ı n d a 
ka tk ı s ı v e soru haz ı r l ayan la r ı s e ç m e v e b e l i r l e m e d e e tk i s i o l m u ş m u d u r ? 

3 - Mi l l i E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı m e r k e z v e t a ş ra t e şk i l a t ında v e k a l e t e n yöne t i c i l ik 
y a p ı l m a s ı u y g u l a m a s ı n a s o n v e r m e k idd ias ıy la y ü z l e r c e eğ i t im 
y ö n e t i c i s i n i n görev le r ine s o n v e r m e n i z e r a ğ m e n , A n t a l y a İl Mi l l i E ğ i t i m 
M ü d ü r l ü ğ ü gö rev in in 1.5 y ı l d ı r veka l e t l e y ö n e t i l m e s i n i n g e r e k ç e s i ned i r ? 
B u d u r u m , veka le t l e y ö n e t i m e s o n v e r m e u y g u l a m a n ı z ı n aç ıkça 
k a d r o l a ş m a a m a c ı t aş ıd ığ ın ın b i r gös t e rges i m i d i r ? 

T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3 o £ < ^ [ <gl &72004 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ÎLGİ : T B M M Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı 

yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, "Antalya Millî Eğitim Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin" 7/3230 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 11.01.2004 tarih ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 9'uncu 
maddesinde il mülakat komisyonunun oluşumu ve görevleri tanımlanmıştır. Bu komisyonca 
yapılacak değerlendirmede, ilgilinin değerlendirme aşamasında komisyon başkanlığına Valilik 
oluru ile aynı İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi DORUL komisyon başkanı olarak 
görevlendirilmiş olup İlköğretim Müfettişleri Başkanı Emin UYANIK, Millî Eğitim 
Müdürlüğü Şube Müdürü Isa GÜZEL, Manavgat tlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Atilla 
ÇETİN, Antalya Merkez Hızır Reis Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mehmet ATİK komisyon 
üyesi olarak Antalya Valiliğinin 28.04.2004 tarih ve 14250 sayılı yazısı ile 
görevlendirilmişlerdir. 

2. Soruya konu mülakat komisyonu, Antalya Valiliğince oluşturulmuş ve adaylara 
yöneltilen sorular, mevzuatı doğrultusunda bu komisyon tarafından hazırlanmış olup söz 
konusu yöneticinin, sınavda sorulan soruların hazırlanmasında herhangi bir etkisi olmamıştır. 

3. Millî eğitim hizmetlerinin etkin, verimli ve planlı bir şekilde yürütülmesi 
Bakanlığımızın doğrudan sorumluluğunda bulunan konular olup, Bakanlığımız kadrolanndaki 
personelin bilgisinden ve tecrübesinden hangi görev alanında yararlanılacağı karanna bağlı 
olarak görevlendirilmeler gerçekleştirilmektedir. Nitekim, bu uygulamalar bu döneme 
münhasır uygulamalar olmayıp, geçmiş yıllarda da bu tür görevlendirme işlemleri kamu yararı 
ve görevin gereği çerçevesine yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^ 
^">oç. Dr. Hüseyin ÇELİK 

MJİlİî Eğitim Balemi 
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142.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Van'a yaptığı iddia edilen bir seyahate ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3231) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda ye r a lan sorular ımın Milli Eğit im Bakanı Sayın Hüsey in Çel ik 

tarafından yazılı olarak yanı t lanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr . H a l u k K o ç 
Samsun Milletvekil i 
C H P Grup Başkanveki l i 

1. 7 Haziran 2004 tar ihinde T C R M - K kuyruk numaral ı Cesna Tipi uçakla Varı 
Öğre tmenevi 'n in bahçes in i açmak üzere İs tanbul 'dan V a n ' a , git t iğiniz doğru 
mudur? 

2. Eğer doğru ise, V a n ziyaretiniz için kullandığınız yukar ıda belir t i len uçak, 
kamu olanaklar ıyla mı kiralanmışt ır? Eğer kamu olanaklarıyla kiralandı ise, bu 
ziyaret için ne kadar ha rcama yapılmıştır? 

3. Belirti len uçak k a m u olanaklarıyla kiralanmadı ise, hangi amaç la ve k imle r 
tarafından tarafınıza tahsis edilmiştir? 

4. Seçim çevrenizde açılışını yaptığınız başka hangi k a m u birimleri için özel 
şahıslara ait uçak kul lanarak seçim bölgenize gittiniz? 

5. Ülke insanının e k o n o m i k ve sosyal durumu ortada iken k a m u kurumlar ına ait 
açılış törenler ine özel şahısların olanaklarını kul lanarak kat ı lmak etik mid i r? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAVI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3 O <i i 3 I ÎT /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.1O.00.02-6502 sayılı 

yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Haluk KOÇ'un, "Van'a yaptığı iddia edilen bir seyahate 
ilişkin" 7/323 1 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Van' ın Çaldıran ilçesine, "Eğitime a/ö 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde 
bir lise yaptırmak üzere, Rixos Otellerinin sahibi Fettah TAMİNCE ile birlikte, 7 Temmuz 
2004*te, adı geçen iş adamı tarafından kiralanan uçakla Van'a gidilmiştir. 

Aynı gün Çaldıran'daki lisenin temeli atılmış, beraberimdeki heyetle birlikte, Van' ın 
Erciş ve Özalp ilçelerinde yine iş adamları tarafından yaptırılacak olan okulların temellerini 
atmak üzere Van'da kalınmıştır. 

Van Öğretmen Evinin yeniden düzenlenen bahçesinin açılışı da bir akşamüzeri 
yapılmış ve 9 Temmuz 2004'te Türk Hava Yollarının tarifeli seferi ile de Van'dan 
dönülmüştür. 

Söz konusu seyahat, yukarıda belirtildiği gibi, hayırsever vatandaşlarımız tarafından 
"Eğitime °/o 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde yaptırılacak okulların temel atma 
törenlerine katılmak ve vatandaşlarımızı bu tür faaliyetlere teşvik ederek devletimizin kısıtlı 
imkânları dışında imkân oluşturarak çocuklarımıza daha iyi eğitim ortamları sağlamak 
amacıyla yapılmış bir seyahattir. 

Bakanlık olarak bütün faaliyetlerimiz devletimiz adına en iyi eğitim hizmetini sunmak 
amacıyla yapılmakta olup bunun dışındaki değerlendirmelerin; etik olmayan, vatandaşlarımıza 
yapılan hizmete karşı anlayışın ürünü ve iyi niyetle bağdaşmayan değerlendirmeler olduğu 
düşünülmektedir. —, 

Bilgilerinize arz ederim. c^- "ZZ^-^^^ C^*-*^£_ 
^ —T5oç. D r . H ü s e y i n Ç E L İ K 

IVljjîllî E ğ i t i m B»K&ı»\ 
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143.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Damal'da eğitim alanındaki eksiklik
lerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3232) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.07.07.20O4 

Ardahan Milletvekili 

Eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının 
başında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının araç gereç, personel ve öğretmen 
eksiklikleri gelmektedir. 2 1 . yüzyılda çocuklarımız okula gidememekte, yeterli eğitimi 
alamamaktadırlar. 

Ardahan ilimiz Damal İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı tüm kuruluş ve 
okullardaki araç gereç, personel ve öğretmen eksiklikleri bakanlığınız tarafından ne zaman 
tamamlanacaktır? Yoksul ve eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizdeki eğitim seviyesini 
geliştirmek için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

T-C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.O.APK.0.03.05.00-03/ 2 3 ^ < Ş* / f /2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan-Damal'da eğitim alanındaki 
eksikliklerin giderilmesine ilişkin" 7/3232 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İlköğretim kurumlarının ihtiyaçları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76'ncı 
maddesi gereği; genel bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılan ödenekler, özel idare 
bütçelerine yıllık gelirlerinden konulacak ödenekler ve diğer gelirler kullanılarak valiliklerce 
karşılanmaktadır. 

Öğretmenler il emrine atanmakta ve norm kadro ölçüsünde ilçelere atanma ve 
görevlendirme işlemleri valilikler tarafından yürütülmektedir. 

Bakanlığımız tLSİS kayıtlarına göre, 20.08.2004 tarihi itibariyle Ardahan'da 1.282 
öğretmen normuna karşılık 940 öğretmen görev yapmaktadır. Bu ÎFe, 2004-2005 öğretim yılında 
okulöncesi eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere 75 kadrosuz usta öğretici kontenjanı tahsis 
edilmiş ve ayrıca 02.09.2004 tarihinde çeşitli branşlardan 97 öğretmenin ataması yapılmıştır. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Damal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okulların araç-gereç ihtiyacının tamamının 2003-2004 öğretim yılında karşılandığı anlaşılmış 
olup öğretmen ve diğer personel ihtiyacı, Bakanlığımızca, il bazında, önümüzdeki atama 
dönemlerinde kadro imkanları kapsamında diğer illerin ihtiyaçları ile birlikte değerlendirilecektir. 

Hükümetimiz ile Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası işbirliğinde uygulamaya 
konulan Temel Eğitim Programı H'nci Faz kapsamında da Damal ilçesinde 1 ilköğretim okuluna 
bilgi teknolojisi sınıfı kurulması planlanmıştır. 

Ülke genelinde, eğitimimizin meselelerine köklü çözümler getirmek için yeni öğretim 
programlarının hazırlanması konusunda olduğu gibi çabalarımız kesintisiz sürdürülmekte ve 
faaliyetlerimiz paylaşılacak düzeye geldiğinde kamu bilgilendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>oç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
IVljîllî Eğitim BaKhn\ 
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144.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT un, Ardahan'da eğitim alanındaki eksikliklerin 
giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/3233) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELÎK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.07.07.2004 / f /? 

# 
Ensar ÖĞÜT 

Ardahan Milletvekili 
Eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının 

başında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının araç gereç, personel ve öğretmen 
eksiklikleri gelmektedir. 2 1 . yüzyılda çocuklarımız okula gidememekte, • yeterli eğitimi 
al amamaktad ırlar. 

Ardahan ilimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı tüm kuruluş ve 
okullardaki araç gereç, personel ve öğretmen eksiklikleri bakanlığınız tarafından ne zaman 
tamamlanacaktır? Yoksul ve eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizdeki eğitim seviyesini 
geliştirmek için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.O3.O5.00-03/ '33^>^ p I p'/lOOA 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'Un, "Ardahan'da eğitim alanındaki eksikliklerin 
giderilmesine ilişkin" 7/3233 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İlköğretim kurumlarının ihtiyaçları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76'ncı 
maddesi gereği; genel bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılan ödenekler, özel idare bütçelerine 
yıllık gelirlerinden konulacak ödenekler ve diğer gelirler kullanılarak valiliklerce karşılanmaktadır. 

öğretmenler il emrine atanmakta ve norm kadro ölçüsünde ilçelere atanma ve görevlendirme 
işlemleri valilikler tarafından yürütülmektedir. 

Bakanlığımız İLSÎS kayıtlarına göre, 20.08.2004 tarihi itibariyle Ardahan'da 1.282 öğretmen 
normuna karşılık 940 öğretmen görev yapmaktadır. Bu Il'e, 2004-2005 öğretim yılında okulöncesi 
eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere 75 kadrosuz usta öğretici kontenjanı tahsis edilmiş ve ayrıca 
02.09.2004 tarihinde çeşitli branşlardan 97 öğretmenin ataması yapılmıştır. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, 10.08.2004 tarihi itibariyle, il genelinde; 48 memur ve 
57 yardımcı hizmetler sınıfından personele ihtiyaç olduğu, Merkez ilçe ile Damal, Çıldır ve Hanak 
ilçelerindeki okulların araç-gereç ihtiyacının tamamının, Pasof ve Göle ilçelerindeki okulların araç-
gereç ihtiyacının da büyük bir kısmının 2003-2004 öğretim yılında karşılandığı anlaşılmıştır. 

Ardahan'ın öğretmen ve anılan diğer personel ihtiyacı, önümüzdeki atama dönemlerinde 
kadro imkanları kapsamında, araç-gereç ihtiyacı ise bütçe imkanları kapsamında diğer illerin 
ihtiyaçları ile birlikte değerlendirilecektir. 

İlköğretimde okullaşma oranının artırılması amacıyla, Bakanlığımız-UNICEF işbirliğinde 
uygulamaya konulan "Kız Çocuklarının Okullaştırılmasına Destek Kampanyası" kapsamına 
Ardahan'da dahil edilmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ayrıca, Hükümetimiz ile Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası işbirliğinde uygulamaya 
konulan Temel Eğitim Programı H'nci Faz kapsamında Ardahan'ın; Merkez ilçesinde 7, Damal 
ilçesinde 1, Hanak ilçesinde 2, Posof ilçesinde 1, Çıldır ilçesinde 2, Göle ilçesinde 2 oîrnak üzere 
toplam 15 ilköğretim okuluna bilgi teknolojisi sınıfı kurulması planlanmıştır. 

Ülke genelinde, eğitimimizin meselelerine köklü çözümler getirmek için yeni öğretim 
programlarının hazırlanması konusunda olduğu gibi çabalarımız kesintisiz sürdürülmekte ve 
faaliyetlerimiz paylaşılacak düzeye geldiğinde kamu bilgilendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koç. I>r. H ü s e y i n Ç E L İ K 

MJilîî E ğ i t i m SalrStnl 
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145.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Posofta eğitim alanındaki eksikliklerin 
giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/3234) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını 
ederim.07.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının 
başında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının araç gereç, personel ve öğretmen 
eksiklikleri gelmektedir. 2 1 . yüzyılda çocuklarımız okula gidememekte, Yeterli eğitimi 
alamamaktadırlar. 

Ardahan ilimiz Posof tlçe Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı tüm kuruluş ve 
okullardaki araç gereç, personel ve öğretmen eksiklikleri bakanlığınız tarafından ne zaman 
tamamlanacaktır? Yoksul ve eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizdeki eğitim seviyesini 
geliştirmek için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3 3^^- T I ^ / 2 0 0 4 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan-PasoFta eğitim alanındaki 
eksikliklerin giderilmesine ilişkin" 7/3234 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İlköğretim kurumlarının ihtiyaçları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76'ncı 
maddesi gereği; genel bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılan ödenekler, özel idare 
bütçelerine yıllık gelirlerinden konulacak ödenekler ve diğer gelirler kullanılarak valiliklerce 
karşılanmaktadır. 

Öğretmenler il emrine atanmakta ve norm kadro ölçüsünde ilçelere atanma ve 
görevlendirme işlemleri valilikler tarafından yürütülmektedir. 

Bakanlığımız İLSİS kayıtlarına göre, 20.08.2004 tarihi itibariyle Ardahan'da 1.282 
öğretmen normuna karşılık 940 öğretmen görev yapmaktadır. Bu İl'e, 2004-2005 öğretim yılında 
okulöncesi eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere 75 kadrosuz usta öğretici kontenjanı tahsis 
edilmiş ve ayrıca 02.09.2004 tarihinde çeşitli branşlardan 97 öğretmenin ataması yapılmıştır. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Pasof İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okulların araç-gereç ihtiyacının büyük bir kısmının 2003-2004 öğretim yılında karşılandığı 
anlaşılmış olup Bakanlığımızca, il bazında, öğretmen ve diğer personel ihtiyacı, önümüzdeki 
atama dönemlerinde kadro imkanları kapsamında, araç-gereç ihtiyacı ise bütçe imkanları 
kapsamında diğer illerin ihtiyaçları ile birlikte değerlendirilecektir. 

Hükümetimiz ile Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası işbirliğinde uygulamaya 
konulan Temel Eğitim Programı II'nci Faz kapsamında da Pasof ilçesinde 1 ilköğretim okuluna 
bilgi teknolojisi sınıfı kurulması planlanmıştır. 

Ülke genelinde, eğitimimizin meselelerine köklü çözümler getirmek için yeni öğretim 
programlarının hazırlanması konusunda olduğu gibi çabalarımız kesintisiz sürdürülmekte ve 
faaliyetlerimiz paylaşılacak düzeye geldiğinde kamu bilgilendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
f o ç . D r . H U s e y i n Ç E L İ K 

rVIplİî E ğ i t i m B a K h n ] 
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146.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Çıldır'da eğitim alanındaki eksikliklerin 
giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/3235) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.07.07.2004 / _ /• S^ 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının 
başında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının araç gereç, personel ve öğretmen 
eksiklikleri gelmektedir. 21. yüzyılda çocuklarımız okula gidememekte, yeterli eğitimi 
alamamaktadırlar. 

Ardahan ilimiz Çıldır İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı tüm kuruluş ve 
okullardaki araç gereç, personel ve öğretmen eksiklikleri bakanlığınız tarafından ne zaman 
tamamlanacaktır? Yoksul ve eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizdeki eğitim seviyesini 
geliştirmek için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3 3 6 3 f I ^/2004 
KONU: Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : T B M M Başkanl ığ ın ın 21 .07 .2004 tarihli ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02-6502 sayılı yazıs ı . 

A r d a h a n Mil le tveki l i Sayın Ensa r Ö Ğ Ü T ' ü n , " A r d a h a n - Ç ı l d ı r ' d a eği t im a lanındaki 
eks ikl ik ler in g ider i lmes ine i l i şk in" 7 /3235 esas numaral ı yazılı soru önerges i incelenmişt i r . 

İ lköğre t im kurumlar ın ın ihtiyaçları , 2 2 2 sayılı İ lköğret im ve Eğ i t im K a n u n u ' n u n 7 6 ' n c ı 
maddes i gereğ i ; genel bü tçeden il özel idare bütçeler ine aktar ı lan ödenekler , özel idare 
bü tçe le r ine yıll ık gel i r ler inden konu lacak ödenekler ve d iğer gel i r ler kul lanı larak val i l iklerce 
karş ı lanmaktad ı r . 

Öğre tmen le r il emr ine a tanmakta ve norm kadro ö l çüsünde i lçelere a t anma ve 
görev lend i rme işlemleri val i l ikler taraf ından yürütülmektedir . 

Bakan l ığ ımız İLSİS kayı t lar ına göre, 20 .08.2004 tarihi i t ibariyle A r d a h a n ' d a 1.282 
öğre tmen n o r m u n a karşı l ık 9 4 0 öğre tmen görev yapmaktadır . B u İ l ' e , 2 0 0 4 - 2 0 0 5 öğret im yı l ında 
okulönces i eği t im kurumla r ında çal ış t ı r ı lmak üzere 75 kadrosuz usta öğret ic i kontenjanı tahsis 
ed i lmiş ve ayr ıca 02 .09 .2004 tar ihinde çeşitli branşlardan 97 öğre tmenin a t amas ı yapı lmışt ı r . 

Va l i l ikçe yaptır ı lan araş t ı rma sonucu, Çıldır İlçe Mill i Eğ i t im M ü d ü r l ü ğ ü n e bağlı 
okul lar ın a raç-gereç iht iyacının 2003-2004 öğret im yılında karşı landığı an laş ı lmış o lup öğ re tmen 
ve d iğer personel ihtiyacı, Bakanl ığ ımızca , il bazında, ö n ü m ü z d e k i a t a m a dönemle r inde kad ro 
imkanlar ı kapsamında d iğer illerin ihtiyaçları ile birlikte değer lendir i lecekt i r . 

H ü k ü m e t i m i z ile D ü n y a Bankas ı ve Avrupa Yat ı r ım Bankas ı işbir l iğinde uygu lamaya 
konu l an T e m e l Eği t im Programı I l ' nc i Faz kapsamında da Çıldır i lçes inde 2 i lköğret im oku luna 
bi lgi teknoloj is i sınıfı ku ru lmas ı p lanlanmış t ı r . 

Ü l k e genel inde , eği t imimizin mesele ler ine köklü çözümler ge t i rmek için yeni öğret im 
p rogramla r ın ın haz ı r lanması konusunda olduğu gibi çabalar ımız kes in t i s iz sü rdürü lmekte ve 
faal iyet ler imiz paylaş ı lacak düzeye geldiğinde kamu bi lgi lendir i lmektedir . 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 

*TK 

Mi l l î E ğ i t i m B a k a n ı 
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147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Göle'de eğitim alanındaki eksikliklerin 
giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3236) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.07.07.2004 

Ardahan Milletvekili 
Eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlannm 

başında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının araç gereç, personel ve öğretmen 
eksiklikleri gelmektedir. 2 1 . yüzyılda çocuklarımız okula gidememekte, yeterli eğitimi 
alamamaktadırlar. 

Ardahan ilimiz Göle İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı tüm kuruluş ve 
okullardaki araç gereç, personel ve öğretmen eksiklikleri bakanlığınız tarafından ne zaman 
tamamlanacaktır? Yoksul ve eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizdeki eğitim seviyesini 
geliştirmek için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3 3<£ 4 T ' J / 2 0 0 4 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan-Göle'de eğitim alanındaki 
eksikliklerin giderilmesine ilişkin" 7/3236 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İlköğretim kurumlarının ihtiyaçları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76'ncı 
maddesi gereği; genel bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılan ödenekler, öze! idare 
bütçelerine yıllık gelirlerinden konulacak ödenekler ve diğer gelirler kullanılarak valiliklerce 
karşılanmaktadır. 

öğretmenler il emrine atanmakta ve norm kadro ölçüsünde ilçelere atanma ve 
görevlendirme işlemleri valilikler tarafından yürütülmektedir. 

Bakanlığımız İLSİS kayıtlarına göre, 20.08.2004 tarihi itibariyle Ardahan'da 1.282 
öğretmen normuna karşılık 940 öğretmen görev yapmaktadır. Bu îl 'e , 2004-2005 öğretim yılında 
okulöncesi eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere 75 kadrosuz usta öğretici kontenjanı tahsis 
edilmiş ve ayrıca 02.09.2004 tarihinde çeşitli branşlardan 97 öğretmenin ataması yapılmıştır. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Göle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 
araç-gereç ihtiyacının büyük bir kısmının 2003-2004 öğretim yılında karşılandığı anlaşılmış olup 
Bakanlığımızca, il bazında, öğretmen ve diğer personel ihtiyacı, önümüzdeki atama dönemlerinde 
kadro imkanları kapsamında, araç-gereç ihtiyacı ise bütçe imkanları kapsamında diğer illerin 
ihtiyaçları ile birlikte değerlendirilecektir. 

Hükümetimiz ile Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası işbirliğinde uygulamaya 
konulan Temel Eğitim Programı H'nci Faz kapsamında da Göle ilçesinde 2 ilköğretim okuluna 
bilgi teknolojisi sınıfı kurulması planlanmıştır. 

Ülke genelinde, eğitimimizin meselelerine köklü çözümler getirmek için yeni öğretim 
programlarının hazırlanması konusunda olduğu gibi çabalarımız kesintisiz sürdürülmekte ve 
faaliyetlerimiz paylaşılacak düzeye geldiğinde kamu bilgilendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^__——-~—^^^C^-^r 
*"- —lSoç7l>j-. Hüseyin ÇELİK -

IVlJîllî Eğitim BalCn) 
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148.-Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Hanak'ta eğitim alanındaki eksikliklerin 
giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3237) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.07.07.2004 ___^£ f " 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizde yasayan vatandaşlarımızın sorunlarının 
başında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının araç gereç, personel ve öğretmen 
eksiklikleri gelmektedir. 2 1 . yüzyılda çocuklarımız okula gidememekte, yeterli eğitimi 
alamamaktadırlar. 

Ardahan ilimiz Hanak İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı tüm kuruluş ve 
okullardaki araç gereç, personel ve öğretmen eksiklikleri bakanlığınız tarafından ne zaman 
tamamlanacaktır? Yoksul ve eğitimde sonuncu olan Ardahan ilimizdeki eğitim seviyesini 
geliştirmek için ne gibi bir çalışma yapacaksınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 33^£~ f / ^ / 2 0 0 4 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan-Hanak'ta eğitim alanındaki 
eksikliklerin giderilmesine ilişkin" 7/3237 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İlköğretim kurumlarının ihtiyaçları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76'ncı 
maddesi gereği; genel bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılan ödenekler, özel idare 
bütçelerine yıllık gelirlerinden konulacak ödenekler ve diğer gelirler kullanılarak valiliklerce 
karşılanmaktadır. 

Öğretmenler il emrine atanmakta ve norm kadro ölçüsünde ilçelere atanma ve 
görevlendirme işlemleri valilikler tarafından yürütülmektedir. 

Bakanlığımız İLSİS kayıtlarına göre, 20.08.2004 tarihi itibariyle Ardahan'da 1.282 
öğretmen normuna karşılık 940 öğretmen görev yapmaktadır. Bu İl'e, 2004-2005 öğretim yılında 
okulöncesi eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere 75 kadrosuz usta öğretici kontenjanı tahsis 
edilmiş ve ayrıca 02.09.2004 tarihinde çeşitli branşlardan 97 öğretmenin ataması yapılmıştır. 

Valilikçe yaptırılan araştırma sonucu, Hanak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okulların araç-gereç ihtiyacının 2003-2004 öğretim yılında karşılandığı anlaşılmış olup öğretmen 
ve diğer personel ihtiyacı, Bakanlığımızca, il bazında, önümüzdeki atama dönemlerinde kadro 
imkanları kapsamında diğer illerin ihtiyaçları ile birlikte değerlendirilecektir. 

Hükümetimiz ile Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası işbirliğinde uygulamaya 
konulan Temel Eğitim Programı II'nci Faz kapsamında da Hanak ilçesinde 2 ilköğretim okuluna 
bilgi teknolojisi sınıfı kurulması planlanmıştır. 

Ülke genelinde, eğitimimizin meselelerine köklü çözümler getirmek için yeni öğretim 
programlarının hazırlanması konusunda olduğu gibi çabalarımız kesintisiz sürdürülmekte ve 
faaliyetlerimiz paylaşılacak düzeye geldiğinde kamu bilgilendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>oç. Dr. Jti(Ls£yin Ç E L İ K 
IV^iUî E ğ i t i m BaKSırı^ 
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149.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'daki bir revirin sahibinin vasiyeti gereği Sağ
lık Bakanlığına devrine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3238) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
—Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sn.Hüseyin Çelik 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Ati l la K a r t 
C H P K o n y a Mil le tveki l i , 

—Konya ilinde şehir merkezinde bulunan Şükrü Doruk Reviri, merhum Şükrü 
Doruk'un 15 Mayıs 1942 tarihli vasiyetnamesi uyarınca, 10 yılı bulan bir süreden bu yana Milli 
Eğitim Dispanseri — Sağlık Merkezi olarak kullanılmaktadır. Bu kullanım esnasında 2 katın sağlık 
merkezi olarak ayrıldığı, diğer katların ise vasiyetnameye aykın olarak Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından idari bina olarak kullanıldığı olayların gelişiminden anlaşılmaktadır. 

—Bu bina Milli Eğitim Dispanseri olarak kullanılmadan evvel de uzun yıllar Konya 
Gazi Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri için revir ve dispanser olarak kullanılmakta idi. 

—Bu arada Haziran 2004 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığıyla Sağlık Bakanlığı 
arasında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim Merkezleri ile Validebağ Öğretmenler 
Hastanesinin Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına bağlı meslek liselerinin ise Milli Eğitim 
Bakanlığına devri konusunda protokol imzalanmıştır. Bu protokolün 7. maddesine göre; 
mülkiyeti başka kişi, kurum, kuruluş ait olan binaların devri ve tahsisi ile ilgili işlemlerin; 
ilgililer,.Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle yürütüleceği düzenlemesi getirilmiştir. 

—Hal böyle olmasına rağmen; Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, mevcut 
binanın Sağlık Merkezi olarak kullanılan 2 katı dışında kalan bölümünün Milli Eğitim İdari Binası 
olarak kullanılmasını gerekçe gösterip, Sağlık Bakanlığına devir işlemini yapmaktan kaçındığı 
anlaşılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Valilik makamının, bu uygulamasının hukuka 
ve vasiyetnamenin içeriğine ve amacına fahiş ölçüde aykın olduğu açıkça görülmektedir. 
Binanın 2 katının Sağlık Merkezi olarak kullanılması, bu katların dışında kalan bölümün idari bina 
olarak kullanılması Milli Eğitim Müdürlüğüne böyle bir hakkı vermez. Milli Eğitim Müdürlüğünün 
vasiyetnameye aykırı olarak tesis etmiş olduğu işlem ve fiili uygulamayı, hukuka aykın olarak 
sürdürmek istediği anlaşılmaktadır. 

—Tekrar ifade ediyoruz; bu tesis, mâlik olan merhum Şükrü Doruk tarafından 
hastane — sağlık hizmetleri için vasiyet edilmiştir. İlgili idari birimlerin bu vasiyeti esas alarak işlem 
tesis etmeleri gerekir. Bu vasiyete aykın olan her türlü uygulama hukuka aykırı olacak ve yargı 
yoluna gidildiğinde iptal edilecektir. Hukuk sistemimiz buna imkan vermektedir. Milli Eğitim 
Müdürlüğünün bu haksız ve hukuka aykırı uygulamayı sürdürmesi halinde; bir taraftan ilgililer 
ve mirasçılar tarafından zorunlu olarak yargı yoluna başvurulacak; diğer taraftan da sağlık 
hizmeti maalesef aksayacaktır. Mevcut ve işleyen bir tesis işlemez ve ani hale gelecektir. İdare, 
hukuka aykın uygulamasıyla ihtilaflara ve mağduriyetlere yol açmış olacaktır. 

—Yapılmak istenilen uygulama. {Conya Merkez'de görev yapmakta olan "tüm 
öğretmen" camiasını ve binlerce aile bireylerini mağdur edecektir. Kamu İdaresi'nin yasal 
sorumluluğu dışında, hukuka aykın bu işlemi tesis eden tüm kamu görevlilerinin kişisel anlamda 
hukuki ve cezai sorumlulukları söz konusu olacaktır. 

—Hukuka ve vasiyetnamenin amacına aykın olan bu duruma hemen son 
verilmesi ve fuzuli olarak yargısal ihtilaflara yol açılmaması gerektiği açıktır. İlgililer ve 
mirasçılar dava yoluna başvurmak zorunda bırakılmamalıdırlar. 

—Yukarıda açıklaması yapılan gelişmeler karşısında aşağıdaki 
soruların cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

— Kamu hizmetinin "hiç işlememesine ve vasiyetnamenin açık bir 
şekilde ihlâline" yol açacak böyle bir uygulamaya ne zaman son verilecektir? Sağlık 
Merkezinin Sağlık Bakanlığına devri ne zaman yapılacaktır? 

—Mülkiyet hakkının ve vasiyetnamenin ihlâline, kamu hizmetinin 
aksamasına yol açacak olan böyle bir uygulama, yetkili kamu görevlilerinin hukuki 
ve cezai sorumluluklarına da yol açacağından; hukuka aykın olan bu uygulamaya son 
verilmesi yolunda yeni bir değerlendirme yapılacakmıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3 ö # 3 /&/&72004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın, "Konya'daki bir revirin sahibinin vasiyeti gereği Sağlık 
Bakanlığına devrine ilişkin" 7/3238 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Vatandaşlarımıza istenilen nitelikte eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulması, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin tek elden yürütülmesi ülkemizin sahip olduğu insan gücü ve maddî kaynaklardan azamî 
şekilde istifade edilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşlannm imkânlarının kamu yararına harekete 
geçirilmesi, örgün sağlık meslekî eğitim ile sağlık hizmetlerinde etkililik ve verimliliğin artırılması 
amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık eğitim merkezleri ile Validebağ Öğretmenler Hastanesinin 
Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığma bağlı sağlık meslek liselerinin de Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilmesine ilişkin Protokol 16.06.2004 tarihinde imzalanmıştır. 

Protokol'ün; 5'inci maddesinde "Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Lisesi binaları ile Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim Merkezlerinden binaları devredilmeyecek olanlar Ek-l'de, 
devredilecekler ise Ek-2'de gösterilmiştir.", 6'ncı maddesinde "Kurumların devredilecek binalarından 
mülkiyeti hazineye ait olanların tahsis işlemleri, ilgili bakanlıkların teklifi ile Maliye Bakanlığı nezdinde 
yürütülür." ve 7'nci maddesinde de "Mülkiyeti başka kişi, kurum, kuruluş, dernek, Vâkıf, belediye vs. ait 
olan binaların devri ve tahsisi ile ilgili işlemler, mevcut protokoller dikkate alınarak; ilgililer, Sağlık 
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının iş birliği ile yürütülür," denilmektedir. 

Valilikçe yaptınlan araştırma sonucu; 

a) Merhum Şükrü DORUK tarafından, Konya Lisesinde okuyan fakir Öğrencilerin tedavilerinde 
kullanılmak üzere bağışlanan, Konya'nın Meram ilçesindeki iki katlı eski evin, Konya 2'nci Asliye Hukuk 
Hakimliğinin 959/297 E.-960/438 K. sayılı karan ile mülkiyeti maliye hazinesine tescil, intifa hakkı ise, İl 
Millî Eğitim Müdürlüğüne verilmek üzere tapuya tescil edildiği, 

b) Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Koruma Derneği işbirliği ile iki katlı eski evin yıkılarak, 
yerine bugünkü 5 katlı binanın yapıldığı, ilk iki katının yapıldığı günden bu yana Sağlık Eğitim Merkezi 
tarafından kullanıldığı 

c) İl Millî Eğitim Müdürlüğünce, söz konusu gayrimenkulun, bağışlanma amacına ve vasinin 
vasiyetine uygun olarak, Konya Lisesi fakir öğrencilerinin tedavilerinin yapılması için; Sağlık Eğitim 
Merkezine ilişkin devir işlemleri tamamlandıktan sonra, Sağlık İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak gerekli 
tedbirlerin alınacağı 

anlaşılmış olup anılan Protokolün eklerinden Ek-l'de yer alan söz konusu bina .ile ilgili, olarak, 
Protokol ve ilgili mevzuata göre gereği yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. ~*^^3r^~rft^ 

(^^tfoç. Dr.H^se^CELİK 

Millî Eğitin* Bakan/ 
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150.- Bursa Milletvekili Ertıığrul YALÇINBAYIR'ın, Bursa İli Karacabey Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3239) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle 
Sanayi ve Ticaret Bakanına yönetilmesini arzederim. 02.07.2004 

SORULAR 

Bursa TIi Karacabey (75. Ytl KOBÎ) Organfcre Sanayi Bölgesi Yer Seçimi ile ilgili olarak: 

1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri "Genel 
Müdürlüğü'nün 30.06.2003 gün ve 7490 sayılı yazısri le aynı kurumun 30.07.1998 gün 
ve 10395 sayılı yazıları arasında bir çelişki varmıdır? 

2) 1998 yılındaki yazıda. Çevre Bakanlığından gelen yazıya ilgi tutularak: Ramsar 
Sözleşmesi hükümlerine göre Türkiye'nin Uluabat Gölü'nün ekolojik karakterin' 
koruyarak akılcı kullanımı sağlamakla yükümlü olduğu ve bunu uluslararası düzeyde 
taahhüt ettiği belertilerek, kurulması planlanan OSB'nin gölün su toplama havzası içinde 
yer aldığı. OSB'de yer alacak tesislerin atık sularının arıtıldıktan sonra Uluabat Gölü'ne 
verilmesi durumunda dahi. tehlike sınırına yaklaşmış göl için olumsuz etkiler 
yaratacağından uygun olmadığı sonucuna varıldığı belirtilmesine rağmen aynı yer ile 
ilgili olarak 2003 yılında olumlu görüş belirtilmesinin nedeni nedir? Olumlu görüşe 
neden olan ve 1998 tarihindeki raporu ve kararlan ortadan kaldıran kararlar nelerdir? 

3) Bursa İli Karacabey (75 Yıl KOBİ) OSB dosvasındaki yer seçimi değer tesbiti. aynı 
yerle ilgili Karacabey Ticaret Odası ve Karacabe> Belediyesinin taleplerinin reddi, 
hazine arazisinin fevkalade düşük bedelle özel bir kişiye satılması gibi nedenlerle 
birlikte dikkate alındığından; 75 Yıl KOBİ Organize Sanayi Bölgesi Özel hukuk tüzel 
kişiliğine ayrıcalık tamnmışmıdır? Kanun önünde eşitliği düzenleyen anayasal kurula 
uyulmuşmudur? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

1 6 AĞU 2004 
SAYI : B 14.0.BHİ 01- 1 Z/6 
KOivu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3239-6559/21168 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Ertıığrul YALÇINBAYIR'ın, " Bursa ili Karacabey Organize Sanayi 
Bölgesine " ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3239) esas nolu yazılı soru 
önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
^AlA<pÖŞKİJÎ 

Sanayi v e Ticaret B a k a n ı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYİN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1: 
Bursa-Karacabey 75.Yıl KOBİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesine ilk olarak, 
Bursa Valiliğinin 03.06.1998 tarih ve 2445 sayılı yazısında (ek-3); eki Karacabey 
Kaymakamlığımın Valilik Makamına muhatap 21.05.1998 tarih ve 836 sayılı yazısına 
aften, Bursa İli 2020 Çevre Düzeni Planında Metropoliten Alan dışında kalan 
Karacabey Bölgesinin tarımsal niteliği çok yüksek topraklara sahip olması nedeniyle, 
bu bölgede kurulması düşünülen OSB'de çevreye olumsuz etkiler yaratmayacak ileri 
teknoloji kullanan tarımsal sanayi kuruluşlarının yer alması Valiliklerince de önerilmiş 
olduğundan Kaymakamlık tarafından önerilen ve bugün itibariyle OSB olarak 
belirlenen arazinin Valiliklerinin uygun görüşü ile yer seçimi çalışmalarının 
başlatılmasının talep edilmesi üzerine, mahallinde yer seçimi etüt çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Yapılan yer seçimi etüt çalışmaları sırasında önerilen alanın, 15.04.1998 tarih ve 
23314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ramsar Sözleşmesi Listesi'ne dahil edilen 
alanlardan biri olan Uluabat Gölüne yaklaşık 5 km. mesafede yer aldığı tespit edilmiş, 
bu nedenle, 02.07.1998 tarih ve 8433 sayılı yazımızla (ek-4) Çevre Bakanlığı'na 
önerilen alanın OSB olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda görüş 
sorulmuştur. 

Alınan cevabi 22.07.1998 tarih ve 5898 sayılı yazıda (ek-5); Uluabat Gölünün yakın 
bir geçmişte içilebilir nitelikte su kalitesine sahip olduğu için Bursa ilinin içme suyu 
kaynağı olarak düşünülmüş iken güneyinin şeddelerle çevrilerek geniş alanların 
sulu tarıma açılması ve tarım alanlarından dönen suların pompalanarak göle 
verilmesi, göl çevresinde sanayileşme ve nüfusun artması gibi nedenlerle hızla 
kirlenme sürecine girdiği ve içme suyu kaynağı olma özelliğini kaybettiği, Göl 
su kalitesinin bozulduğu, göldeki sazlıkların çoğaldığı gerekli tedbirlerin 
alınmadığı takdirde gölün kısa bir süre sonra bataklaşma sürecine gireceği, göl 
suyunun kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek, sürekii bir izlemeyi 
gerçekleştirmek ve etkin bir denetim ve yönetim mekanizmasını oluşturmak 
amacıyla, Bakanlıkları koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde 
proje çalışmalarına başlanacağı, belirtilerek, OSB kurulması planlanan alanın 
Uluabat Gölüne yaklaşık 5 km. mesafede, gölün su toplama havzası içinde yer aldığı, 
OSB'de yer alacak tesislerin atıksulannın arıtıldıktan sonra Uluabat Gölüne verilmesi 
durumunda dahi tehlike sınıra yaklaşmış olan göl için olumsuz etkiler yaratacağı, 
OSB'nin sadece Uluabat Gölüne etkileri yönünden değerlendirildiğinde dahi 
sözkonusu yerin bu faaliyet için uygun olmadığı, sonucuna varıldığının ifade edilmesi 
üzerine, 30.07.1998 gün ve 10395 sayılı yazımızla (ek-6) Çevre Bakanlığının görüşü 
doğrultusunda yer seçimi çalışmalarına devam edilemeyeceği bildirilmiştir. 

Daha sonra Bursa 75.Yıl KOBİ Toplu işyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın 
25.11.1999 tarih ve 27 sayılı yazısında (ek-7), yeniden yer seçiminin yapılmasının 
talep edilmesi, 75.YM KOBİ OSB projesinin Bakanlığımız 2000 Yılı Yatırım 
Programında "2000K090010 proje numarası" ile "etüd" karakteristiğiyle (ek-8) yer 
alması ve OSB içerisinde metal ve ahşap sanayi sektörü ile ilgili tesislere yer 
verilmesi hususunda sektör kısıtlamasının getirilmesi üzerine, 29.02-03.03.2000 
tarihleri arasında mahallinde .ıtekraren yapılan inceleme neticesinde yaklaşık 450 
hektarı Uluabat Gölü su toplama havzası içinde kalan 950 hektar büyüklüğündeki 
alan, mülga 27.06.1997 tarih ve 23038 sayılı Resmi Gazete'te yayımlanan OSB Yer 
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Seçimi Yönetmeliği çerçevesinde OSB Yer Seçimi Komisyonuna üye kurum ve 
kuruluşlarca da incelenmek üzere, 02.05.2000 tarih ve 4990-5012 saytlı dağıtımlı 
yazımızla (ek-9) Bakanlığımız koordinatörlüğünde oluşturulan Yer Seçimi 
Komisyonuna sunulmuştur. 

Çevre Bakanlığı'na 02.05.2000 tarih ve 4999 sayı ile gönderilen komisyon toplantısı 
dağıtımlı yazımıza ilaveten daha sonra ayrıca, 22.05.2000 tarih ve 5821 sayılı 
yazımızla (ek-10) Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan sulak alanlar ve metal, 
ahşap sanayi sektör kısıtlamaları hususlarında detay bilgi verilmesinin öneminden 
bahisle, Bakanlıklarının ilgili birimlerinden katılım sağlanması gerektiği hususu 
yinelenmiştir. 

Çevre Bakanlığı'nın Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel 
Müdürlüğü'nden ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerince katılım sağlanan 
Yer Seçimi Komisyonunca 30.05.2000 tarihinde mahallinde yer seçimi yapılmıştır. 

Yer Seçimi Komisyonu sırasında görüş belirtmeyen kuruluşlar ile Komisyona 
katılmayan kuruluşların olumlu görüşlerinin daha sonra Bakanlığımıza yazılı olarak 
intikal etmesini takiben 21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan OSB Yer Seçimi Yönetmeliğinin 27 nci maddesi gereği "OSB alanı 
seçimi, Komisyona katılan üyelerin oy birliği ile kararı ile tamamlandığından adıgeçen 
yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yer alan "... yer seçimi komisyon raporu (ek-11) 
ve varsa Bakanlık'a sonradan gönderilen kuruluş görüşleri (ek-12), .... Bakanlık 
tarafından değerlendirilerek, OSB yerinin uygun bulunduğu, yer seçimi komisyon 
raporu ve varsa Bakanlık'a sonradan gönderilen kuruluş görüşlerinde belirtilen 
şartlarla birlikte, ilgili valiliğe yazılacak talimat yazısıyla bildirilir" hükmü gereği; 

30.06.2003 gün ve 7485-7492 sayılı dağıtımlı yazımızla (ek-13) dağıtımlı yazımız eki 
1/25.000 ölçekli topoğrafık haritada işaretlenen yaklaşık 475 hektar büyüklüğündeki 
alanın; Yer Seçimi Komisyonuna üye kurum ve kuruluşların yer seçimi raporunda ve 
Bakanlığımıza daha sonra intikal eden yazılı görüşlerinde) yer alan şartlara uyulması, 
belirtilen şartiarın OSB için yapılacak her tür ve ölçekteki plana plan notu olarak 
yazılması kaydıyla, 1/25.000 ölçekte plan kararı*' gereği OSB yeri olarak uygun 
görüldüğü Bursa Valiliğine ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilerek, dağıtımlı 
yazı eki "OSB Yer Seçiminden Sonra Yapılacak İşlemler üstesi"nde belirtilen sıra 
takibine göre OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığınca çalışmalara başlanması 
hususunda talimat verilmiştir. 

Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlügü'nün 
Bakanlığımıza daha sonra intikal eden 21.08.2000 tarih ve 9172 sayılı yazısından 
(ek-12 içinde) özetle; Uluabat Gölünün özellikle son 15 yılda çevresindeki 
sanayi, nüfus ve ziraî ilaç ve gübre kullanımlarının artması nedeniyle, kirlenme 
sürecini en yoğun yaşayan göllerden biri olduğu, 1980'li yıllarda içme suyu 
kalitesinde iken, günümüzde zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığı bir göl 
haline geldiği, çevresindeki sanayileşme ve nüfus artışı denetim altına 
alınmadığı takdirde, kısa bir süre sonra gölde ötröfîkasyon olayının gündeme 
gelmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edilerek Bakanlıklarınca yapılan 
değerlendirmeler neticesinde, OSB içerisinde metal ve ahşap sanayi sektörüne 
ait belirtilen üretimler dışında yüksek düzeyde kirletici özelliği taşıyan, zehirli 
ve tehlikeli atık üreten sanayilere izin verilmemesi, kaydıyla sözkonusu alanın 
OSB yeri olarak uygun görüldüğp bildirilmiştir.' 
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30.06.2003 tarih ve 7485-7492 sayılı dağıtımlı yazımızda da görüleceği üzere, 
OSB'de metal ve ahşap sanayi sektörüne ait tesislere izin verilmesi, belirtilen 

üretimler dışında yüksek düzeyde kirletici özelliği taşıyan, zehirli ve tehlikeli atık 
üreten sanayilere izin verilmemesi, hususunda sektör sınırlaması getirilmiştir. 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden 
daha sonra alınan 05.12.2003 tarih ve 12109 sayılı yazı ile (ek-14) 1/100.000 ölçekli 
Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planında sözkonusu alanın OSB olarak onandığı 
bildirilmiştir. 

Mer'i mevzuat gereği yapılan işlemlerde herhangi bir yanlış uygulamaya meydan 
verilmemesi amacıyla, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'nca yapılan onama işleminden 
13.01.2004 tarih ve 510 sayılı yazımızla da (ek-15) Çevre ve Orman Bakanlığı 
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmiş, alınan 
cevabi 22.03.2004 tarih ve 14195 sayılı yazı ile (ek-16) 4856 sayılı Çevre ve Orman 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin h fıkrası, 10 
uncu maddesinin c fıkrası gereği, 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni 
Planı Plan Değişikliği adı altında sözkonusu alanın Bakanlıklarınca da OSB olarak 
onandığı bildirilmiştir. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan ve eklerde sunulan bilgi ve belgelerden de 
görüleceği üzere, 30.07.1998 gün ve 10395 sayılı yazımızla Çevre Bakanlığının 
22.07.1998 tarih ve 5898 sayılı yazısına istinaden OSB yer seçimi çalışmalarına 
devam edilmesinin mümkün olamadığı Bursa Valiliğine bildirilmiş olmasına rağmen, 
daha sonra metal ve ahşap sanayi konusunda sektör kısıtlaması getirilerek, bu 
durumda alanın OSB olarak kullanılmasına imkan olup olmadığının incelenmesi 
amacıyla 30.05.2000 tarihinde oluşturulan OSB Yer Seçimi Komisyonuna üye kurum 
ve kuruluşların oybirliği kararı ile OSB alanı uygun görüldüğünden, 30.06.2003 gün 
ve 7490 sayılı yazı ile 30.07.1998 gün ve 10395 sayılı yazıları arasında bir çelişki 
bulunmamaktadır. 

CEVAP 2: 
Yukarıda da ifade edildiği üzere, sözkonusu alan OSB Yer Seçimi Komisyonuna üye 
kurum ve kuruluşların oybirliği kararı ile 75.Yıl KOBİ OSB olarak uygun görülmüştür. 

CEVAP 3: 
OSB Yer Seçimi Komisyonuna üye kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 
75.Yıl KOBİ OSB olarak belirlenen alan, yaklaşık 4.750.000 m2 (475 hektar) 
büyüklüğünde olup, mülkiyetinin 2.763.203 m2 si hazineye, 1.979.175 m si şahıslara 
aittir. 
Mülkiyetinin 2.763.203 m2 si hazineye ait olan kısmın 2.738.653 m2 si daha önce 
mera vasfında iken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü'nün 16.06.2003 tarih ve 9575 sayılı yazısı ile (ek-12 içinde) tahsis amacı 
değiştirilerek hazine adına tescil edildiği bildirilmiştir. 

Kamu arazilerinin satın alınmasına ilişkin uygulama ise 4562 sayılı OSB Kanununun 
4. madde 7. fıkrası gereği "Devlet İhale Kanununun 492 sayılı Harçlar Kanununun 
63. maddesinde yer alan harca esas değeri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek 
üzere pazarlık usulüyle OSB l̂ere^ satılabilir.*" amir hükmü çerçevesinde Maliye 
Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, mera iken tahsis amacı değiştirilen ve hazine 
adına tescil edilen arazinin OSB adına satın alma işlemi henüz gerçekleşmemiştir. 
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OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı 24.10.2003 tarih ve 168 sayılı yazısı île şahıslara ait 
arazilerin karnulaştırılabilmesi için kamu yararı kararı talebinde bulunmuş, 
31.12.2003 tarih ve 15366 sayılı yazımızla (ek-17) şahıs mülkiyetindeki toplam 
1.979.175 m2 yüzölçümüne sahip 621 adet parsel için kamu yararı kararı verildiği 
OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. 
OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan daha sonra alınan 12.05.2004 tarih ve 11 
sayılı yazı ile de(ek-18) kamulaştırma işlemlerine henüz başlanmadığı bildirilmiştir. 

OSB Uygulama Yönetmeliğinin "Kuruluş ve Tüzel Kişilik" başlıklı 8. maddesi hükmü 
gereği; "OSB, yerinin kesinleşmesinden sonra; 

a)il Özel İdaresinin, 
b)OSB'nin, içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyük şehirlerde 

ayrıca büyükşehir belediyesinin, 
c)ll ve ilçelerdeki mevcudiyet durumuna göre sanayi odası, ticaret odası veya 

ticaret ve sanayi odasının, 
d)Sanayici dernek veya kooperatiflerinin, 

biri veya daha fazlasının temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü muhtevi 
kuruluş protokolünün Bakanlık tarafından onaylanması ve sicil kaydını müteakip OSB 
özel hukuk tüzel kişiliğini kazanmaktadır. Buna göre, yer seçimi işlemleri tamamlanan 
75. Yıl KOBİ OSB'ye ait kuruluş protokolü, Bursa Valiliğinin 09.06.2003 tarih ve 4149 
sayılı yazısı ekinde gönderilerek onayı talep edilmiş, Bakanlığımız onayını müteakip 
213 sicil numarası ile OSB özel hukuk tüzel kişiliğini kazanmıştır. 

Karacabey Belediye Başkanlığından alınan 20.04.2004 tarih ve 321 sayılı yazıdan 
(ek-19) özetle; 75. Yıl KOBİ OSB'nin Belediye Başkanlıkları ile Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odasından katılım sağlanmadan yer seçiminin yapıldığı, OSB kanununa 
uygun olmayan bir şekilde tüzel kişiliğinin kazandırıldığı belirtilerek, 4562 sayılı OSB 
Kanunu gereği Belediyenizce bu aşamadan slonra yürütülecek işlemlerin ve • 
izlenecek prosedürlerin bildirilmesi istenmiştir. 

03.05.2004 tarih ve 4929 sayılı yazımızla (ek-20), OSB Yer Seçimi Yönetmeliği 
gereği, yer seçimi komisyonu öncesi, Bakanlığımız elemanlarınca mahallinde yer 
seçim etüdü yapıldığı, etüt çalışmaları sırasında belirlenen alanların belediye sınırlan 
içinde kalması durumunda ilgili belediyenin, belediye sınırları dışında olması 
durumunda ise planlama yetkisinin ilgili Valiliğin Bayındırlık ve iskan İl müdürlüğünde 
olması nedeniyle, Bayındırlık ve Iskan İl Müdürlüklerinin yer seçimi komisyonuna 
davet edildiği, OSB olarak belirlenen alanın Belediye sınırları dışında olması 
nedeniyle, yer seçimi komisyonuna Bursa Valiliği Bayındırlık ve İskan İl 
Müdürlüğünün davet edildiği ve adı geçen müdürlüğün görüşleri doğrultusunda yer 
seçimi yapıldığı ifade edilerek, OSB'lerin; Bakanlığımızca kurulmasına ve imar 
planlarının Bakanlığımızca onaylanmasına karşın, kuruldukları yerleşim birimlerine 
hizmet verdiği, sanayinin disipline edilmesi, yerleşim birimlerinin planlı gelişmesine 
katkıda bulunduğu, tarım alanlarının sanayide kullanılmasını disipline edildiği, çevre 
kirliliğini önleyici tüm tedbirlerin alındığı, hususları dikkate alınarak, imar yetkisine 
sahip idarelerin, her türlü izin ve ruhsatların verilmesinden sorumlu diğer ilgili 
idarelerin OSB uygulamalarını sahiplenmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri, OSB 
dışında "sanayi" ile ilgili yeni pTa"n'değişikliği tekliflerini parçacıl bir planlama mantığı 
ele almamaları, OSB'lerde yer alması mümkün olan tesislerin OSB'ler dışında 
münferit olarak kurulmasına izin vermemeleri istenmiştir. 
Ayrıca, konu ile ilgili olarak daha sonra 27.05.2004 tarih 5895 sayılı yazımızla (ek-
21), Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasına, 14.06.2004 tarih ve 6832 sayılı yazımızla 
(ek-22), Karacabey Belediye Başkanlığına müteşebbis heyetin mutabakatı halinde, 
müteşebbis heyete odaları ve belediyelerince katılımında sakınca olmadığı 
bildirilmiştir. 

Açıklamalardan görüleceği üzere, Karacabey 75.Yıl KOBİ OSB olarak belirlenen 
alanın Uluabat Gölü su toplama havzası içinde yer aldığı Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nca ifade edilmiş olmakla birlikte başta adıgeçen Bakanlığın ve Yer Seçimi 
Komisyonuna katılan diğer kurum ve kuruluşların oybirliği kararı ile OSB alanı 
seçilmiş olup, 75.Yıl KOBİ OSB özel hukuk tüzel kişiliğine ayrıcalık tanınmadığı 
gibi OSB Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan OSB Yer Seç imi ile OSB 
Uygulama Yönetmeliklerine ve diğer mer'i mevzuatlara aykırı bir işlem 
yapılmamıştır. 
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EK-2 :EKLER LİSTESİ 

Ek-3: Bursa Valiliğinin 03.06.1998 tarih ve 2445 sayılı talep yazısı 

Ek-4: Çevre Bakanlığına muhatap 02.07.1998 tarih ve 8433 sayılı yazımız 

Ek-5: Çevre Bakanlığı'nın 22.07.1998 tarih ve 5898 sayılı yazısı 

Ek-6: Bursa Valiliğine muhatap 30.07.1998 tarih ve 10395 sayılı yazısı 

Ek-7: Bursa 75.Yıl KOBİ Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nm 25.11.1999 tarih ve 27 
sayılı talep yazısı 

Ek-8:2000 Yılı Yatırım Programı ilgili sayfa fotokopisi 

Ek-9:02.05.2000 tarih ve 4990-5012 sayılı dağıtımlı yazımız 

Ek-10: Çevre Bakanlığfna muhatap 22.05.2000 tarih ve 5821 sayılı yazımız 

Ek-11: Yer seçimi komisyon raporu 

Ek-12: Bakanlığımıza daha sonra intikal eden kurum ve kuruluşların yazılı görüşleri 

Ek-13: 30.06.2003 tarih ve 7485-7492 sayılı dağıtımlı yazımız 

Ek-14: Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün 
05.12.2003 tarih ve 12109 sayılı yazısı 

Ek-15: Çevre ve Orman Bakanlığına muhatap 13.01.2004 tarih ve 510 sayılı yazımız 

Ek-16: Çevre ve Orman Bakanlığının 22.03.2004 tarih ve 14195 sayılı yazısı 

Ek-17: OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına muhatap 31.12.2003 tarih ve 15366 sayılı yazımız 

Ek-18: OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının 12.05.2004 tarih ve 11 sayılı yazısı 

Ek-19: Karacabey Belediye Başkanlığının 20.04.2004 tarih ve 321 sayılı yazısı 

Ek-20: Karacabey Belediye Başkanlığına muhatap 03.05.2004 tarih ve 4929 sayılı yazımız 

Ek-21: Karacabey Ticaret Odasına muhatap 27.05.2004 tarih ve 5895 sayılı yazımız 

Ek-22: Karacabey Belediye Başkanlığına muhatap 14.06.2004 tarih ve 6832 sayılı yazımız 

fi/of: &/er A*»* K kn+* *e ******/, 
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151.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, Aydın İlinde yer alan organize sanayi böl
gelerinin endüstri bölgesine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3240) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sanayi Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu bilgilerinize saygılarımla sunanr 

Özlem ÇERÇIOGLU 
Aydın Milletvekili 

1. Aydın ilinde yer alan 7 organize sanayi bölgesinin etkin hale \ getirilmesi ve 
yatırımların artırılması amacıyla endüstri bölgesine dönüştürülmesi düşünülmekte 
midir? 

2. Organize sanayi bölgeleri ve buradaki yatırımlar ile işletmelerin karşı karşıya 
kaldıkları bürokratik işlemlerin azaltılması yönünde çalışmalar yapılmakta mıdır? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

I İ2AĞU2004 
SAYI :B14.0.BHI01-13 5 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İLGİ: 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3240-6582/21222 sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun," Aydın İlinde yer alan organize sanayi 
bölgelerinin endüstri bölgesine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (7/3240) esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AU^COŞKHN\ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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AYDİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1 : 

Endüstri bölgesine dönüştürülme talebi bulunan bütün organize sanayi bölgeleri, 
Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun ile değiştirilen 
4737 sayılı Yasa ve çıkarılacak Yönetmelik kapsamında değerlendirilecektir. 
Endüstri bölgesine dönüştürülmek için aranacak kriterler Kanun'da tanımlanmış olup, 
aşağıdaki gibidir: 

a) Kanunun yürürlük tarihinden önce 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması, 
b) Sanayi parsellerinin tahsis oranı yüzde elliden düşük olması, 
c) Tahsisi yapılmamış parsellerin bütünlük arz edecek şekilde bir arada 
bulunması, 
ç) Alt yapı inşaatının tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere olması, 
d) Karayolu, demiryolu, liman, havaalanı yakınlığı gibi, yatırımcı için cazip olacak 
alt yapı avantajı bulunması. 

Başvuru sahibi organize sanayi bölgeleri, Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından 
yukarıdaki kriterler bakımından incelenecek olup, Bakanlığımızın değerlendirmesi 
sonucunda Kurul tarafından uygun görülen alan Bakanlar Kurulu kararının Resmi 
Gazetede yayımlanması ile endüstri bölgesi olarak ilan edilebilecektir. 
Aydm'daki organize sanayi bölgeleri de aynı prosedüre tabi oiacaktsr. 

CEVAP 2: 

Sanayicilerimizin uygulamada karşılaşmış oldukları aksaklıkların giderilmesi ve 
yatırım ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla, sanayicilerimizin, odaların, yönetim 
kurullarının, kooperatif ve derneklerin de görüşlerine başvurularak sorunlar ve çözüm 
önerileri tespit edilmiş ve bu çerçevede; l 

• Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde 
değişikliğe gidilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

• 4562 sayılı OSB Kanununda değişiklik yapmak üzere taslak oluşturulmuş ve 
Kurum görüşlerine sunulmuş olup, Kurum görüşlerinin tamamlanmasını takiben 
Kanun teklifine son şekli verilerek ivedilikle Başbakanlığa intikal ettirilecektir. 
Kanun teklifimizin yasalaşması sonucunda OSB lerin uygulamada karşılaşmış 
oldukları sorunlar çözüme kavuşmuş olacaktır. 

• Ülke ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda OSB ve Küçük Sanayi 
Sitelerine (KSS) kullandırılan ve kullandırılacak olan kredi faiz oranlarının 
düşürülmesi hususunda Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arastnda protokol 
imzalanarak, bölgelerin kalkınmışlık düzeyine göre %10-15-20 olan faiz oraniarı 
% 2-7-12'ye düşürülerek uygulamaya konulmuştur. 

• Vadesinde ödeyemedikleri borçları nedeniyle temerrüde düşen ve kredilendirme 
şartlarını yerine getiremeyen KSS ve OSB lerin borçlarının yeniden 
yapılandırılmaları için hazırlanan protokol Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız 
arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

• OSB ve KSS'lere kullandırılan kredilere bankacılık hizmetleri karşılığı ödenen 
komisyon oranlarının yatırımcılarımızın lehine düşürülmesi hususunda Türkiye 
Halk Bankası ile Bakanlığımız arasında mutabakat sağlanmıştır. 

O ^ B ' v e KSS yer seçimlerinin çok kısa sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla 
hazırlanan mera vasfı değişikliği ile ilgili yapılacak işlemlerde uyulması gereken 
usul ve esaslar, bir protokol dahilinde Bakanlığımız ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

• OSB yer seçimlerinde sorunlara neden olan sağlık koruma bantlarının mesafeleri 
ile ilgili olarak "organize sanayi bölgeleri mülkiyet sınırları içinde bırakılacak sağlık 
koruma bantları için uygulanacak esas ve usuller"e dair protokol Sağlık Bakanlığı 
ve Bakanlığımız arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

• Acil Eylem Planında yer alan yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi konusunun 5084 
sayılı "Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun" içerisinde yer alması sağlanmış, konuya ilişkin yönetmelik 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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152.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, sanayicilerin faaliyet dışı gelirlerine ve is
tihdama ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3241) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞANK-
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Sanayicilerin gelirlerinin ne kadarı faaliyet dışı gelirlerden oluşmaktadır? 

2-Faaliyet dışı gelirlerin, faaliyet gelirlerine dönüşmesi için ne gibi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

3 - Sanayicilerin son beş yıldaki istihdam ile ilgili durumları nasıl bir seyir 
izlemiştir? İstihdamda bir azalma var ise, bunun nedenleri nelerdir? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI :B14.0.BHİ01-33l* 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

İLGİ: 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3241-6599/21235 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın," Sanayicilerin faaliyet dışı gelirlerine ve 
istihdama" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3241) esas nolu yazılı soru 
önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

AlKCOŞKütr 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'ÎN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1-Bakanlığımızca yapılan araştırmada Özel Büyük Sanayi Kuruluşlarında Üretim 
Faaliyeti dışı elde edilen diğer olağan gelirlerin son beş yılı itibariyle Kar / Zarar toplamı 
içindeki yeri tablo halinde aşağıda gösterilmiştir. 

Özel Büyük Sanayi Kuruluşlarında Üretim Faaliyeti Dışı Elde Edilen Diğer Olağan 
Gelirlerin Dönem Kar ve Zarar(V.Ö.) Toplamı İçindeki Yeri (1.000TL) 

I 

19981 
1999İ 
2000! 
2001 
2002 
2003 

Diğer Gelirler(1) 

699.577.134.000 
1.577.329.277.000 

DeJ?Mim İNet Bilanço Kan (2) 

71.91 797.402.394.000 
125,5i 720.405.946.000 

Değişim 
(%) 

3,3 

1/2 
(%) 
87,7 

-9,7i 219,0 
1.760.163.086.0001 11,6| 1.538.333.855.000i 113,5! 114,4 
4.645.687.973.000 165,4) 718.029.004.000 -53,3, 547,0 
4.833.432.876.000! 4,0 
5.016.304.190.000] 3,8 

4.269.008.132.000i 494,5! 113,2i 
6.985.609.668.000ı 63,6{ 71,8| 

CEVAP 2- Ekonomi normal koşullarda çalıştığında, üretim faaliyeti gelirleri artacak ve 
dönem kar ve zarar toplamı içindeki yeri yükselecek, diğer gelirlerin payı küçülecektir. 
1980'li yıllarda diğer faaliyet gelirleri payının % 20'leri zor bulduğu görülmektedir. Faaliyet 
dışı gelirler kar ve zarar toplamı içinde her zaman olacaktır. Ekonomi kötüye gittiğinde, bu tür 
gelirlerin payı yükselecek, ekonomi iyileşince payı düşecektir. Alınması gereken tedbirler ise 
ekonomide sürdürülebilir büyümenin sağlanmasıdır. 

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) yapmış olduğu Türkiye'nin "500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu" hakkındaki araştırma raporunda da görüleceği gibi Özel büyük kuruluşların 2003 
yılında faaliyet dışı gelirlerinden ziyade faaliyet gelirleri ile kazanç elde ettikleri 
açıklanmıştır. 

Hükümetimizin iş başına gelmesi ile ekonomide gözlenen olumlu gelişmelerin faaliyet 
dışı gelirlerinde azalmasına dolayısıyla yatırıma ve üretime yöneldiği görülmektedir. 

CEVAP 3- Sanayide son beş yıldaki istihdamla ilgili Kamu ve özel Kuruluşlarında 
çalışanların ortalaması aşağıdaki tabloda verilmiştir Tablodan da anlaşılacağı üzere yıllar 
itibariyle istihdamda bir azalma söz konusu olmadığı gibi bir artış göstermektedir. 

ÜCRETLE ÇALIŞANLAR ORTALAMASI 
(Yıl Ortalaması) 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

ÖZEL KURULUŞLAR 

İŞYERİ 
SAYISI 

459 
468 
469 
468 
470 
476 

ÇALIŞAN 
SAYISI 

377.081 
358.364 
366.635 
348.309 
365.694 
399.218 

DEĞİŞİM 
(%) 

2,5 
-5,0 
2,3 
-5,0 
5,0 
9,2 

J I 

| 
! 

KAMU KURULUŞLARI 

İŞYERİ 
SAYISI 

41 
32 
31 
32 
30 
24 

ÇALIŞAN 
SAYISI 

208.352 
191.461 
191.653 
178.005 
139.102 
119.314 

DEĞİŞİM 
{%) 

-0,9 
-8,1 
0,1 
-7,1 
-21,9 
-14,2 

TOPLAM 
DEĞ. (%) 

1,2 
-6,1 
1,5 
-5,7 
-4,1 
2 J 
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153.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, özel sağlık kuruluşlarının denetimine ve bir özel 
sağlık kuruluşuna ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/3242) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Antalya Milletvekili 
Son yıllarda ülke genelinde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının sayısı 

hızla artmış ve hatta birçok kamu çalışanı ve emeklinin doğrudan bu kuruluşlardan sağlık hizmeti 
almasının önü açılmıştır. Ancak, bu sağlık kuruluşlarının devletin ilgili organları tarafından nesnel 
bir biçimde denetimine ve verdikleri hizmetin kalitesine ilişkin sorular son günlerde gündeme 
gelmeye başlamıştır. Özellikle denetim konusunda; AKP'li üst düzey yöneticilerin sahibi oldukları 
özel sağlık kuruluşlarını siyasi nedenlerden dolayı ilgili sağlık müdürlüklerinin yeterli ve ciddi bir 
biçimde denetlenmediğine ilişkin tedirgin edici iddialar ortalıkta dolaşmaya başlamıştır. 

Ayrıca, 23 Haziran 2004 tarihili, Antalya'da yayınlanan Express Gazetesi'nde Ali 
Buldu'nun köşe yazısında anlatıldığına göre, sahipleri ve yöneticileri AKP mensubu olan 
Antalya'daki AN-DEVA adlı özel hastanenin denetlenip denetlenmediği, ya da denetleniyorsa 
da ne derecede ciddi bir biçimde denetlendiği, siyasi nedenlerden dolayı şaibe altındadır. Bu 
bağlamda, 

1. Özel sağlık kuruluşlarının denetiminde uygulanan prosedür nedir? 
2. Son 2 yıldır özel sağlık kuruluşlarında yapılan denetimlerin ayrıntılı sonuçlan 

nelerdir? 
3. Özel sağlık kuruluşlarının denetleyen ilgili birimleri ve bu birimlerin yaptıkları 

denetimleri denetleyen yasal ve bürokratik düzenleme mevcut mudur? 
4. Yukarıda anılan, Antalya'daki AN-DEVA adlı özel hastanede yapılan denetimlerin 

son 2 yıldaki sonuçları nelerdir? 
5. Antalya'daki AN-DEVA adlı özel hastanenin sahiplerinin AKP'li olması, 

denetim aşamasında bu kuruluşa imtiyaz tanınmasına neden olmuş mudur? 

T.C. 
SAĞLİK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0150002 
KONU: Yazılı soru önergesi 0 5.08.0 4. 1 2 8 6 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/3242 -6502 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI' nın "Özel Sağlık Kuruluşlarının 
Denetimine Ve Bir Özel Sağlık Kuruluşuna İl işkin" yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmuştur. / \ 

Arz ederim. / \ i 

Ctie 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

BAKAN 
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Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI' nın "özel sağlık kuruluşlarının 
denetimine ve bir özel sağlık kuruluşuna ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru 1: Özel Sağlık Kuruluşlarının denetiminde uygulanan prosedür nedir? 
Cevap 1: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki 

Yönetmelikln 54 üncü maddesi hükümlerinde göre şikayet soruşturma ve Bakanlık 
merkez teşkilatının veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler 
hariç olmak üzere olağan denetimler en az dört ayda bir, İl Sağlık Müdürlüğünce 
yapılmaktadır, 

Denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler için Yönetmelikte öngörülen 
süreler verilir ve bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmediği tespit edilir ise Valilikçe 
kuruluşun faaliyeti durdurulur. 

Özel hastanelerde ise, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 62 nci maddesine 
istinaden, şikayet ve soruşturma ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık 
Müfettişliğince yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, İl Sağlık 
Müdürlüğünce altı ayda bir rutin olarak denetlenir. 

Aynca Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Bakanlığımızca oluşturulan 
Komisyonlarca da özel sağlık kuruluşlarının denetimleri yapılmaktadır. 

Soru 2: Son 2 yıldır özel sağlık kuruluşlarında yapılan denetimlerin ayrıntılı 
sonuçları nelerdir? 

Cevap 2: 09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" in 54 üncü maddesine istinaden öze! 
sağlık kuruluşlarının rutin denetimleri dört ayda bir olmak üzere İl Sağlık 
Müdürlüklerince yapılmaktadır. 

Bakanlığımız tarafından görevlendirilen iki denetim elemanı tarafından 2003 yılı 
Nisan ayında yapılan denetimlerde içinde Özel An-Deva Tıp Merkezi'nin de bulunduğu 
bazı özel sağlık kuruluşları da denetlenmiş olup bazı noksanlıkların bulunduğu tespit 
edilmiştir. Noksanlıklar hakkında ilgili kuruluşlar İl Sağlık Müdürlüğünce uyarılmıştır. 

Soru 3: Özel sağlık kuruluşlannın denetleyen ilgili birimleri ve bu birimlerin 
yaptıkları denetimleri denetleyen yasal ve bürokratik düzenleme mevcut mudur? 

Cevap 3: Özel sağlık kuruluşlarının denetimleri Ayakta Teşhis ve Tedavi 
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği şikayet ve 
soruşturma ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık Müfettişliğince yapılan 
olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 
yapılır. Denetimde tespit edilen bulgular Teftiş ve Denetim Defterine kayıt edilir. 
Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Öze! Sağlık kuruluşlarında yapılan 
denetimlerin denetimi yapılmamaktadır. Çünkü söz konusu sağlık kuruluşlarının açılışı, 
işleyişi ve denetimi ile ilgili işlemler İl Sağlık Müdürlüklerinin yetki ve 
sorumluluğundadır. 

Özel Hastanelerde ise, denetim sonucunda ortaya çıkan ve özel hastanenin 
denetim defterine kaydedilen eksiklikler ayrıca bir rapor ile Bakanlığa bildirilir. 
Bakanlık tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tejDjtedilen noksanlıklar 
özel hastane mesul müdürüne yazılı olarak bildirilir. B£$eee*İl^a|!ik Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yapılan denetimlerin kontrolü sağlanpfjş-$$£' 

Ayrıca Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafıf j 'Ua^â^ildl |ir özel sağlık 
kuruluşlarının denetimleri yapılmaktadır. 
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Soru 4: Antalya' daki AN-DEVA adlı özel hastanede yapılan denetimlerin son 2 
yıldaki sonuçlan nelerdir? 

Cevap 4: Söz konusu sağlık kuruluşu özel hastane olmayıp "Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine tabi bir tıp 
merkezidir. 

Söz konusu tıp merkezinin denetimlerine ilişkin olarak; Antalya İl Sağlık 
Müdürlüğü Mayıs 2002'de yapmış olduğu denetimde, ameliyathanenin 
kullanılmaması, zemin katta bulunan eczanenin Yönetmelik kapsamında kuruluşun 
bünyesinde olmasının mümkün olmadığı, gözlem odasında bulundurulması gereken 
yatak sayılannın fazla olduğu ve hastaların 24 saatten fazla gözlem altında 
bulundurulmaması gerektiği hususları tespit edilmiş ve denetim sonucunda sağlık 
kuruluşu yazılı olarak uyarılmıştır. 

Makamın 15.04.2003 tarih ve 3164 sayılı Onayı ile Bakanlığımız Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 2 denetim elemanı, Antalya ilinde faaliyet gösteren 
özel sağlık kuruluşlarını denetlemek üzere görevlendirilmiştir. 

Bakanlığımız denetim elemanlannca Özel An-Deva Tıp Merkezi'nde yapılan 
denetimde; ana branşlardan bazı branş hekimlerinin ayrıldığı, yerlerine başlayan 
hekimlerin çalışma izin belgesinin olmadığı, kamuda çalışan hekimlerin mesai saatleri 
içerisinde gündüz nöbeti tuttuğu, 2368 sayılı yasa kapsamında tazminatların 
kesildiğini gösterir belgelerin olmadığı, üzerinde An-Deva Hastanesi ibaresi bulunan 
kayıt defterlerinin bulunduğu, toplam 27 gözlem odasının bulunduğu, bu odalarda 
toplam 30 yatağın bulunduğu, denetimin yapıldığı saatte toplam 6 hastanın tedavi 
amaçlı gözlem altında tutulduğu, kayıt defterlerinin onaysız olduğu, Teftiş ve Denetim 
Defteri'nin olmadığı, bulguların deftere kayıt edilmediği, sağlık kuruluşu sahipliğinde 
her hangi bir ambulansın bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Aynı kişiler düzenledikleri raporda; "Antalya ilinde personel yetersizliği 
nedeniyle denetimlerin düzenli yapılamadığı, bir program yapılacağı ve bu program 
dahilinde özel sağlık kuruluşlannın denetimlerinin yapılacağının İl Sağlık Müdürlüğü 
yetkililerince beyan edildiğini belirtmişlerdir. 

Adı geçen özel sağlık kuruluşu son olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2004 
yılı Mayıs ayı içerisinde rutin denetimler kapsamında denetlenmiştir. Denetim 
sonucunda tespit edilen noksanlıklar yazı ile söz konusu kuruluşa bildirilmiştir. 

Söz konusu kuruluş 29.07.2004 tarihinde Antalya Sağlık Müdürlüğüne 
eksikliklerini tamamladığına dair başvuruda bulunmuştur. Başvuruları Müdürlükçe 
değerlendirilmektedir. 

Soru 5: Antalya'daki AN-DEVA adlı özel hastanenin sahiplerinin AKP'ii olması, 
denetim aşamasında bu kuruluşa imtiyaz tanınmasına neden olmuş mudur? 

Cevap 5: Özel An-Deva Tıp Merkezi 09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı "Ayakta 
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında, İl 
Sağlık Müdürlüğünce 21.09.2001 tarih ve 27-01 sayılı uygunluk belgesi ile 
ruhsatlandırılmış bir Tıp Merkezidir. Kuruluşun bünyesinde bulunan Cerrahi Müdahale 
Birimi ise 11.10.2002 tarih ve 022 sayılı "Cerrahi Müdahale Uy^yJâîPJ İ z i n Belgesi" 
ile Bakanlığımızca ruhsatlandırılmıştır. 

Özel sağlık kuruluşlarında yapılan denetimi^ J^^fi jaJ^ıükümleri 
doğrultusunda yapılmakta olup, bu denetimler e s n a s ı n d a ^ a j ^ l ^ s ^ r ^ t ü s ü ne 
olursa olsun hiç kimseye özel imtiyaz tanınmamaktadır. 

İlginize teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar d i l e r i * 
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154.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ünye Devlet Hastanesinin uzman doktor 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı (7/3244) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAG tarafından yazılı 

olarak cevaplandınlmasmı Anayasamn 98. ve İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince arz ve 
talep ederim. 

İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi 

Karadeniz Bölgesinin en gelişmiş ilçelerinden biri olan Ünye'de sağlık konusunda sorunlar 
yaşanmaktadır. Özellikle bazı branşlarda gerekli uzman ve pratisyen hekim bulunmamaktadır. 
Ünye Devlet Hastanesi'nde Nöroloji ve Beyin Cerrahi bölümlerinin faaliyette bulunmadığı ve 
bu yüzden hastalar diğer bölgelerdeki hastanelere aktarıldığı belirtilmektedir. 

1) Sağlık Bakanlığı kapsamında yürütülen atama işlerinde Ünye Devlet Hastanesi için 
gerekli olan Nöroloji ve Beyin Cerrahi bölümlerine doktor ataması yapılacak 
mıdır? 

2) Ünye Devlet Hastanesinde kurulan bölümlerde Nöroloji ve Beyin Cerrahi 
bölümlerinde yaşanan sorunlara yönelik çözümlemelere ne zaman gidilecektir? Bu 
zamana kadar geçici görevlendirme yapılacak mıdır? 

3) Atamaların zamanında yapılmamasından dolayı ortaya çıkabilecek sorunlar için ne 
tür önlemler alınması düşünülmektedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 1 2 4 0 3 9 1 2.08. C h 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İLGİ: 21.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sayın İdris Sami TANDOĞDU tarafından, tarafıma 
yöneltilen " Ünye Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin " 7/3244 
esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
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Ordu Milletvekili Sayın Idris Sami TANDOĞDU tarafından verilen, Ünye Devlet 
Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Karadeniz Bölgesinin en gelişmiş ilçelerinden biri olan Ünye'de sağlık konusunda 
sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle bazı branşlarda gerekli uzman ve pratisyen hekim 
bulunmamaktadır. Ünye Devlet Hastanesi'nde Nöroloji ve Beyin Cerrahi bölümlerinin 
faaliyette bulunmadığı ve bu yüzden hastalar diğer bölgelerdeki hastanelere aktarıldığı 
belirtilmektedir. 

1- Sağlık Bakanlığı kapsamında yürütülen atama işlerinde Ünye Devlet Hastanesi 
için gerekli olan Nöroloji ve Beyin Cerrahi bölümlerine doktor ataması yapılacak mıdır? 

2- Ünye Devlet Hastanesinde kurulan bölümlerde Nöroloji ve Beyin Cerrahi 
bölümlerinde yaşanan sorunlara yönelik çözümlemelere ne zaman gidilecektir? Bu zamana 
kadar geçici görevlendirme yapılacak mıdır 

3- Atamaların zamanında yapılmamasından dolayı ortaya çıkabilecek sorunlar için ne 
tür önlemler alınması düşünülmektedir? 

CEVAPLAR: 
1- Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre yapılacak 

atamalarda, Ordu Ünye Devlet Hastanesinin Üroloji, Fizik Tedavi, Ruh Sağlığı ve Genel 
Cerrahi branşlarında uzman tabip ihtiyacı ile Ordu Ünye Erenyurt Sağlık Ocağı, Ordu 
Ünye İnkur Sağlık Ocağı, Ordu Ünye Pelitliyatak Sağlık Ocağı ve Ordu Ünye Saraycık 
Sağlık Ocağının pratisyen tabip ihtiyacı 2004 yılının ikinci dönem kurum içi naklen atama 
için ilan edilen listelerde belirtilmiş olup, bu branş ve yerlere müracaat olduğu takdirde 
değerlendirilecektir 

2- 200 yataklı Ordu Ünye Devlet Hastanesinin Nöroloji ve Beyin Cerrahi 
bölümlerinin uzman tabip ihtiyaçları İl içerisinden veya 2004 yılı içerisinde 
karşılanamaması halinde ise 2005 yılı içerisinde yapılacak olan kurum içi dönem 
tayinlerinde karşılanmaya çalışılacaktır. 

3- Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının uzman ve pratisyen tabip ile 
diğer sağlık personeli ihtiyacım karşılamak amacıyla, Atama ve Nakil Yönetmeliği... 
hükümlerine göre ihtiyaç bulunan yerler Bakanlığımızca ilan edilmekte ve atamalar da 
planlanan zamanda yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, sağlık hizmetlerinin yurdun her yöresine eşit ve dengeli bir şekilde 
götürülebilmesi için. Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli 
ihtiyacım karşılamak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız 
sonuçlanıncaya kadar ihtiyaç bulunan yerlere sağlık hizmetlerinin sürekli ve yeterli bir 
şekilde götürülebilmesi için zaman zaman diğer İl'lerden geçici olarak uzman hekim 
görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bunların yarımda, Bakanlığımız Atama ve Nakil 
Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesine göre üst hizmet bölgelerinde görev yapmakta olup da, 
alt hizmet bölgelerine tayin talebinde bulunan uzman tabiplerden, talepleri söz konusu 
Yönetmelik hükmüne uygun olanların atamaları, dönem tayinlerine bağlı kalınmaksızın 
Bakanlığımızca değerlendirilerek ihtiyaçların daha çabuk karşılanması hedeflenmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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755.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Pos of Devlet Hastanesi ve sağlık ocak
larındaki eksikliklerin giderilmesine, 

- Ardahan-Hanak Sağlık Grup Başkanlığı ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine, 
- Ardahan-Göle Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine, 
- Ardahan Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine, 
- Ardahan-Çıldır'daki Sağlık Grup Başkanlığı ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerin gideril

mesine, 
- Ardahan-Damal Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinin ve sağlık ocaklarındaki deşildiklerin 

giderilmesine, 
İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin saygılarımla arz ederim.07.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli 
sıkıntılarından birisi de hastane ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç 
gereç, teçhizat ve personel eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlarımıza acil müdahale 
yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Posof ilçemizdeki Devlet Hastanesinin ve Sağlık Ocaklanmn 
personel, ambulans ve teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi 
bir çalışmanız var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin saygılarımla arz ederim.07.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli 
sıkmtılanndan birisi de hastane ve sağlık ocaklanndaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç 
gereç, teçhizat ve personel eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlanmıza acil müdahale 
yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Hanak ilçemizdeki Sağlık Grup Başkanlığı ve Sağlık Ocaklarının 
personel, ambulans ve teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi 
bir çalışmanız var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakam Saym Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlması konusunda gereğinin saygılarımla arz ederim.07.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlanrmzm önemli 
sıkıntılarından birisi de hastane ve sağlık ocaklanndaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç 
gereç, teçhizat ve personel eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlanmıza acil müdahale 
yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Göle ilçemizdeki Devlet Hastanesinin ve Sağlık Ocaklarının 
personel, ambulans ve teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi 
bir çalışmanız var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin saygılarımla arz ederim.07.07.2004 

EnsarÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli 
sıkıntılanndan birisi de hastane ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç 
gereç, teçhizat ve personel eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlarımıza acil müdahale 
yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep olmaktadır. 

Ardahan Merkez Devlet Hastanesinin ve Sağlık Ocaklarının personel, ambulans ve 
teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışmanız 
var mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin saygılarımla arz ederim.07.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli 
sıkıntılanndan birisi de hastane ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklanmn araç 
gereç, teçhizat ve personel eksiklikleri nedeni ile köylü vütandaşlanmıza acil müdahale 
yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Çıldır ilçemizdekTSağlık Grup Başkanlığı ve Sağlık Ocaklarının 
personel, ambulans ve teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi 
bir çalışmanız var mıdır? 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tararından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin saygılarımla arz ederim.07.07.2004 

Ardahan Milletvekili 

8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli 
sıkıntılarından birisi de hastane ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç 
gereç, teçhizat ve personel eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlarımıza acil müdahale 
yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Damal ilçemizdeki Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinin ve Sağlık 
Ocaklannm personel, ambulans ve teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi 
için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PERO100025 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

135924 02.09.04 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 
Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından yöneltilen "Ardahan Merkez, Posof ve 

Göle Devlet Hastaneleri ile Hanak Sağlık Grup Başkanlığı, Çıldır Sağlık Grup Başkanlığı ve 
Damal Merkez Sağlık Ocağ; Tabipliği ve Sağlık Ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine dair " 
7/3245, 7/3246, 7/3247, 7/3248, 7/3249 ve 7/3250 esas sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. / ^ v | 
Prof.Dı/R.ece» AKDAĞ 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından verilen, Ardahan Posof Devlet Hastanesi ve Sağlan 
Ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli sıkıntılarından birisi 

de hastane ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç, gereç, teçhizat ve personel 
eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlarımıza acil müdahale yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep 
olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Posof ilçemizdeki Devlet Hastanesinin ve Sağlık Ocaklarının personel, ambulans ve 
teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAPLAR: 
Ardahan Posof Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için 

Genel Bütçe Gelirlerinden 2004 Mali Yılında 50 Milyar TL. ödenek ile yine Ardahan İline bağlı Sağlık 
Ocaklarının tıbbi malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2004 Mali Yılında 06.1 
Sermaye Giderlerinden 13 Milyar TL. ödenek aktarıldı. Ayrıca, 2004 yılı içerisinde Posof ilçesinde 112 
Acil açılmış olup, Posof ilçesinde (5) adet ambulans vardır. 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli eksikliğini gidermek için 
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4924 Sayılı Kanun'un yürürlüğe 
girdiği tarihten bugüne kadar Ardahan Posof ilçesine (1) Pratisyen Tabip, (1) diştabibi, (6) hemşire, (5) 
ebe, (14) sağlık memuru olmak üzere toplam (27) sözleşmeli sağlık personeli ataması sağlandı, böylece 
Yardımcı Sağlık Personeli ihtiyacı büyük ölçüde giderildi. Doktor atamaları ise sürmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımızca Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre 
eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ihtiyaç duyulan uzman tabip, tabip, diştabibi ve eczacı 
pozisyonlarına 30 Temmuz 2004 tarihinde yapılan sözleşmeli sağlık personeli kur'asmda atama yapılmak 
üzere Ardahan Posof Devlet Hastanesinin uzman hekim ihtiyacının karşılanması amacıyla (i)'er İç 
Hastalıktan Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ile (1) Aile Hekimi pozisyonu açılmış olup, 
sözleşmeli sağlık personeli atamaları devam edecektir. 

Bakanlığımızca Memur olarak atanmak üzere 20 Ağustos 2004 tarihinde yapılan açıktan atama 
kur'asmda Ardahan Posof Merkez Sağlık Ocağına atanmak üzere (1) pratisyen tabip kadrosu ilan 
edilmiştir. 

Ayrıca Eylül 2004 döneminde yapılacak olan kurum içi naklen atamalarda, Ardahan Posof Devlet 
Hastanesine atanmak üzere (1) diştabibi kadrosu, Ardahan Sosyalleştirme Bölgesine atanmak üzere (7) 
Hemşire, (8) Ebe, (2) Çevre Sağlığı Teknisyeni, (1) Diş Teknisyeni, (5) Laboratuar Teknisyeni, (2) 
Röntgen Teknisyeni, (8) Toplum Sağlığı Teknisyeni, (2) Anestezi Teknisyeni, (1) Odyometri Teknisyeni 
ve (1) Sağlık Savaş Memuru kadrosu açılmış olup, bu çalışmalar devam edecektir. 

Sağlık hizmetlerinin yurdun her yöresine eşit ve dengeli bir şekilde götürülebilmesi için, 
Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla, ilk 
defa atanacak sağlık personelinin atamalarının öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu İl'lerine yapılması 
gibi çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız sonuçlanıncaya kadar kalkınmada öncelikli 
yörelere sağlık hizmetlerinin sürekli ve yeterli bir şekilde götürülebilmesi için hekim ihtiyacı olan yerlere, 
zaman zaman diğer İl'lerden geçici uzman hekim görevlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız 
Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesine göre, üst hizmet bölgelerinde görev yapan sağlık 
personelinin, alt hizmet bölgelerine tayin talepleri, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde dönem 
tayinlerine bağlı kalınmaksızın her zaman yapılabilmektedir. 

Yeni atamaların sürekli Doğu ve Güneydoğu illerine yapılması, geçici görev, res'en atama gibi 
düzenlemelerle personel eksikliklerinin giderilmesi kararlı olarak sürdürülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

- 5 5 8 -



T.B.M.M. B : 119 14 .9 .2004 O : 3 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından verilen, Ardahan Hanak Sağlık Grup Başkanlığı 
ve Sağlık Ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli sıkıntılarından birisi 

de hastane ve sağlık ocaklanndaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç, gereç, teçhizat ve personel 
eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlarımıza acil müdahale yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep 
olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Hanak ilçemizdeki Sağlık Grup Başkanlığı ve Sağlık Ocaklarının personel, 
ambulans ve teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışmanız var 
mıdır? 

CEVAPLAR: 
Ardahan Hanak Merkez Sağlık Ocağında (3) pratisyen tabip, (2) hemşire, (2) ebe, (4) sağlık 

memuru, Koyunpınar Sağlık Ocağına bağlı Sağlık Evinde (1) ebe, Koyunpmar Sağlık Ocağında (1) 
pratisyen tabip, (1) ebe, (1) sağlık memuru, Ortakent Sağlık Ocağında (1) pratisyen tabip, (1) hemşire, (1) 
ebe görev yapmakta olup, Hanak Merkez Sağlık Ocağında (2) ambulans vardır. 

Ayrıca, Ardahan İline bağlı Sağlık Ocaklarının tıbbi malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için 2004 Mali Yılında 06.1 Sermaye Giderlerinden 13 Milyar TL. ödenek aktarıldı. 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4924 Sayılı Kanun 
gereğince, Ardahan Hanak ilçesine (3) ebe sözleşmeli sağlık personeli pozisyonunda atanmıştır. 

Yine Mezkur Kanun hükümlerine göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ihtiyaç duyulan 
uzman tabip, tabip, diştabibi ve eczacı pozisyonlarına 30 Temmuz 2004 tarihinde yapılan sözleşmeli 
sağlık personeli kur'asında atama yapılmak üzere Ardahan Hanak Ortakent Sağlık Ocağının pratisyen 
hekim ihtiyacının karşılanması amacıyla (1) pratisyen hekim pozisyonu pozisyonu açılmış olup, 
sözleşmeli sağlık personeli atamaları devam edecektir. 

Bakanlığımızca Memur olarak atanmak üzere 20 Ağustos 2004 tarihinde yapılan açıktan atama 
kur'asında, Ardahan Hanak Merkez Sağlık Ocağı ve Ardahan Hanak Ortakent Sağlık Ocağına atanmak 
üzere(l)'er pratisyen tabip kadrosu açılmıştır. 

Aynca Eylül 2004 döneminde yapılacak olan kurum içi naklen atamalarda, Ardahan Hanak Merkez 
Sağlık Ocağına atanmak üzere (1) pratisyen hekim kadrosu, Ardahan Sosyalleştirme Bölgesine atanmak 
Üzere (7) Hemşire, (8) Ebe, (2) Çevre Sağlığı Teknisyeni, (1) Diş Teknisyeni, (5) Laboratuar Teknisyeni, 
(2) Röntgen Teknisyeni, (8) Toplum Sağlığı Teknisyeni, (2) Anestezi Teknisyeni kadrosu, (1) Odyometri 
Teknisyeni ve (1) Sağlık Savaş Memuru kadrosu açılmış olup, bu çalışmalar devam edecektir. 

Sağlık hizmetlerinin yurdun her yöresine eşit ve dengeli bir şekilde götürülebilmesi için, 
Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla, ilk 
defa atanacak sağlık personelinin atamalarının öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu İl'lerine yapılması 
gibi çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız sonuçlanıncaya kadar kalkınmada öncelikli 
yörelere sağlık hizmetlerinin sürekli ve yeterli bir şekilde götürülebilmesi için hekim ihtiyacı olan yerlere, 
zaman zaman diğer İl'Ierden geçici uzman hekim görevlendirilmesi yapılmaktadır. Aynca, Bakanlığımız 
Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesine göre, üst hizmet bölgelerinde görev yapan sağlık 
personelinin, alt hizmet bölgelerine tayin talepleri, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde dönem 
tayinlerine bağlı kalınmaksızın her zaman yapılabilmektedir. 

Yeni atamaların sürekli Doğu ve Güneydoğu illerine yapılması, geçici görev, res'en atama gibi 
düzenlemelerle personel eksikliklerinin giderilmesi kararlı olarak sürdürülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

- 5 5 9 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından verilen, Ardahan G51e Devlet Hastanesinin ve 
Sağlık Ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli sıkıntılarından birisi 

de hastane ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç, gereç, teçhizat ve personel 
eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlarımıza acil müdahale yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep 
olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Göle ilçemizdeki Devlet Hastanesinin ve Sağlık Ocaklarının personel, ambulans ve 
teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAPLAR: 

Ardahan Göle Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için 
Genel Bütçe Gelirlerinden 2004 Mali Yılında 50 Milyar TL. ödenek ile yine Ardahan İline bağlı Sağlık 
Ocaklarının tıbbi malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2004 Mali Yalında 06.1 
Sermaye Giderlerinden 13 Milyar TL. ödenek aktarıldı. Ayrıca, 2004 yılı içerisinde Göle ilçesinde 112 
Acil açılmış olup, Göle ilçesinde (3) adet ambulans vardır. 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması île Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkmdaki 4924 Sayılı Kanun'un 
yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar Ardahan Göle ilçesine (1) pratisyen tabip, (1) diştabibi, (9) 
hemşire, (6) ebe, (14) sağlık memuru olmak üzere toplam (31) sözleşmeli sağlık personeli ataması 
sağlandı, böylece Yardımcı Sağlık Personeli ihtiyacı büyük ölçüde giderildi. Doktor atamaları ise 
sürmektedir. 

Yine aynı Kanun hükümlerine göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ihtiyaç duyulan 
uzman tabip, tabip, diştabibi ve eczacı pozisyonlarına 30 Temmuz 2004 tarihinde yapılan sözleşmeli 
sağlık personeli kur'asında atama yapılmak üzere Ardahan Göle Devlet Hastanesinin uzman hekim 
ihtiyacmm karşılanması amacıyla (l)'er îç Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve 
Aile Hekimliği Uzmanı ile (4) pratisyen hekim pozisyonu açılmış olup, sözleşmeli sağlık personeli 
atamaları devam edecektir. 

Ayrıca Eylül 2004 döneminde yapılacak olan kurum içi naklen atamalarda, Ardahan Göle Devlet 
Hastanesine atanmak üzere (1) diştabibi kadrosu, Ardahan Sosyalleştirme Bölgesine atanmak üzere (7) 
Hemşire, (8) Ebe, (2) Çevre Sağlığı Teknisyeni, (1) Diş Teknisyeni, (5) Laboratuar Teknisyeni, (2) 
Röntgen Teknisyeni, (8) Toplum Sağlığı Teknisyeni, (2) Anestezi Teknisyeni kadrosu, (1) Odyometri 
Teknisyeni ve (1) Sağlık Savaş Memuru kadrosu açılmış olup, bu çalışmalar devam edecektir. 

Sağlık hizmetlerinin yurdun her yöresine eşit ve dengeli bir şekilde götürülebilmesi için, 
Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli ihtiyacım karşılamak amacıyia, ilk 
defa atanacak sağlık personelinin atamalarının öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu İl'lerine yapılması 
gibi çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız sonuçlanıncaya kadar kalkınmada öncelikli 
yörelere sağlık hizmetlerinin sürekli ve yeterli bir şekilde götürülebilmesi için hekim ihtiyacı olan yerlere. 
zaman zaman diğer İl'lerden geçici uzman hekim görevlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız 
Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesine göre. üst hizmet bölgelerinde görev yapan sağlık 
personelinin, alt hizmet bölgelerine tayin talepleri, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde dönem 
tayinlerine bağlı kalınmaksızın her zaman yapılabilmektedir. 

Yeni atamaların sürekli Doğu ve Güneydoğu illerine yapılması, geçici görev, res'en atama gibi 
düzenlemelerle personel eksikliklerinin giderilmesi kararlı olarak sürdürülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

- 5 6 0 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Ö Ğ Ü T tarafından verilen, A r d a h a n Devlet Has tanes i ve Sağlık 
O c a k l a r ı n d a k i eksikl ikler in gider i lmesine da i r yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

S O R U L A R : 

8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın Önemli sıkıntılarından birisi 
de hastane ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç, gereç, teçhizat ve personel 
eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlarımıza acil müdahale yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep 
olmaktadır. 

Ardahan Merkez Devlet Hastanesinin ve Sağlık Ocaklarının personel, ambulans ve teçhizat 
eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

C E V A P L A R : 
Ardahan Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için Genel 

Bütçe Gelirlerinden 2004 Mali Yılında 200 Milyar TL. ödenek ile yine Ardahan İline bağlı Sağlık 
Ocaklarının tıbbi malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2004 Mali Yılında 06.1 
Sermaye Giderlerinden 13 Milyar TL. ödenek aktarıldı. Ardahan îlinde halen (11) adet ambulans mevcut 
olup, 2004 yılı içerisinde bu ilimizin ambulans talebi olmamıştır. 

Bakanlığımızca, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli 
Çalıştırılması île Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
4924 Sayılı Kanun 'un yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar Ardahan Devlet Hastanesi ile Merkezde 
bulunan sağlık ocaklarının sağlık personeli ihtiyacım karşılamak amacıyla, ( l ) Pratisyen Tabip, (1) 
psikolog,, (1) eczacı, ( l)diyetisyen, (1) hemşire, (8) ebe, (17) sağlık memuru ve (6) sağlık teknikeri 
olmak üzere toplam (36) sözleşmeli sağlık personeli ataması sağlandı, böylece Yardımcı Sağlık Personeli 
ihtiyacı büyük ölçüde giderildi. Doktor atamaları ise sürmektedir. 

Yine, aynı Kanun hükümlerine göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ihtiyaç duyulan 
uzman tabip, tabip, diştabibi ve eczacı pozisyonlarına 30 Temmuz 2004 tarihinde yapılan sözleşmeli 
sağlık personeli kur 'asında atama yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesinin uzman hekim ihtiyacının 
karşılanması amacıyla ( l ) ' e r İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıktan, Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Anestezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
K..B.B. Hastalıkları, Göz Hastalıkları ve Radyoloji Uzmanı olmak üzere toplam (11) uzman hekim ile 
Ardahan Merkez Hasköy Sağlık Ocağı ile Merkez Yalmzçam Sağlık Ocakları için ( l ) ' e r , 1 Nolu Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonunun pratisyen hekim ihtiyacının karşılanması için (4) pratisyen hekim 
pozisyonu açılmış olup, sözleşmeli personel atamaları devam edecektir. 

Bakanlığımızca Memur olarak atanmak üzere 20 Ağustos 2004 tarihinde yapılan açıktan atama 
kur 'asında Ardahan Devlet Hastanesine atanmak üzere (1) Nöroloji Uzmanı, (1) Üroloji Uzmanı, (1) 
pratisyen tabip ile, Ardahan Merkez Sağlık Ocağı, Ardahan Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı, Ardahan 
Merkez Tunçoluk Sağlık Ocağı ve Ardahan 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna atanmak üzere 
( l ) ' e r pratisyen tabip kadrosu açılmıştır. 

Ayrıca, Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, Eylül 2004 döneminde 
yapılacak kurum içi naklen atamalarda, Ardahan Devlet Hastanesine atanmak üzere ( l ) Nöroloji Uzmanı, 
(1) Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, (1) Üroloji Uzmanı kadrosu ile (1) Hemşire kadrosu, Ardahan 
Merkez Tunçoluk Sağlık Ocağı ile Merkez Sulakyurt Sağlık Ocağına ( l ) ' e r pratisyen hekim kadrosu, 
Ardahan Sosyalleştirme Bölgesine atanmak üzere (7) Hemşire, (8) Ebe , (2) Çevre Sağlığı Teknisyeni, ( l ) 
Diş Teknisyeni, (5) Laboratuar Teknisyeni, (2) Röntgen Teknisyeni, (8) Toplum Sağlığı Teknisyeni, (2) 
Anestezi Teknisyeni kadrosu, (1) Odyometri Teknisyeni ve (1) Sağlık Savaş Memuru kadrosu açılmış 
olup, bu çalışmalar devam edecektir. 

Sağlık hizmetlerinin yurdun her yöresine eşit ve dengeli bir şekilde götürülebilmesi için, 
Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli ihtiyacım karşılamak amacıyla, ilk 
defa atanacak sağlık personelinin atamalarının öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu İFIerine yapılması 
gibi çeşitli^ düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalanmız sonuçlanıncaya kadar kalkınmada önce l ikS 
yörelere sağlık hizmetlerinin sürekli ve yeterli bir şekilde götürülebilmesi için hekim ihtiyacı olan yerlere, 
zaman zaman diğer t l ' lerden geçici uzman hekim görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bunların yanında, 
Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliği 'nin 26 ncı maddesine göre üst hizmet bölgelerinde görev 
yapan sağlık personelinin, alt hizmet bölgelerine tayin talepleri, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde 
dönem tayinlerine bağlı kalınmaksızın her zaman yapılabilmektedir. 

Yeni atamaların sürekli Doğu ve Güneydoğu illerine yapılması, geçici görev, res 'en atama gibi 
düzenlemelerle personel eksikliklerinin giderilmesi kararlı olarak sürdürülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

- 5 6 1 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından verilen, Ardahan Çıldır Sağlık Grap Başkanlığı 
ve Sağlık Ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli sıkıntılarından birisi 

de hastane ve sağlık ocaklanndaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklanmn araç, gereç, teçhizat ve personel 
eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlanmıza acil müdahale yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep 
olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Çıldır ilçemizdeki Sağlık Grup Başkanlığı ve Sağlık Ocaklanmn personel, ambulans 
ve teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAPLAR: 
Ardahan İline bağlı sağlık Ocaklanmn tıbbi malzeme ve teçhizat ihtiyaçlannm karşılanabilmesi için 

2004 Mali Yılında 06.1 Sermaye Giderlerinden 13 Milyar TL. ödenek aktarıldı. 2004 yılı içerisinde Çıldır 
ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri faaliyete geçirilmiş olup, ilçede halen (3) adet ambulans vardır. 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştrnlrnası İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4924 Sayılı Kanun 
gereğince, (2) ebe Ardahan Çıldır ilçesine sözleşmeli olarak atanmıştır. 

Ayrıca, yine Bakanlığımızca Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine 
göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ihtiyaç duyulan uzman tabip, tabip, diştabibi ve eczacı 
pozisyonlanna 30 Temmuz 2004 tarihinde yapılan sözleşmeli sağlık personeli kur'asında atama yapılmak 
üzere Ardahan Çıldır Kurtkale Sağlık Ocağımn pratisyen hekim ihtiyacının karşılanması amacıyla bir (1) 
pratisyen hekim pozisyonu açılmış olup, sözleşmeli personel atamalan devam edecektir. 

Bakanlığımızca Memur olarak atanmak üzere 20 Ağustos 2004 tarihinde yapılan açıktan atama 
kur'asında, Ardahan Çıldır Sağlık Merkezine atanmak üzere (1) Aile Hekimliği Uzmanı ile Ardahan 
Çıldır Yakınsu Sağlık Ocağına atanmak üzere (1) pratisyen tabip kadrosu açılmıştır. 

Aynca Eylül 2004 döneminde yapılacak olan kurum içi naklen atamalarda, Ardahan Çıldır Merkez 
Sağlık Ocağına atanmak üzere (1) pratisyen hekim kadrosu, Ardahan Sosyalleştirme Bölgesine atanmak 
üzere (7) Hemşire, (8) Ebe, (2) Çevre Sağlığı Teknisyeni, (1) Diş Teknisyeni, (5) Laboratuar Teknisyeni, 
(2) Röntgen Teknisyeni, (8) Toplum Sağlığı Teknisyeni, (2) Anestezi Teknisyeni, (1) Odyometri 
Teknisyeni ve (1) Sağlık Savaş Memuru kadrosu açılmış olup, bu çalışmalar devam edecektir. 

Sağlık hizmetlerinin yurdun her yöresine eşit ve dengeli bir şekilde götürülebilmesi için, 
Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli ihtiyacım karşılamak amacıyla, ilk 
defa atanacak sağlık personelinin atamalanmn öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu İl'lerine yapılması 
gibi çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalanmız sonuçlanıncaya kadar kalkınmada öncelikli 
yörelere sağlık hizmetlerinin sürekli ve yeterli bir şekilde götürülebilmesi için hekim ihtiyacı olan yerlere, 
zaman zaman diğer İl'lerden geçici uzman hekim görevlendirilmesi yapılmaktadır. Aynca, Bakanlığımız 
Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesine göre, üst hizmet bölgelerinde görev yapan sağlık 
personelinin, alt hizmet bölgelerine tayin talepleri, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde dönem 
tayinlerine bağlı kalınmaksızın her zaman yapılabilmektedir. 

Yeni atamalann sürekli Doğu ve Güneydoğu illerine yapılması, geçici görev, res'en atama gibi 
düzenlemelerle personel eksikliklerinin giderilmesi kararlı olarak sürdürülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT tarafından verilen, Damal Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği ve* 
Sağlık Ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesine dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
8 ay karlar altında kalan Ardahan ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli sıkıntılarından birisi 

de hastane ve sağlık ocaklarındaki eksikliklerdir. Sağlık ocaklarının araç, gereç, teçhizat ve personel 
eksiklikleri nedeni ile köylü vatandaşlarımıza acil müdahale yapılamamakta ve yollarda ölmelerine sebep 
olmaktadır. 

Ardahan ilimiz Damal ilçemizdeki Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinin ve Sağlık Ocaklarının 
personel, ambulans ve teçhizat eksiklikleri nelerdir? Bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir 
çalışmanız var mıdır? 

CEVAPLAR: 

Ardahan İline bağlı sağlık Ocaklarının tıbbi malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
2004 Mali Yılında 06.1 Sermaye Giderlerinden 13 Milyar TL. ödenek aktarıldı. Ayrıca, Ardahan Damal 
ilçesinde (2) adet ambulans vardır. 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması île Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4924 Sayılı Kanun 
gereğince, (1) pratisyen tabip ile (2) ebe Ardahan Damal ilçesine sözleşmeli olarak atanmıştır. 

Bakanlığımızca Memur olarak atanmak üzere 20 Ağustos 2004 tarihinde yapılan açıktan atama 
kur'asında, Ardahan Damal Merkez Sağlık Ocağına (1) pratisyen tabip kadrosu açılmıştır. 

Ayrıca Eylül 2004 döneminde yapılacak olan kurum içi naklen atamalarda, Ardahan Sosyalleştirme 
Bölgesine atanmak üzere (7) Hemşire, (8) Ebe, (2) Çevre Sağlığı Teknisyeni, (1) Diş Teknisyeni, (5) 
Laboratuar Teknisyeni, (2) Röntgen Teknisyeni, (8) Toplum Sağlığı Teknisyeni, (2) Anestezi Teknisyeni 
(1) Odyometri Teknisyeni ve (1) Sağlık Savaş Memuru kadrosu açılmış olup, bu çalışmalar devam 
edecektir. 

Sağlık hizmetlerinin yurdun her yöresine eşit ve dengeli bir şekilde götürülebilmesi için, 
Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla, ilk 
defa atanacak sağlık personelinin atamalannm öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu İl'lerine yapılması 
gibi çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız sonuçlanıncaya kadar kalkınmada öncelikli 
yörelere sağlık hizmetlerinin sürekli ve yeterli bir şekilde götürülebilmesi için hekim ihtiyacı olan yerlere, 
zaman zaman diğer îl'lerden geçici uzman hekim görevlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız 
Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesine göre, üst hizmet bölgelerinde görev yapan sağlık 
personelinin, alt hizmet bölgelerine tayin talepleri, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde dönem 
tayinlerine bağlı kalınmaksızın her zaman yapılabilmektedir. 

Yeni atamaların sürekli Doğu ve Güneydoğu illerine yapılması, geçici görev, res'en atama gibi 
düzenlemelerle personel eksikliklerinin giderilmesi kararlı olarak sürdürülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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156.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, Antalya'da hizmet veren bir özel sağlık 
kuruluşuna ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Recep AKDAG'ın cevabı (7/3251) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 

Antalya Milletvekili 

1. Antalya'daki AN-DEVA adlı özel sağlık kuruluşunun resmi olarak izin verilen hizmet 

kapsamı nedir? Bu kuruluş özel hastane statüsüne mi, özel tıp merkezi statüsüne mi 

sahiptir? 

2. Bu özel sağlık kuruluşunun büyük ameliyatları yapma ve 24 saati geçen yatışlı hasta 

kabul etme ehliyeti var mıdır? 

3. Bu özel sağlık kuruluşu verilen hizmet izni kapsamının dışında yasa dışı olarak 

hizmet vermekte midir? 

4. AN-DEVA adlı özel sağlık kuruluşunun 1997-1998 yıllarında ruhsatsız olarak inşa 

edilen bir binada hizmet verdiği doğru mudur? 

5.- Eğer, bu özel sağlık kuruluşunun binasının ruhsatsız olduğu doğru ise, şimdiye kadar 

herhangi bir yasal tahkikat yapılmış mıdır? 

6. Eğer yasal tahkikat yapılmış ise, sonucu ne olmuştur? 

7. Eğer yasal tahkikat yapılmamış ise. yapılmama gerekçesi nedir ve önümüzdeki 

günlerde yapılacak mıdır? 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLİĞİ 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI : B100TSH0150002 
KONU: Yazılı soru önergesi 0 5.08.0 4. 1 2 8 6 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.01.0. 

GNS.0.10.00.02.-7/3251 -6502 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI' nın "Antalya' da hizmet veren bir özel 
sağlık kuruluşuna ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Prof. £&, &2C*p AKDAĞ 
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Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI' nın "Antalya'da hizmet veren bir özel 
sağlık kuruluşuna ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru 1: Antalya'daki AN-DEVA adlı özel sağlık kuruluşunun resmi olarak 
verilen hizmet kapsamı nedir? Bu kuruluş özel hastane statüsüne mi? Özel Tıp 
Merkezi statüsüne mi? sahiptir. 

Cevap 1: Antalya ili, Tarım Mah. Perge Bulvan A Blok No: 19 adresinde, An-
Deva Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. sahipliğinde faaliyet gösteren Öze! An-Deva Tıp 
Merkezi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Dahiliye, Kadın Doğum, KBB, Diş, 
Ortopedi, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Üroloji, Göz Hastalıkları, 
Nöroloji, Anestezi, Genel Pratisyenlik dallarında ve 24 saat hizmet vermek üzere, 
09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşlan Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, 21.09.2001 tarih ve 27-
01 sayılı Uygunluk Belgesi ile ruhsatlandınlmış özel tıp merkezi statüsünde faaliyet 
gösteren bir özel sağlık kuruluşudur. 

Soru 2: Bu özel sağlık kuruluşunun büyük ameliyatları yapma ve 24 saati 
geçen yatışlı hasta kabul etme ehliyeti var mıdır? 

Cevap 2: Söz konusu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde Cerrahi müdahale 
birimlerinin tanımı yapılmış olup Cerrahi Müdahale Birimlerinde hangi ameliyatların 
yapılabileceği de 26.06.2000 tarih ve 9170 (Genelge 2000/67) ve 29.08.2003 tarih ve 
13061 sayılı (Genelge 2003/105) Genelgelerimizde belirtilmiştir. 

Özel An-Deva Tıp Merkezi'nin başvurusu üzerine Bakanlığımızca oluşturulan 
Cerrahi Müdahale Komisyonunca başvuru incelenmiş ve başvurunun mevzuatlara 
uygun olduğu tespit edildiğinden adı geçen özel sağlık kuruluşu adına Bakanlığımızca 
Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz 
Hastalıkları ve Ortopedi ve Travmatoloji branşlarında genelgelerimizde belirtilen 
ameliyattan yapmak üzere 11.10.2002 tarih ve 022 sayılı Cerrahi Müdahale Uygulama 
İzin Belgesi düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğin 32 inci Maddesinde sağlık kuruluşunda hastaların gözlem altında 
bulundurulma sürelerinin 24 saatten fazla olamayacağı hükmolunmuş ve 36 inci 
maddesinin (e) bendinde de uygulanacak müdahalelerin gün içinde tamamlanamadığı 
durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin yataklı bir tedavi kurumuna nakii ve 
orada takip ve tedavisinin sağlanacağı hükmolunmuştur. 

Ayrıca Yönetmeliğin 57 inci maddesinin (z) bendinde, Cerrahi Müdahale Birimi 
de dahil olmak üzere sağlık kuruluşlarında hastanın 24 saatten uzun süreli göziem 
altında tutulamayacağına dair hüküm bulunmaktadır. 

Sonuç olarak adı geçen tıp merkezinin Bakanlığımızca izin verilen branşlarda ve 
genelgelerde (Ekte yer alan) belirtilen ameliyatlar dışında ameliyat yapma ve 24 saati 
geçen yatışlı hasta kabul etme yetkisi bulunmamaktadır. 

Soru 3: Bu özel sağlık kuruluşu verilen hizmet izni kapsamının dışında yasa 
dışı olarak hizmet veriyor mu? ^ ^ 

Cevap 3: Özel An-Deva Tij^Mg^&09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı "Ayakta 
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel^B&flJ Ku/pluşlan Hakkında Yönetmelik" hükümleri 
doğrultusunda, 21.09.2001 fjffisfâij^ttöl sayılı Uygunluk Belgesi ile 
ruhsatlandınlmıştır. Özel sağlıll&RiuKunp bünyesinde bulunan Cerrahi Müdahale 
Birimi ise Cerrahi Müdahale Te^j^Komisyonü tarafından yerinde yapılan inceleme 
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sonucunda mevzuatlara uygun bulunması neticesinde, kuruluş adına Bakanlığımızca 
düzenlenmiş olan 11.10.2002 tarih ve 022 sayılı Cerrahi Müdahale Uygulama İzin 
Belgesi ile ruhsatlandırılmıştır. Söz konusu kuruluş mevzuatlar doğrultusunda faaliyet 
göstermektedir. Bu hususla ilgili olarak, yasa dışı faaliyet gösterdiğine dair herhangi 
bir tespit bulunmamaktadır. 

Soru 4: An-Deva adlı özel sağlık kuruluşunun 1997-1998 yılları arasında 
ruhsatsız olarak inşa edilen bir binada hizmet verdiği doğru mudur? 

Cevap 4: Yönetmeliğin 15 inci maddesinde Yönetmelik kapsamında açılacak 
sağlık kuruluşlarının binalarının taşıması gereken özellikler sayılmış olup, bu maddede 
sağlık kuruluşunun hizmet vereceği binaya ait inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izin 
belgesinin isteneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu nedenle söz konusu sağlık kuruluşunun ruhsatlandırılması aşamasında 
hizmet göstereceği binaya ait yapı kullanma izin belgesi istenmemiştir. 

Soru 5: Eğer bu özel sağlık kuruluşunun binasının ruhsatsız olduğu doğru ise 
şimdiye kadar herhangi bir yasal tahkikat yapılmış mıdır? 

Cevap 5: Halen tıp merkezi olarak faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşunun 
tıp merkezi olarak ruhsatlandırılması aşamasında Yönetmelikte inşaat ruhsatı veya 
yapı kullanma izin belgesinin isteneceğine dair bir hüküm bulunmadığından herhangi 
bir yasal tahkikat yapılmamıştır. 

Soru 6: Eğer yasal tahkikat yapılmış ise sonucu ne olmuştur? 
Cevap 6: Yasal tahkikat yapılmamıştır. 

Soru 7: Eğer yasal tahkikat yapılmamış ise, yapılmama gerekçesi nedir ve 
önümüzdeki günlerde yapılacak mıdır? 

Cevap 7: Mevzuat hükümlerine aykırı bir durum söz konusu olmadığından 
yasal tahkikat yapılmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. 

İlginize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

KONU: Cerrahi Müdahale Birimlerinde 
Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 

29.08.2003/ 13061 

VALİLİĞİNE 
(İl Sağlık Müdürlüğüne) 

GENELGE 
2003/105 

İLGİ:a) 09.03.2000 gün 23988 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik 
b)26.06.2000gün ve 9170 sayılı Genelge 
c)08.01.2002 gün ve 256 sayılı Genelge 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik gereği 
oluşturulan Cerrahi Birimi Bilim Komisyonu Makamm 21.08.2003 gün ve 7838 sayılı Onayına 
istinaden 26.08.2003 tarihinde yapılan toplantıda, Cerrahi Müdahale Birimlerinde uygulanacak 
Cerrahi Müdahaleler listesi yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılacak uygulamaların yeniden düzenlenerek ekte gönderilen cerrahi müdahale listesi 
doğrultusunda yapılması hususunda gereğini rica ederim. Prof Dr Necdet ÜNÜVAR 

Müsteşar 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

KONU: Cerrahi Müdahale Birimlerinde 
Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 

EK-1 
Cerrahi Müdahale Uygulanacak Sağlık Kuruluşlarında Tıp Dallarına Göre 

Uygulanabilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi 

GENEL CERRAHİ 

1. İnguinal herni 
2. Femoral herni 
3. Umbilical herni 
4. Epigastrik ve paraurnbilical hemiler 
5. Nüks inguinal ve femoral hemiler 
6. Sinüs pilonidalis 
7. Hemoroid 
8. Analfissür 
9. Komplike olmayan perianal fîstüller 
10. Deri- derialtı tümörlerin eksizyonu 
11. Memenin iyi huylu tümörlerin eksizyonu 
12. Arteriovenöz fistül açılması 
13. V.saphenaparva pake eksizyonu 
14. Tiroglaseal kist eksizyonu 
15. Lapaıaskopik Kolesistektomi (A. Kolesistit ve daha önce batın ameliyatı geçirenler hariç) 
16. A. Apendektomi (Perfore hali hariç) 

ORTOPEDİ 

1) Açık kırıkların kapalı kırık haline getirilmesi 
2) Amputasyonlar (küçük kemiklerde) 
3) Artrodezler (Spinal artrodez hariç) 
4) Artroskopik cerrahi girişimler (tüm eklemlerde diz ve omuzda yapılan girişimler dahil) 
5) Artrotomiler (Tüm kemiklerde) 
6) Çıkıkların açık redüksiyonu 
7) Çıkıkların kapalı redüksiyonu 
8) DKÇ ameliyatları 
9) DKÇ kapalı redüksiyonu ve alçı değişimleri 
10) Eklem sertliklerinde düzeltme ve manipülasyonlar 
11) Eksternal fiksatör uygulama (Tüm kemiklerde) 
12) Ekstremitelerden yabancı cisim çıkarılması (eklem içi olanlar dahil) 
13) Gevşetme operasyonları 
14)Habitüel lüksasayon ameliyatlan ve plasti ameliyatları (tüm eklemlerde) 
15) Hygroma eksizyonu 
16) Kas ameliyatlan (myotomiler) 
17) Kemik biyopsileri 
18) Kemik ve yumuşak dokulardaki ameliyatlan 
19) Kınklann açık redüksiyonu ve osteosentez (Tüm kemiklerde) 
20) Kınklann kapalı redüksiyonu 
21)Kınklı çıkıkların kapalı redüksiyonu 
22)Konjenital deformiteleri düzeltici girişimler 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

KONU: Cerrahi Müdahale Birimlerinde 
Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 

23) Osteomyelit ameliyatları 
24) Osteosentez materyalin ve ekstemal fiksatörlerin çıkarılması (Tüm kemiklerde) 
25) PEV alçılan 
26) PEV ameliyatları 
27) İmplant çıkarmalar 
28) Psödoartroz tamiri (Tüm kemiklerde) 
29) Sinir tamirleri, greftleri, 
30) Sinoviektomiler 
31) Sinovyal biyopsiler 
32) Tendon transferleri, tamirleri, greftleri ve kas ameliyatları (tüm ekstremitelerde) 
33) Tüm eklemlerde ligament ile bağ tamir ve rekonstrüksiyonlan 
34) Tüm el cerrahisi ameliyatlan (mücrocerrahi dahil) 
35) Uzatma ameliyatları (Tüm kemiklerde) 
36) Yumuşak doku ve kemik biyopsileri 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 
1. Vajinal Doğum (Epizyotomi dahil) 
2. Küretaj 
3. Amniyosentez-kordosentez 
4. Amniyoskopi 
5. Arka onarım 
6. Bartholin bez drenaj ve marsupiyalizasyonu 
7. Bartholin bez eksizyonu 
8. Embriyosid-fetosid 
9. Endometrial örnekleme 
10. Gebelik sonlandırma 
11. Gittes usulü ile kolposuspansiyon 
12. Himenoplasti 
13. Histerosalpingografi 
14. înseminasyon (vajinal, servikal, intrauterin) 
15. İntrauterin RİA çücanlması 
16. İntrauterin - intravajinal ilaç uygulaması 
17. Kolposkopi eşliğinda biyopsi 
18. Koryon villus örneklemesi 
19. Kuldosentez 
20. Labial füzyon açılması 
21. Laparoskopi (Açık trokar uygulaması ile) 
22. Laparaskopik burch operasyonu 
23. Leep (loop elektro eksizyon prosedürü) 
24. Mini laparotomi ile tubal ligasyon 
25. Ofis histeroskopisi 
26. Servikal biyopsi 
27. Servikal konizasyon (sıcak) 
28. Servikal konizasyon (soğuk) 
29. Servikal koterizasyon 
30. Servikal - vulvar kriyoterapi 
31. Servikal polip çıkarımı 
32. Servikal sirkülaj (Mc Donald's, Shirodkar, Lash) 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

KONU: Cerrahi Müdahale Birimlerinde 
Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 

33. Trakelorafi 
34. Ultrasonografi eşliğinde kist aspirasyonu, ektopik gebelik içine ilaç uygulaması 
35. Uterin polip çıkarımı 
36. Üretral karunkül eksizyonu 
37. Vajinal burjonman küretajı 
38. Vajinal duvar kist aspirasyonu-eksizyonu 
39. Vajinal septum eksizyonu 
40. Vajinal stenoz tamiri 
41. Vulva cildi eksizyonu 
42. Vulvar biyopsi 
43. Vulvar abse - hematom boşaltılması 
44. Vulvaya ilaç eksizyonu (denervasyon için alkol veya kronik pruritus için steroid) 
45. Vulvar travma onarımı 
46. Vulvar, vajinal tümör, kist, kondilom eksizyonu (eksizyonel biyopsiler) 

ÜROLOJİ 

1. Dilatasyon (Uretral) 
2. Double J katater ve ureter katateri takılması 
3. tntrakavernozal enjeksiyonlar 
4. İntravenikal kemoterapik veya immunoterapotik ajanlar verilmesi 
5. Kordon kisti eksizyonu 
6. Meatotomi, benique dilatasyonu 
7. Mesane Punch Biyopsisi 
8. Minimal invaziv priapisin tedavisi 
9. Papaverin testi 
10. Prostat biyopsisi (TRUS eşliğinde) 
11. Scrotal cerrahi (hidrosel, vankosel, scrotal orşiektomi) 
12. Sircumsizyon 
13. Sistoskopi 
14. Testis biyopsisi 
15. Perkutan nefrostomi 
16. Perkutan kist aspirasyonu (Ultrason eşliğinde) 
17. İngiunal orşiektomi 
18. Vazektomi 

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ 

Vücut Kontur Düzeltmeleri 
1. Brakioplasti 
2. Flankplasti 
3. Jinekomasti 
4. Liposuction 
5. Meme büyütme, küçültme ve asma ameliyatları 
6. Mini abdominoplasti 
7. Uyluk lifti 

Baş Boyun Cerrahisi 
1. Alın germe 
2. Alloplastik implant yerleştirilmesi 
3. Bleferoplasti ve ptosis düzeltilmesi 
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4. Boyun kontur düzeltilmesi 
5. Otoplasti 
6. Peeling uygulamaları 
7. Saç restorasyonu 
8. Yüz ve boyun germe 

Nasal Deformiteler 
1. Estetik amaçlı; estetik rinoplasti 
2. Rekontrüktif amaçlı; korrektif rinopplasti, septoplasti, total burun rekontrüksiyomı 

Rekontrüktif Cerrahi 
1. Bening ve malign cilt tümörleri eksizyonlan ve sonrasmda oluşacak defektler ve travmatik 

doku kayıplarının greft ve fleple kapatılması, 
2. Doku genişletici yerleştirilmesi 
3. Dudak yangı sekonder deformitelerinin düzeltilmesi 
4. Yanık deformitelerinin düzeltilmesi 

Maksillofasiyal Travma Cerrahisi 
Ortognatik cerrahi 
Lazer uygulamalan 
1. Vasküler lezyonlar için 
2. Epilasyon amaçlı 
3. Kınşıklık giderilmesi 
4. Deri lezyonlannın tedavisi 

El Cerrahisi 
1. Tüm el cerrahisi ameliyattan (mikrocerrahi dahil) 
2. Travmatik el kesileri 
3. Tendon kesileri 
4. Sinir kesileri 
5. Kemiğe yönelik girişimler 
6. Kongenital el anomalilerinin düzeltilmesi, 

GÖZ 

Genel anestezi altında yapılacak ameliyatlar 
1. 16-18 yaş altındaki hastalann tümü 
2. Ekzentarasyon 
3. Göz içi yapılann boşabileceği göz yaralanmaları 
4. Hekimin veya hastanın genel anestezi tercihi 
5. Mental retarde hastalar 
6. Optik sinir ve orbita dekompresyon ameliyatlan 
7. Orbitatomiler 
8. Psikolojik olarak gergin olan hastalar 
9. Süresi 1,5-2 saati geçen operasyonlar 
10. Vitreoretinal cerrahiler keratoprotez diğer bilim dallan ile birlikte yapılan operasyonlar (Blow-

out fraktürleri, maksillofasiyel girişimler gibi) 
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Lokal veya topikal anestezi altında yapılacak ameliyatlar 
1. Evisserasyon, enükleasyon 
2. Orbitotomi 
3. Ekzenterasyon 
4. Göz kapaklarında keşi, abse, kist, tümör cerrahisi, 
5. Kapak rekonstrüksiyonu 
6. Entropion, ektropion ameliyatları 
7. Şalazyon ameliyatları 
8. Tarsorafi 
9. Gözyaşı drenaj sistemi probing, entübasyon 
10. Kese ablasyonu 
11. Dakriosistorinostomi, konjuktival rinostomi 
12. Rektus ve oblik kaslara geriletme, rezeksiyon, miyotomi, miyektomi, ve ayarlanabilir sütur, 
13. Kas transpozisyonlan, 
14. Faden ameliyatları 
15. Nistagmus cerrahisi 
16. Pterjium ameliyatı 
17. Konjuktiva örtmesi 
18. Konjuktival keşi, kist ve tümör cerrahisi, 
19. Kornea, sklera kesişi sütürasyonu, 
20. Ön kamara lavajı, 
21. Penetran ve lamellar keratoplasti, 
22. Radial keratotomi, astigmatik keratotomi, 
23. Excimer laser ile PRK ve PTK 
24. LASİK 
25. Katarakt ameliyatı ve göz içi lens implantasyonu 
26. Pupilloplasti 
27. Sineşiotomi, iridotomi, iridektomi, 
28. Tüm glokom ameliyatları, 
29. Seton cerrahisi 
30. Retina dekolmanı ameliyatları 
31. ön vitrektomi, pars plana vitrektomi, 
32. Vitreoretinal cerrahi 
33. Göz içinden silikon yağı alınması 
34. Göz içi yabancı cisim çıkarılması 
35. Pnömotik retinopeksi, 
36. Keratoprotez, 

KULAK BURUN BOĞAZ 

1. Burun 
a) Septal apse ve hematom drenajı 
b) Nazal polipektomi 
c) Konka rezeksiyonu 
d) Burundan yabancı cisim çıkartılması 
e) Burundan yabancı cismin cerrahi olarak çıkartılması 
f) Septoplasti veya SMR 
g) Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 
h) Oroantral fîstül onarımı 
i) Anterior tampon 
j) Posterior tampon 
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k) Kırık redüksiyonu 
1) Burun mukazası koterizasyonu 
m) Burun içi konka elektrokoterizasyonu 
n) Korrektifseptorinoplasti 

2. Paranazal Sinüsler 
a) Maksiller sinüs ponksiyonu ve lavajı 
b) Antralkoanal polip ekzisyonu 

3. Endoskopi 
a) Diagnostik nazal endoskopi 
b) Fonksiyonel endoskopîk sinüs cerrahisi (Tek taraf) 
c) Fonksiyonel endoskopîk sinüs cerrahisi (Çift taraf) 
d) Maksiller sinüse endoskopik müdahale 
e) Nazofarinks biyopsisi 

4. Larenks 
a) Trakeotomi, Planlı 
b) Trakeotomi, Acil işlem 
c) Larinks biyopsisi (indirekt laringoskopi ile) 
d) Direkt laringoskopi 
e) Fleksible fiberoptik laringoskopi 
f) Larinks papillomu 
g) Kordektomi veya stripping 
h) Nodul ve polip eksizyonu 
i) Tiroplastiler 
j) Teflon, yağ enjeksiyonu 

5. Ağız-Dudak-Dil 
a) Tonsillektomi 
b) Adenektomi 
c) Ventilasyon tüp tatbiki 
d) Ağız vestibül apse, kist veya hematom drenajı 
e) Frenimm linguada basit frenilektomi 
f) Frenilum linguale plastiği 
g) Dudak lezyonu basit eksizyonu 
h) Dudak malign tümör Wedge rezeksiyonu 
i) Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vs çıkarılması 
j) Dil biyopsisi 
k) Dil lezyonu eksizyonu, 
1) Uvulaplasti 
m) Uvulapalatofaringoplasti 
n) Yumuşak damağa radyofrekans veya lazer uygulaması 

6. Kulak 
a) Miringoplasti 
b) Timponoplasti 
c) Stapedektomi 
d) DKY den polip eksizyonu 
e) DKY den ekzositoz eksizyonu 
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157.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, sağlık kuruluşlarında ücretli veya ücretsiz 
yapılan aşılara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3252) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

- f ^ JUM a== 
Dr. Muharrem TOPRAK 

İzmir Milletvekili 

Ülkemizin Sağlık sorunlarının yoğunluğunu yazılı ve görsel basında gün be gün 
izliyoruz. SSPE (Kızamık) hastalığı konusunda bazı Üniversitelerimizin Araştırma ve Eğitim 
Hastanelerinin Çocuk Nöroloji uzmanları tarafından ciddi uyanları bulunmaktadır. Ülkemizde 
SSPE hastası çocuk sayısı son günlerde artışa geçtiği de uzmanlarca dikkat 
çckilmektedir.Türkiye geneli düşünüldüğünde bir hayli fazla sayıda çocuğun bu hastalıkla 
mücadele etmekte olduğundan söz edilmektedir. Aym zamanda özürlü vatandaşlarımızla ilgili 
nüfus oranımıza göre bir artış görülmektedir.Anayasamıza göre devletimiz halkın sağlığından 
bire bir sorumludur. Sağlık Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kuruluşlarında doğumdan itibaren 
bir dizi aşı programı uygulanmaktadır. AB'ye girme sürecinde, ileriye dönük hastalıkları aza 
indirme ve ortadan kaldırmak açısından uygulanan bu aşı programı; Bazı aşıların vatandaşın 
kendisi tarafından ücret ödenerek karşılandığı (Menenjit-su çiçeği), bazı aşılarında devletimiz 
tarafından karşılandığı bilinmektedir. 

Bu nedenle : 

1. Bakanlığımızın Sağlık kuruluşlarında hangi tip aşılar, ücretli veya ücretsiz 
yapılmaktadır ? 

2 - Ücreti ödenerek yapılan aşılar var ise (Menenjit-Suçiçeği).. bu ekonomik zorluklar 
içerisinde aşısını yaptıramayan çocuklarımızın gelecekte özürlü olmaması için 
SSPE Hastalığı tedavisi de içinde olmak kaydı ile ne gibi önlemleriniz olacak? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 

Sayı : BİOOTSHOI10005 
Konu : Yazılı soru önergesi cevaplandırılması ( T i f l R f l t 1 0 0 ^ 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: KAN.KAR.MD. 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 6502 sayılı 
yazınız. 

İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK tarafından "Bakanlığımıza bağlı sağlık 
kuruluşlarında yapılan aşılara ilişkin" olarak verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması 
tensip kılman Yazılı Soru önergesi 'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Recep A K D A Ğ 
Bakan 
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İ z m i r M i l l e t v e k i l i S a y ı n M u h a r r e m T O P R A K t a r a f ı n d a n ' B a k a n l ı ğ ı m ı z a b a ğ l ı s a ğ l ı k 
k u r u l u ş l a r ı n d a y a p ı l a n a ş ı l a r a i l i şk in ' o l a r a k ver i l en (7/324fc2) say ı l ı s o r u ö n e r g e s i n i n 
c e v a b ı d ı r : 

S O R U L A R : 
Ü l k e m i z i n Sağ l ık sorunlarının yoğunluğunu yazılı v e görsel bas ında gün b e gün izl iyoruz. 

S S P E ( K ı z a m ı k ) hastalığı konusunda bazı Ünivers i te ler imizin Araştırma v e Eğ i t im 
Hastanelerinin Ç o c u k Nöroloj is i uzmanları tarafından ciddi uyarı lan bulunmaktadır. 
Ü l k e m i z d e S S P E hastası ç o c u k sayısı son günlerde artışa geçt iğ i de uzmanlarca dikkat 
çekmektedir . Türkiye genel i düşünüldüğünde bir hayli fazla sayıda çocuğun bu hastal ıkla 
m i c a d e l e e tmekte o lduğundan s ö z edilmektedir. Ayn ı zamanda özürlü vatandaşlarımızla i lgil i 
nüfus oranımıza göre bir artış görülmektedir. Anayasamıza göre dev le t imiz halkın sağl ığ ından 
bire bir sorumludur. Sağl ık Bakanl ığ ımıza bağlı tüm sağl ık kuruluşlarında d o ğ u m d a m itibaren 
bir diz i aşı programı uygulanmaktadır. A B ' y e girme sürecinde, i leriye dönük hastalıkları aza 
ind,irme v e ortadan kaldırmak açıs ından uygulanan b u aşı programı; Baz ı aşıların vatandaşın 
kendis i tarafından ücret ödenerek karşılandığı (Menejit-su çüçeği ) , bazı aşıların dev le t imiz 
tarafından karşı landığı bil inmektedir. 

B u nedenle; 
1- B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n Sağl ık kuruluşlarında hangi tip aşılar, ücretli veya ücrets iz 

yapılmaktadır? 
2 - Ücret i ödenerek yapılan aşılar var ise (Mcnenj i t -suçiçeği ) , bu ekonomik zorluklar 

içeris inde aşısını yaptıramayan çocuklarımızın ge lecekte özürlü o lmamas ı iç in S S P E 
Hastal ığ ı tedavis i de iç inde o lmak kaydı i le ne gibi önlemleriniz o lacak? 

C E V A P L A R : 

C e v a p 1- Ü l k e m i z d e çocukluk dönemi aşı lama programı D ü n y a Sağl ık Örgütünün de 
önerileri doğrultusunda Geniş le t i lmiş Bağış ıklama Programı ( G B P ) kapsamında 
yürütülmektedir. 1981 *de başlatılan bu program kapsamında şu anda çocuklara yedi hastal ığa 
karşı rutin aş ı lama çal ışması yürütülmektedir. B u aşılar; tüberküloz, difteri, b o ğ m a c a , 
tetanoz, ç o c u k fe lc i , k ızamık v e hepatit B aşılarıdır. Ayrıca gebeler başta o lmak üzere 1 5 - 4 9 
yaş kadınlara m a t e m a l v e neonatal tetanoz hastalıklarının ön lenmes ine yöne l ik tetanoz 
aş ı laması yapılmaktadır. 

Rut in aş ı lama takvimindeki aşılar, birinci basamak sağl ık kuruluşlarımızda ücretsiz olarak 
uygulanmaktadır . 

A y n c a talep etmeleri hal inde, tüm kamu v e özel sağlık kuruluşları v e öze l hekimler 
ücrets iz uygu lamay ı taahhüt e tmek v e aşıladıkları kişilerin kayıtlarım bildirmek koşu lu i l e bu 
aşıları ücrets iz olarak sağl ık müdürlüklerimizden alabilmektedir. 

A ş ı takvimi belirlenirken, üniversitelerimizin i lgil i öğret im üyeleri başta o lmak üzere 
akademisyen lerden o luşan "Bağış ıklama Danışma Kurulu"nun görüşleri alınmaktadır. B u 
kurul, her y ı l belirl i aralıklarla toplanarak mevcut aşı i le korunulabilir hastalıkların verilerini 
v e ü lkemizdek i ep idemiyoloj ik durumunu gözden geçirmekte v e aşı takvimine yönel ik 
öneri lerde bulunmaktadır. Bağış ık lama Danı şma Kurulu'nun aşı takvimine ek lenmes i gereğ im 
belirttiği aşı lar bir program dahilinde takvime alınmakta v e ücretsiz olarak tüm sağl ık 
kuruluşlarında uygulanmaktadır. Ayrıca sağlık kuruluşlarımızda kuduz aşısı v e serumu başta 
o l m a k üzere , akrep v e yı lan serumları BakanlıgımutıacafSgtadjnı temin edilerek ücrets iz 
yapılmaktadır. •tf'1^ '̂*'* i l * ^S?^_ 

Yukarıda sayılanların dışındaki aşılar (hemofiluş-mfVdfeliza^rft^^^fcnerLJit aşıs ı ) , su ç içeğ i , 
p n ö m o k o k , hepatit A , kabakulak, kızamıkçık v b . ) a£i |&y"a{ş«^jdfr* Ancak sağlık kurulu 
raporu almaları durumunda bu aşıların bedelleri tüm resmıiKuanj^âtçfi Aie:nmektedir. 
C e v a p 2 - Subakut Skleroz is Panensafalitis ( S S P E ) k ızamık hastalığının geç d ö n e m 
kompl ikasyonudur v e sadece kızamık hastalığını geçiren her 100.0OO kiş ide bir o lmak üzere 
hastalıktan ortalama 2 -10 yı l sonra görülür. Bazı eski yayınlarda S S P E ' n i n aş ıya bağl ı da 
görü leb i l eceğ ine dair bilgi ler o l sa da viral sekanslama çalışmalarının uygulaması i le S S P E 
hastal ığının s o k a k virusu (k ızamık hastalığı virusu) i le meydana geldiği kes in olarak 
kanıtlanmıştır. 

Bağ ı ş ık lama D a n ı ş m a Kurulu v e S S P E konusunda deneyiml i Çocuk Nörologlar ından 
o luşan bir kurul 0 7 . 0 5 . 2 0 0 4 tarihinde Sağlık Bakanlığında toplanmıştır. Toplantı sonucunda 
halen m e v c u t verilerin Türkiye 'de S S P E görülme s ıkl ığının artışına dair kes in bir karar 
v e r m e k iç in yeterli o lmadığ ına karar verilmiştir. Son yıllarda görülen artış gerçek bir artış 
o lmayıp; 

> N ü f u s artışına, 
>• Ç o c u k Nöro lo j i Uzmanlarının artışı i le tanı v e tedavideki ge l i şmelere , 
>- Kiş i ler in sağl ık kuruluşlarına u laşma olanaklarının artmasına v e hek ime başvurmadaki 

artışa, 
>• Daha ö n c e k i yıllarda çocukların aşılarının yapı lmamış o lmas ına bağlı o lab i l eceğ ine v e 

konuyla i lgi l i olarak daha fazla veri toplanmasına karar verilmiştir. 
K ı z a m ı k hastal ığının ö lümlere v e bu tür ciddi komplikasyonlara yol açabi leceğ in i de 

bi lerek hastal ığı ü lkemizde en alt sev iyeye indirmek üzere 2OO2-2O10 yıllarını kapsayan 
Kızamık E l iminasyonu Programı başlatılmıştır. B u çerçevede i lköğret im çağında top lam 
9.575.0OO ç o c u k 2 0 0 3 yı l ında aşılanmıştır. Önümüzdeki d ö n e m d e , okul önces i v e okul 
çağ ında olupta oku la d e v a m etmeyen yaklaşık 10 M i l y o n ç o c u ğ u m u z daha aşılanacaktır. 
Böy le l ik l e , k ı z a m ı k virüsünün yaşayacağı ortam bırakılmayacak v e yerli k ızamık virüsü 
e l imine ed i lmi ş olacaktır. Dolayıs ıy la kızamık hastalığının geç d ö n e m kompi ikasyonu olan 
S S P E hastalığı da y o k ed i lmiş olacaktır. 
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158.-İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarına, 
- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK'ın, peynircilik araştırma enstitüsü kurulup kurul

mayacağına, 
- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, doğal afetten zarar gören fındık üreticileri 

için yapılacak çalışmalara, 
- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Alanya'ya bağlı bazı köylerin su 

sorununa, 
- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya kent merkezinin balıkçı 

barınağı ihtiyacına, 
- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK'ın, et hayvancılığını desteklemeye yönelik bir tebliğe, 
- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK'ın, 5184 sayılı Kanunun değiştirilip değiştiril

meyeceğine, 
- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, doğrudan gelir desteği ödemeleri için çiftçiler

den alınan paraya, 
- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı bir 

atölyeye, 
- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün araç ve 

teknik personel ihtiyacına, 
- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'ın bazı ilçe ve köylerinin yayla yollarının 

yapım ve onarımına, 
-Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, Aydın İlinde ödenecek pamuk primlerine, 
- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, hayvancılıkla ilgili araştırma, aşı üretim enstitüsü ve 

kontrol laboratuvarlarının kapatılma nedenlerine, 
- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, buğday destekleme politikalarına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3253, 3254, 3255, 

3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266) 

EKLER : 
EK-1 7/3253 
EK-2 7/3254 
EK-3 7/3255 
EK-4 7/3256 
EK-5 7/3257 
EK-6 7/3258 
EK-7 7/3259 
EK-8 7/3260 
EK-9 7/3261 
EK-10 7/3262 
EK-11 7/3263 
EK-12 7/3264 
EK-13 7/3265 
EK-14 7/3266 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1-Bakanlığınız bütçesinden hayvan hastalıkları ile mücadele için ayrılan 
ödenek var mıdır? Varsa, ayrılan ödenek bu mücadele için yeterli midir? 

2- BM ve AB bünyesindeki kuruluşlar ve uluslararası hayvan hastalıkları 
ofisi ile bu çalışmalarda koordinasyon nasıl sağlanmaktadır? 

3-Bu kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülen projeler var mıdır? Varsa, bu 
projeler nelerdir ve hangi safhadadır? 

4 - Ülkemizdeki hayvan hastalıkları ile mücadele için BM, AB ve ilgili diğer 
uluslararası kuruluşlardan nakdi yardım sağlanmakta mıdır? Eğer böyle bir 
yardım yapılıyorsa, nasıl ve hangi şartlarda yapılmaktadır? 
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02-07-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tanm ve Köyişleri Bakanı Sn. Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

K^0UJA»—^ 
Prof. Dr. Necdet BUDAK 

Edime Milletvekili 
Peynir, peynir mayası, zararsız organik asitler veya starter kültürlerle pıhtılaştırman 

sütlerin islenmesi, tuzlanması, yöreye göre tat ve koku verici zararsız maddelerin 

katılması, farklı süre ve ısı derecelerinde oigunlaştınlması sonucunda elde edilen bir 

süt ürünüdür. Sütte bulunan protein, kalsiyum, yağ ve vitaminlerin tümü peynirde 

konsantre olarak bulunduğundan, çok yararlı bir gıda maddesidir. Beslenmemizde 

büyük önemi olan peynir, ülkemizde çok eskiden beri üretilip tüketilmektedir. 

Türkiye'de üretilen peynir çeşidi sayısı yaklaşık 20'dir. 

Beyaz salamura peynir ülkemizde en fazla üretilen peynir çeşididir. "Salamura 

Peynir", "Edime Peyniri" veya Teneke Peyniri"yada Trakya" adı ile de bilinir. Son 

yıllarda peynir üretimi Edirne'de endüstrileşme yolunda büyük mesafeler almış yeni 

açılan tesisiler ile üretim arttırılmıştır. Ancak ; Edime ekonomisinde önemli bir yer 

tutan peynirin ; üretim kalitesinin modern standartlara ulaştınlması, üretim 

kapasitesinin kontrollü bir şekilde arattırılması, iç ve dış piyasalarda pazarlarıma 

yöntemlerinin oluşturulması ve yeni peynir türevlerinin geliştirilmesi için bir 

"Peynircilik Araştırma Enstitüsünün" açılması gerekmektedir. 

Soru: 

Edirne ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan peynir üretiminin ve bu sektörün 

geleceğini önemli ölçüde etkileyecek olan "Peynircilik Araştırma Enstitüsünün" 

açılması konusunda bir çalışma başlatılacak mıdır ? 
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02 Temmuz 2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köy İşleri Bakam Sayın Sami GÜÇLÜ tararından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince arz 

ve talep ederim. 

İ.Sami Tandoğdu 

Ordu Milletvekili 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi 

4-5 Nisan 2004 tarihinde hava sıcaklığının eksi 6 ve eksi 8 dereceye düşmesi sonucu 

Karadeniz bölgesinde don olayı meydana gelmiştir. Bu durum nedeniyle, tek geçim kaynağı 

fındık olan üreticilerin büyük zarar gördüğü ve bu seneki findik ithalat ve ihracatının da 

düşeceği belirtilmiştir. 

Fındık,Karadeniz Bölgesinin ekonomisinde en önemli üründür. Dünyanm findik ihtiyacının 

yüzde 75'ini Karadeniz findığı oluşturmakta ve yılda 1 milyar dolar gelir sağlamaktadır. Bu 

açıdan fındık üreticilerinin zararları için acil bir şekilde önlemler alınması gerekmektedir. 

Bu konuda Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener Başkanlığında Komisyon kurulduğu 

belirtilmiştir. 

1) Karadeniz Bölgesi'nde kurulan komisyonun bu güne kadar yapmış olduğu 

faaliyetler nelerdir? Komisyon hangi sonuçlara ulaşmıştır? 

2) Fındık üreticilerinden alman bilgiler doğrultusunda ne kadar zarar tespit edilmiştir? 

3) Komisyon raporları sonucunda fındık üreticileri için ne gibi önlemler alınması 

düşünülmektedir? Fmdık üreticilerinin zararlarını karşılamak için kredi verilmesini 

ve kredi faizlerinin düşürülmesi düşünülmekte midir? 

4) 2003 yılından kalan Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin Karadeniz Bölgesi için 

Eylül'de ödeneceği belirtilmiştir. Bu durum fmdık üreticilerinin daha zor bir 

duruma düşmesine neden olmaz mı? Daha erken bir donemde ödemeler yapılabilirini? 

5) 2004 yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri Karadeniz Bölgesi için ne zaman 

ödenmeye başlayacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nm 98. ve 1 .BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Tanm ve Köyişleri Bakın Sn. Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
01.07.2004 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

1- Türkiye'de en yoğun yağışların alındığı bölge olarak bilinen 
Antalya'da, A L A N Y A İlçemizdeki "susuz köylerin" sayısı kaçtır? 
ALANYA'nın hangi yaylaları sudan yoksundur? 

2- Alanya'nın Şıhlar Köyü'nün Yeniler Mahallesi'nde yaşayan 80 hane 
halkının susuzluk nedeniyle zor durumda olduğu ve su 
gereksinimlerini kendi olanaklarıyla ya da Mahmutlar Belediyesi'nin 
tankeri ile taşınan suyla karşılanmaya çalıştıkları haberleri doğru 
mudur? 

3- Bu geçici yöntemlerle susuzluk sorunu çözümlenemeyeceğine göre, 
Bakanlığınız yaklaşık 300 vatandaşın sorununa kalıcı bir çözüm 
üretmek için neden beklemektedir? 

4- Bakanlığınız "ödenek yok" gerekçesi ile köylülerin susuzluğuna çare 
bulmaktan uzaksa; A K P iktidarının tüm yatırımları Cumhuriyet 
tarihimizde görülmemiş biçimde kısmasının bu çözümsüzlüğe etkisini 
kabul ediyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'mn 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Tarım ve Köyişleri Bakın Sn. Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
01.07.2004 

Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

1- Antalya kent merkezinde balıkçıların yararlanacağı bir barınak 
(balıkçı barınağı) bulunmamasına tepki gösteren Antalyalı 
balıkçıların tepkileri Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Antalya'yı balıkçı 
barınağı olmayan tek kıyı kenti olmaktan kurtarmak îçin 
Bakanlığınızın bir hazırlığı var mıdır? 

2- Antalyalı balıkçıların kullandıkları bağlama rıhtımının da Serbest 
Bölge yönetimi tarafından satın alındığına ilişkin haberler doğruysa, 
Bakanlığınız, bu gelişme karşısında balıkçıların geleceğini güvence 
altına alacak ivedi bir önlem almayı düşünmekte midir? 

3- Antalya'da geçen yıl yaklaşık 80 balıkçı teknesinin bulunduğu 
bildirilmiştir. Bu kış mevsiminde bu teknelerin kaç tanesi batma ya 
da başka nedenlerle üretimden çekilmiştir? 

4- AKP'li bakanların, muhalefet milletvekillerinin soru önergelerine 
verdikleri yanıtların büyük bölümünde yer alan "ödenek yok" ya da 
"ödenek arıyoruz" bahanelerinin arkasına saklanmadan, sorularıma 
açık bir yanıt verecek misiniz? 
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02-07-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Necdet BUDAK 
Edirne Milletvekili 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı et hayvancılığını desteklemek için 15-05-2004 tarihli ve 
25463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10-05-2004 tarihli ve 2004-7299 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurudu 
Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karara ait Uygulama Tebliği yayınlanmıştır. 
Bu tebliğde uygulanacak olan et teşvik primi 15-11-2004 tarihine kadar geçerli olmak 
şartı ile yürürlüğe girmiştir. 

Bu Tebliğde ; besicilik sektöründe istikrann sağlanması, hayvansal üretim ve verimin 
arttırılması,maliyetlerin düşürüimesi, tarım sektöründe yaşayan kesimin gelir 
düzeyinin arttırılması,kontrolsüz kesimlerin azaltılması, ruhsatlı kombina ve 
mezbahalarda kesimin teşvik edilmesi ve böylece sağlıklı,güvenilir ürünlerin elde 
edilmesi amaçlanmıştır. 

Yine ilgili karara göre kesim standartlarına uygun ( ki bu standartların başında kesimi 
yapılacak canlı hayvanın 190 kg karkas ağırlığı olması gerekliliği ön plandadır) caniı 
hayvanı kestiren hayvan sahiplerine 1.000.000.000 TL teşvik verileceği belirtilmiştir. 

Ancak bu tebliğ belirtilen amaçlar doğrultusunda çıkarılmış olmasına rağmen bu güne 
kadar asıl üreticiye ve tüketiciye yarar sağlamamıştır. Aksine iyi niyetle alınan karar 
aşağıda belirttiğim olumsuz sonuçları doğurmuştur. 

a-Türkiye genelinde üretici ulaşım ve nakliye sorunu ve ekonomik nedenlerden 
dolayı çoğu zaman hayvanının kesime götürememektedir. Bu aşamada da aracılar 
devreye giriyor. Üretici satışı aracıya yapıyor. Aracı da kesim haneye hayvanın 
satışını yaptığı an kendisine üretici muamelesi yapılıp 1.000.000.000 TL teşvik 
ödeniyor. Böylece devlete vergisini ödeyen çiftçi değil aracılar kazanıyor ve kayıt dtşı 
ekonomi yaratılıyor. 
Bu durumun özellikle Türkiye'nin tek ve en büyük canlı hayvan borsasının bulunduğu 
Edime ili genelinde de aynı olduğu düşünülürse ortaya çıkan kaybın büyüklüğü 
anlaşılacaktır. 

b-Türkiye genelinde ve yine özellikle Edirne'de canlı hayvan alım satımıyla 
uğraşanların Tanm İl Müdürlüklerinde işletme numarası ve kaydı bulunmamaktadır. 
Bu kişilerin üretici olmadıkları halde Tarım İl Müdürlüklerinden alacakları kayıt 
numaraları ile, gerçek üreticiden aldıkları canlı hayvanlan kendileri üretmiş gibi 
satışını yapacaklar ve yine teşvikden yararlanacaklardır. 

T ü m bu olumsuzlukları önlemek için izlenecek en iyi yol; Tarım İl Müdürlüğü Hayvan 
Sağlık Şubesi'nin tuttuğu Büyükbaş Hayvanların Tescili ve Tanımlanması konulu 
programda ve-veya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Soykütüğü programlarında 
'teşvik verilecek hayvanın isletmeye giriş tarihinin en » * a ay olmalıdır" ibaresi 
konulmalıdır. Böylece hayvanı alan aracı ( tacir ) hayvanın kimliğini { pasaportunu) 
kendi üzerine geçirse de 3 ay içerisinde hayvanı kestirdiği taktirde teşvikin yine 
pasaportta yazılan ve hayvanı yetiştiren işletmeye verilmesi sağlanmış olacaktır. 

Neticede bu tebliğ hem üreticiyi hem tüketiciyi ilgilendirmektedir. Ancak bu tebliğde 
gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda ne devlet, ne üretici ne de tüketici 
bundan faydalanabilecektir. 

Soru : 
Bu tebliğin üreticiye, tüketiciye ve Devletimize olumlu olarak yansıyacak şekilde 
düzeltilmesini sağlayacak mısınız. 
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30-06-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim 

Prof. Dr. Necdet BUDAK 
Edirne Milletvekili 

03-06-2004 tarih ve 5184 sayılı Ziraat Odaian ve Ziraat Odaian Birliği Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun 09-06-2004 tarihinde 25487 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Adı geçen kanunun 28.maddesinde Ziraat Odaian Birliğinin gelirleri başlığı altında , 
Birliğin gelirleri net olarak belirtilmiştir. Buna göre; Birliği güçlendirecek Tanm ve 
Köyişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenek ve Ziraat Bankasından yapılacak yıllık 
yardımlar ve gelir kaynaklan kanununda yer aldığı halde , ilgili kanunun 
28.maddesinin *h' fikrasmda ' Bitkisel , hayvansal ve su ürünlerini üreticiden satm 
alan gerçek veya tüzel kişiler , teşekküller, Kamu Kurum ve Kuruluşlan , Tanm Satış 
Kooperatifleri veya bunlann üst kuruluşlannm satın veya teslim aldıklan ürün 
bedelleri ile -ki bunlar tüketim amaçlı alımlar hariç tutulmuştur-sattıklan ürün bedeli 
üzerinden 'Binde 1' oranında Birlik paylan kesilmesi hükmü yer almaktadır. 

Kanunun 28 .maddesinin 'h' bendinde yer alan bu hükmün bu haliyle uygulanması 
durumunda; 

a-Borsalann gelirlerinin büyük bir oranını , Borsaya kayıtlı üyeler arasında yapılan 
gerçek alış verişlerden alınan tescil ücretlerinin olduğu düşünüldüğünde , kayıt dışı 
alım satım işlemlerinin artmasına yol açabilecek 

b-Tanmsal ürünlerin alım satımla ilgili her aşamasında ürün bedelinin % 01' ı 
oranında TZOB payı kesilmesi; stopaj, SSDF, Borsa ve Bağkur kesintilerine tabi olan 
üreticiyi ve TOBB, TSE, milli Prodüktivite Merkezi Kanunlanna tabi olan Birliklere 
ek bir mali külfet daha getirecektir. 

c-Uygulama ticaret borsalanm gelir açısından yıkıma uğratacaktır. Kaldı ki tarla 
bitkilerinden su ürünlerine kadar geniş bir yelpaze içinde yapılan tüm alım satımlardan 
TZOB a pay aynlması da , payın kontrolü takibi ve tahsilatı aşamasında büyük 
zorluklar yaşanacağını göstermektedir. 

Yasanın üreticiye ek mali külfetler ve beraberinde büyük zorluklar getirdiği açıktır. 
Bunun giderilmesi yasanın iptali yada değiştirilmesi ile mümkün olacaktır. 

Sorul 
03-06-2004 tarih ve 5184 sayılı Ziraat Odaian ve Ziraat Odaian Birliği Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun iptal edilecek midir? ve-veya ilgili kanunun 'h' 
fikrasmda düzenleme yapılacak mıdır.? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunu bilgilerinize saygilanmla sunanı 

Özlem ÇERÇİOGLU 
Aydın Milletvekili 

1. Tanm il müdürlüğü, çiftçimize gelecek yıl ödenmesi düşünülen "doğrudan gelir 
desteği" için verilen evraklar karşılığı beş milyon lirayı neden almaktadır? Bu paralar 
nerelerde kullanılmaktadır? 

2.Çiftçinin 5 milyon lirayı kazanmak için 30 kilo karpuz, 40 kilo domates satması 
gerektiği tarım müdürlükleri tarafindan bilinmekte midir? 

3.Yine çiftçilerden yonca desteğinde bir milyon, pamukta ton başına bir milyon, 
hayvanların naklinde bir milyon lira alınması uygulamasının gerekçesi nedir? 
Çiftçilerin itiraz ettiği bu bağış uygulamasını kaldıracak mısmız? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafindan yazılı olarak cevaplandınlması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.06.072004 

Ensar OGUT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Bakım 
Onarım Atölyesi bulunmaması nedeniyle meydana gelen küçük anzalar il 
müdürlüğümüzde giderilmekte, büyük anzalar ise Bölge Müdürlüğümüz atölyesine 
gönderilmektedir. Genelde araçlarımızın yaşlı ya da yıpranmış olması ve bu nedenle sık 
sık anzalar meydana gelmesi, Ardahan ilimizde Sanayinin bulunmayışı sebebi ile yedek 
parça temininde büyük güçlüklerle karşılaşılması ve onarımların bölgede yapılması 
mecburiyeti zaman kaybı açısından hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır. 

1- Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Bakım 
Onarım Atölyesini bir an önce çalışır hale getirmek için herhangi bir çalışma yapacak 
mısınız? 

582-



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz 
ederim.06.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ilimizde yolların aşın derecede yağışlar sebebi ile bozulması sonucunda onarım 
ve stabilize kaplamasının yapılması, önceden yapılan ancak çeşitli nedenlerle halen 
çalışmayan içme suyu tesislerinin faal hale getirilmesi ile yeni tesislerin yapılması 
gerekmektedir. Ayrıca bölge insanının tek geçim kaynağının yaylacılık olması ve söz 
konusu yağışlar nedeni ile yayla yollarının tamamen tahrip olması, mevcut makine 
parkındaki araç sayısı açısından ilimiz Köy Hizmetleri Müdürlüğünün işini daha da 
zorlaştırmaktadır. 

1- Yöre halkımn kısa vadede ihtiyaçlarının süratli bir şekilde karşılanması, büyük bir 
seferberlik ruhu içerisinde batı illerden gönderilen araçlarla Siirt ilimize uygulanan 
sistemin belirli bir süre için de olsa Ardahan iline de uygulanması ve ihtiyaç gösterilen 
teknik elemanların temini sureti ile geçici bir rahatlamanın sağlanmasını düşünüyor 
musunuz? 

2- Teknik eleman konusunda ilimizin acil ihtiyacı olan, 3 inşaat Mühendisi, 1 Jeoloji 
Mühendisi 1 Harita Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Ziraat Mühendisi göndermek için 
herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

3- Makine konusunda ilimizin acil ihtiyacı olan 2 adet lastik tekerlekli yükleyici, 2 adet paletli 
yükleyici, bir adet tam teşekküllü seyyar tamir ekibi, 2 adet dozer, 2 adet greyder, 15 adet 
damperli kamyon ve 2 adet silindir tahsis edilmesi için bir çalışma yapıyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 

tarafından yazalı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.08.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili Merkez, Göle, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerimizdeki köylerin yayla 
yollarının bozukluğu sebebiyle vatandaşlarımız hayvanlarını otlatamamakta, yaylalara 
çıkamadıkları için ekonomik olarak kayıp vermektedirler. 

Ardahan ilimiz ve ilçelerindeki köylülerimizin daha verimli çalışarak üretim yapabilmeleri 
ve ekonomik olarak rahatlayabiimeleri için yayla yollarının yapımına bir an önce 
başlanılması için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakam Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu bilgilerinize saygılarımla sunarım. v /. 

1. Aydın ilinde pamuk primleri hangi tarihte ve hangi program çerçevesinde 
ödenecektir? 

2. Pamuk primlerinin geç ödenmesi halinde, çiftçinin ilaçlama ve sulama masraflarını 
karşılaması zorlaşacağından meydana gelecek zararın giderilmesi için ek önlemler 
düşünüyor musunuz? 

3. Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kalan 5 centlik desteğin artırılması için 
hükümetiniz tarafından yapılan çalışma var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. *—N 

^ ^ ^ ^ S T H a s a n ÖREN 
^ ^ Manisa Milletvekili 

Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve aşı Üretim Enstitüsü Bakanları kurulunun 2004/4705 
sayılı kararıyla 6 haziran 2004 tarihinde kapatılmıştır. Kurulduğu 1982 yılından bu yana hızla 
gelişmekte olan kanatlı sektörüne önemli katkı sağlayan Enstitünün kapatılması bu alandaki bilimsel 
gelişmeye büyük darbe vurmuştur. Bu kurum tavuk hastalıkları konusunda araştırma yapan, aşı, 
antijen, antiserum üreten ülkemizin en önemli kuruluşlarından biridir. Enstitünün bu çalışmalarının 
can daman ise SPF ( Specific Pathogen Free ) yani hastalıklardan ari kümeslerde yetiştirilen 
hayvanlar ve yumurtalardır. Dünya Üzerinde 8-10 SPF yetiştiriciliği yapılmakta olup bunlardan 
biriside Manisa'da bulunmaktadır. Ortadoğu, Balkanlar ve Türkiye'de tek olan Manisa Enstitüsünde 
4 adet SPF 2 adette yan SPF olarak adlandırılan hastalıklardan arındırılmış kümes bulunmaktadır. 
Burada üretilen yumurtalar sadece bu laboratuarda değil Ülkemizin insan ve hayvan sağlığına hizmet 
veren bir çok laboratuarında kullanılmaktadır. Bu yumurtalar tavuk aşüan dışında, 
kızamıkJcabakulak,çocuk felci, grip gibi beşeri aşıların üretiminde ve viral hastalıkların teşhisinde, 
aşıların saflık ve zararsızlık testlerinde, genetik ve biyolojik denemelerde, kansere neden olan 
etkenlerin incelenmesinde ve onkobjik araştırmalarda bakteri, mikoplazma ve virüs yönünden temiz 
doku kültürleri elde etmekte ve antikor formasyonunun incelenmesi gibi önemli alanlarda 
kullanılmaktadır. 

Ülkemizde kanatlı sektörü hızla büyümektedir. Bu sektöre hizmet veren kamu kuruluşlarının 
birer birer kapatılmasının nedeni bir türlü anlaşılamamıştır, önce beyaz et işleyen iki kombine 
özelleştirilmiş sonrasında ise Manisa Tavuk Hastahklan Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsü 
kapatılmıştır. 

Bakanlığınıza bağlı enstitü ve laboratuarlar ülkemiz hayvancılığına ve sağlığına önemli 
hizmet vermektedir. Yetişmiş elemanlan, teknik donanımı ile önemli işler başaran bu kurumlar 
üniversiteler ile iş birliği halinde bilimsel çalışmalara öncü olmaktadırlar. Enstitülerde yapılan 
bilimsel araştırma ve çalışmalan yayınladıklan yayınlar ile tüm dünyaya ulaşmaktadırlar. 

Bu nedenlerle; 

\- Bakanlığınıza bağlı kaç tane hayvancılık araştırma ve aşı üretim enstitüsü ile il 
kontrol laboratuan bulunmaktadır. 58 ve 59. hükümet döneminde kaç tanesi 
kapatılmıştır. 

2- Enstitü ve laboratuarların kapatılma nedenleri nedir ? 
3- Başka kapatılması planlanan enstitü ve laboratuar var mıdır? Varsa hangileridir? 
4- Kapatılan Manisa Tavuk Hastahklan Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünün 

verdiği hizmeti aynı ölçü ve büyüklükte verebilecek kamuya veya özel sektöre ait 
kuruluş var mıdır? Varsa yerleri ve isimleri nedir? 

5- Bu alanda hizmet verebilecek yeni laboratuar kurulacak mıdır? 
6- Kapatıhrak kanatlı sektörüne ağır darbe vuran Manisa Enstitüsünün tekrar 

açılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılt 
olarak yanıtlanması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

S~?^?T7V^^ 
Enis TÜTÜNCÜ/ ' 

Tek i rdağ Mi l letveki l i 

07 Temmuz 2004 Çarşamba günü T.B.M.M. Genel Kurulunda Trakya 
çiftçisinin sorunları hakkında yaptığım gündem dışı konuşmada, Ofisin müdahale 
politikasının buğday fiyatları açısından yetersiz kaldığına değinmiştim. Konuşmamı 
takiben yapmış olduğunuz cevabi konuşmada, 352 bin TL'lik Ofisin destekleme 
fiyatının, borsada çiftçi yararına fiyat oluşmasında yeterli olduğunu ifade etmiştiniz. 
Oysa ki kürsüde bulunduğunuz anda Tekirdağ borsasında buğday kilogram fiyatı 
300-309 bin lira arasında oluşmaktaydı. 

Bu gün yöreden gelen haberlere göre ise, buğdayın kilogram 280-300 bin lira 
civarında satılmaktadır. 

Bu durum çerçevesinde; 

1- Ofis eliyle yapılan buğday destekleme politikasını yeterli buluyor musunuz? 
Daha etkin ve sonuç alıcı bir politikaya neden yönelmiyorsunuz? 

2- 352 TL/kg'lık buğday fiyatında, neden %50'si peşin % 50'si bir ay vadeli 
ödeme kararında ısrar ediyorsunuz? 

3- Gümrüksüz durum buğday ithalatının 2004 yıiı haziran sonu itibari ile bir 
önceki yılın aynı döneminden çok fazla olmasını buğday destekleme 
politikanızın tutarlılığı açısından nasıl açıklıyorsunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/3T-.2.6 ..../08/2004 

KONU: Sözlü ve Yazılı Soru önergeleri r 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen, 

İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'e a i f 7/3253, Edirne Milletvekili Necdet 
BUDAK'a ait 7/3254, 7/3258, 7/3259, Ordu Milletvekili İ.Sami TANDOĞDU'ya ait 
7/3255, Antalya Milletvekili F.Fikret BALOĞLU'na ait 7/3256, 7/3257, Aydın 
Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'na ait 7/3260, 7/3264, Ardahan Milletvekili Ensar 
OĞÜT'e ait 7/3261, 7/3262, 7/3263, Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'e ait 7/3265 ve 
Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'ye ait 7/3266 esas nolu sözlü ve yazılı soru 
önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 0 , û 

Bilgilerinize arz ederim. y\^^^r~^-— 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ EK-1 

önerge Sahibi : Dursun AKDEMİR 
İĞDIR Milletvekili 

Önerge No : 7/3253 

SORU 1) Bakanlığınız bütçesinden hayvan hastalıkları ile mücadele için ayrılan 
ödenek var mıdır? Varsa, ayrılan ödenek bu mücadele için yeterli midir? 
CEVAP 1) Bakanlığımız bütçesinden her yıl Hayvan Hastalıkları ve Zaralıları ile 
mücadele için bir bütçe ayrılmaktadır. Son 6 yılda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile 
mücadele için ayrılan bütçe aşağıda belirtilmektedir. 

Yıllar 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Milyon TL 
1.900.000 
3.500.000 
7.500.000 

10.725.000 
13.666.400 
12.822.600 

SORU 2) BM ve AB bünyesindeki kuruluşlar ve uluslararası hayvan hastalıkları ofisi 
ile bu çalışmalarda koordinasyon nasıl sağlanmaktadır? 
CEVAP 2) BM ve AB bünyesindeki kuruluşlar ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı 
(Eski ismi Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi) ile Bakanlığımıza bağlı Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığınca bağlantı kurulmakta ve çalışmalar yürütülmektedir. 

SORU 3)Bu kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülen projeler var mıdır? Varsa, bu 
projeler nelerdir ve hangi safhadadır? 
CEVAP 3) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından veterinerlik 
alanında desteklenen Türkiye,Yunanistan ve Bulgaristan arasında yürütülen "Trakya 
Bölgesinde Şap Hastalığı ve Diğer Ekzotik Hayvan Hastalıklarının Aktif İzlenmesinin 
Güçlendirilmesi Projesi (TCP/RER/2903)" Eylül 2003 tarihinde başlamış olup Ocak-
Şubat 2005 tarihinde sona erecektir. Proje teknik bilgi paylaşımı ve eğitim ile saha 
çalışmalarını kapsamakta olup nakdi olarak bir yardım söz konusu değildir. 

AB mali yardımları çerçevesinde 13.333 000 € 'su AB tarafınca ve 3.711.000 
€ su Türkiye tarafınca karşılanmak üzere toplam 17.044.000 € tutarında "Avrupa 
Birliği Veterinerlik Müktesebatına Türkiye'nin Uyumlaştırılmasının Desteklenmesi 
Projesi" hazırlanmış ve 2002 yılında imza altına alınmıştır 

Proje, Türkiye'nin AB müktesebatına uyumlaştırılması konulan kapsamında 
genel olarak önemli hayvan hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu, bu amaçla konu 
ile ilgili Enstitülerin teşhis ve üretim altyapılarının geliştirilmesi, halk sağlığı 
çerçevesinde mezbaha ve et kontrolü ile rezidü analizlerinin yapılması, veteriner bilgi 
sistemi, sınır kontrol noktalarının uyumlaştırılması, hayvan refahı konularını 
kapsayan altı adet alt projeden oluşmaktadır. Projenin alt projelerinden biri oian 
Tv/inning projesi ise 2003 yılında yapılan müzakereler sonucunda 8 Aralık 2003 
tarihinde fiili olarak başlamıştır. 5,5 milyon €'luk veteriner bilgi sistemi, sınır kontrol, 
teknik danışmanlık ile ilgili çerçeve sözleşme ve İstanbul Sabiha Gökçen 
Havayolunda bir sınır kontrol noktası ihale dosyası, ihaleye çıkarılmak için Merkezi 
Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir. Laboratuvar ihalesi 4 lot halinde yapılmış 
olup, şu ana kadar 1 lotu tasdik edilmiştir. Tüm ihalelerin Kasım 2004 sonuna kadar 
sonuçalandırılması planlanmaktadır. 

SORU 4) Ülkemizdeki hayvan hastalıkları ile mücadele için BM, AB ve ilgili diğer 
uluslararası kuruluşlardan nakdi yardım sağlanmakta mıdır? Eğer böyle bir yardım 
yapılıyorsa, nasıl ve hangi şartlarda yapılmaktadır? 
CEVAP 4) "Trakya Bölgesinde Şap Hastalığı ve Diğer Ekzotik Hayvan 
Hastalıklarının Aktif izlenmesinin Güçlendirilmesi Projesi"nde teknik bilgi paylaşımı ve 
eğitim ile saha çalışmalarını kapsamakta olup nakdi olarak bir yardım söz konusu 
değildir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ EK~2 

Önerge Sahibi : Necdet BUDAK 
EDİRNE Milletvekili 

Önerge No : 7/3254 

Peynir, peynir mayası, zararsız organik asitler veya starter kültürlerle pıhtılaştırılan 
sütlerin islenmesi, tuzlanması, yöreye göre tat ve koku verici zararsız maddelerin 
katılması, farklı süre ve ısı derecelerinde olgunlaştırıİması sonucunda elde edilen bir 
süt ürünüdür. Sütte bulunan protein, kalsiyum, yağ ve vitaminlerin tümü peynirde 
konsantre olarak bulunduğundan, çok yararlı bir gıda maddesidir. Beslenmemizde 
büyük önemi olan peynir, ülkemizde çok eskiden beri üretilip tüketilmektedir. 
Türkiye'de üretilen peynir çeşidi sayısı yaklaşık 20'dir. 
Beyaz salamura peynir ülkemizde en fazla üretilen peynir çeşididir. "Salamura 
Peynir", "Edirne Peyniri" veya "Teneke Peyniri" yada "Trakya" adı ile de bilinir. Son 
yıllarda peynir üretimi Edirne'de endüstrileşme yolunda büyük mesafeler almış yeni 
açılan tesisiler ile üretim arttırılmıştır. Ancak; Edirne ekonomisinde önemli bir yer 
tutan peynirin; üretim kalitesinin modern standartlara ulaştırılması, üretim 
kapasitesinin kontrollü bir şekilde arattırılması, iç ve dış piyasalarda pazarlanma 
yöntemlerinin oluşturulması ve yeni peynir türevlerinin geliştirilmesi için bir 
"Peynircilik Araştırma Enstitüsünün" açılması gerekmektedir. 
SORU ) Edime ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan peynir üretiminin ve bu 
sektörün geleceğini önemli ölçüde etkileyecek olan "Peynircilik Araştırma 
Enstitüsünün" açılması konusunda bir çalışma başlatılacak mıdır ? 
CEVAP ) Bakanlığımıza bağlı Edirne il Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde süt ve 
ürünleri ile ilgili gerekli analizler yapılabilmektedir. Ayrıca bütün gıda maddelerinde 
gerekli araştırmaları yapmak üzere kurulmuş olan, merkez konumunda, ISO 9001 
Kalite Belgeli Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
bünyesinde Süt ve Süt Mamulleri ile ilgili kalite araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ EK-3 

Önerge Sahibi : İ.Sami TAN DOĞDU 
ORDU Milletvekili 

Önerge No : 7/3255 

4-5 Nisan 2004 tarihinde hava sıcaklığının eksi 6 ve eksi 8 dereceye düşmesi 
sonucu Karadeniz bölgesinde don olayı meydana gelmiştir. Bu durum nedeniyle, tek 
geçim kaynağı fındık olan üreticilerin büyük zarar gördüğü ve bu seneki fındık 
ithalat ve ihracatının da düşeceği belirtilmiştir. 
Fındık, Karadeniz Bölgesinin ekonomisinde en önemli üründür. Dünyanın fındık 
ihtiyacının yüzde 75'ini Karadeniz fındığı oluşturmakta ve yılda 1 milyar dolar gelir 
sağlamaktadır. Bu açıdan fındık üreticilerinin zararları için acil bir şekilde önlemler 
alınması gerekmektedir. 
Bu konuda Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener Başkanlığında Komisyon 
kurulduğu belirtilmiştir. 
SORU 1) Karadeniz Bölgesi'nde kurulan komisyonun bu güne kadar yapmış 
olduğu faaliyetler nelerdir? Komisyon hangi sonuçlara ulaşmıştır? 
SORU 2) Fındık üreticilerinden alınan bilgiler doğrultusunda ne kadar zarar tespit 
edilmiştir? 
SORU 3)Komisyon raporları sonucunda fmdık üreticileri için ne gibi önlemler 
alınması düşünülmektedir? Fındık üreticilerinin zararlarını karşılamak için kredi 
verilmesini ve kredi faizlerinin düşürülmesi düşünülmekte midir? 
CEVAP 1-2-3) Karadeniz bölgesinde 04-05/04/2004 tarihinde meydana gelen don 
afeti nedeniyle, Valiliklerce yapılan hasar tespitlerine göre, İl Hasar Tespit Komisyon 
Kararlarının kesin olmayan sonuçları Bakanlığımıza intikal etmiş olup, 
değerlendirilmeye alınmıştır. Söz konusu Komisyon Kararlarına göre; 

Ordu İlinde; 80604 çiftçi ailesine ait tarımsal alanlarda % 40 ve üzeri toplam zarar 
bedeli, 320.116.555.870.000 TL ve ödemeye esas miktar 173.813.614.354.000 TL, 

Giresun İlinde; 53712 çiftçi ailesine ait tarımsal alanlarda % 40 ve üzeri toplam 
zarar bedeli, 214.309.744.000.000 TL ve ödemeye esas miktarı 121.199.604.000 
000 TL, 

Trabzon İlinde; 14659 çiftçi ailesine ait tarımsal alanlarda % 40 ve üzeri toplam 
zarar bedeli, 91.095.249.000.000 TL ve ödemeye esas miktar 17.889.104.000.000 
TL dır. 

Ancak ödemeye esas olacak yardım miktarı, söz konusu İllerdeki çiftçilerin 
diğer gelirlerinin SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alınacak 
bilgiler doğrultusunda 2090 sayılı Kanuna göre değerlendirildikten sonra 
kesinleşecektir. 

Bakanlığımızca 2090 sayılı Kanuna göre; çeşitli tabii afetlerden tarımsal 
varlıkları en az %40 ve üzerinde zarar gören ve durumları İl Hasar Tespit 
Komisyonlarınca belirlenen üreticilere, afet tertiplerine aktarılan ödenek imkanları 
çerçevesinde yardım yapılacaktır. 

Diğer taraftan, Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Sn. Abdullatif ŞENER 
başkanlığında oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu çalışmaları çerçevesinde, 
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2090 sayılı Kanun kapsamında ayrılan ödeneğe ilave olarak belli bir meblağın afet 
tertibine konulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 

SORU 4)2003 yılından kalan Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin Karadeniz 
Bölgesi için Eylül'de ödeneceği belirtilmiştir. Bu durum fındık üreticilerinin daha 
zor bir duruma düşmesine neden olmaz mı? Daha erken bir dönemde ödemeler 
yapılabilir mi? 
CEVAP 4) Doğrudan Gelir Desteği 2003 yılı ile ilgili çiftçi müracaatları 29 Ağustos 
2003 tarihinde sona ermiş olup, 2.765.000 çiftçiye 2,66 katrilyon TL ödeme tahakkuk 
ettirilmiş olup, 1,33 katrilyon TL'si, %50'lik birinci dilim olarak Mart 2004 ayı itibariyle 
tamamlanmıştır. Geri kalan 2003 yılı II. dilim DGD ödemelerine ise Haziran ayının 
son haftastnda başlanmış olup, ödemelerin Hazine Müsteşarlığımın nakit akış planı 
dikkate alınarak ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre her ayın son 
haftasında ödenmek üzere dört grup halinde yapılması planlanmıştır. 

Bu kapsamda; II. dilim 1. grup ödemeleri Haziran ayında 170 ilçede yapılmış 
olup, 478.202 çiftçinin hesabına yaklaşık 251 Trilyon TL aktarılmıştır. II. dilim 2. grup 
ödemelerinin Temmuz ayında 162 ilçede yapılması öngörülmekle beraber tabii 
afetlerden zarar gördüğü Bakanlığımızca tespit edilen ve söz konusu bu zararların bir 
derece olsun telafi edilmesi için DGD ödemelerinde bu ilçelere öncelik tanınması 
istenen 32 ilçedeki çiftçilerin de 2.dilim DGD ödemelerinin Temmuz ayında yapılması 
yönünde Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

Sonuç olarak, Hazine Müsteşarlığı daha önce Temmuz ayı sonunda DGD 
ödemelerinin yapılacağı açıklanan ilçelerle birlikte, tabii afetlerden zarar gören ilçeler 
de (Temmuz ayı planında bulunmayanlar) dikkate alınarak, toplam 195 ilçede 
613.193 çiftçinin 2.dilim DGD ödemesine tekabül eden yaklaşık 305 trilyon TL'yi 
ödemelerin yapılmasını teminen T.C. Ziraat Bankasına aktarmıştır. Böylece Ağustos 
ve Eylül aylarında ödenmesi planlanan yaklaşık 805 trilyon liralık DGD ödemesinin, 
55 trilyon TL'si Temmuz ayındaki ödemelerle birlikte yapılacaktır. Bu çerçevede Ordu 
İlinin 4 İlçesinin ödemesi Haziran ayında yapılmış olup, 10 ilçesinin DGD ödemesi 
Temmuz, 3 ilçesinin Ağustos, 2 ilçesininki ise Eylül ayında yapılacaktır. 

SORU 5)2004 yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri Karadeniz Bölgesi için ne 
zaman ödenmeye başlayacaktır? 
CEVAP 5) 2004 yılı DGD uygulamaları 13 Mayıs 2004 tarihinde 2004/22 sayılı 
Tebliğin yayımlanması ile başlamış olup, müracaatlar 03 Eylül 2004 tarihine kadar 
sürecektir. 2004 yılı DGD ödemelerinin yıl sonundan önce başlaması planlanmakta 
dır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ E K '4 

Önerge Sahibi : Feridun F. BALOĞLU 
ANTALYA Milletvekili 

Önerge No : 7/3256 

SORU 1) Türkiye'de en yoğun yağışların alındığı bölge olarak bilinen 
Antalya'da, ALANYA İlçemizdeki "susuz köylerin" sayısı kaçtır? 
ALANYA'nin hangi yaylaları sudan yoksundur? 

CEVAP 1) Envanter kayıtlarımıza göre Alanya İlçesinde belirtilen köyler susuz olup, 
a) Alanya-Üzümlü (Özel İdare Programında) 
b) Alanya-Büyükpınar 
c) Alanya-Beldibi 
d) Alanya-İmamlı (2004 yılı programında) 
e) Alanya-Kacaoğlanlı (2004 yılı sondaj programında) 
f) Alanya-Yaylakonak (2004 yılı sondaj programında) 
g) Alanya-Yenice(2004 yılı sondaj programında) 

Suya kavuşturulması için imkanlar ölçüsünde 1'i iş Özel İdare, 1'i iş Genel İdare 
yapım programında, 3 adedi de sondaj yapım programındadır. Yayla gibi yerleşim 
yerleri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü hizmet alanı dışında bulunmaktadır. 

SORU 2) Alanya'nın Şıhlar Köyü'nün Yeniler Mahallesi'nde yaşayan 80 hane 
halkının susuzluk nedeniyle zor durumda olduğu ve su 
gereksinimlerini kendi olanaklarıyla ya da Mahmutlar Belediyesinin 
tankeri ile taşınan suyla karşılanmaya çalıştıkları haberleri doğru 
mudur? 

CEVAP 2) Alanya Şıhlar Köyü Yeniler (Osman Deresi) Mahallesinin içmesuyu 
ihtiyacı için gereken su itilaf nedeniyle yer üstü su kaynaklarından temin 
edilememiştir. Bu nedenle 2002 yılında 180 metre sondaj kuyusu açılmış ancak su 
bulunamamıştır. Su bulunma ihtimali bulunan bir başka yere kuyu açılmak istenmişse 
de Gözüküçüklü köyünün itirazı üzerine kuyu açılmaktan vazgeçilmiştir. 2004 yılında 
itilaf çözülmüş olup, 2005 yılında tekrar programa alınarak içmesuyu sondajı 
açılacaktır. 

SORU 3) Bu geçici yöntemlerle susuzluk sorunu çözümlenemeyeceğine göre, 
Bakanlığınız yaklaşık 300 vatandaşın sorununa kalıcı bir çözüm 
üretmek için neden beklemektedir? 

SORU 4) Bakanlığınız "ödenek yok" gerekçesi ile köylülerin susuzluğuna çare 
bulmaktan uzaksa; AKP iktidarının tüm yatırımları Cumhuriyet 
tarihimizde görülmemiş biçimde kısmasının bu çözümsüzlüğe etkisini 
kabul ediyor musunuz? 

CEVAP 3-4) Bakanlığımızca sadece 300 vatandaşın değil, su problemi olan tüm 
köylerimiz için hizmet verilmektedir. Mevcut bütçe imkanları ölçüsünde sorunlara 
çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ E K"5 

Önerge Sahibi : Feridun Fikret BALOĞLU 
ANTALYA Milletvekili 

Önerge No : 7/3257 

SORU 1) Antalya kent merkezinde balıkçıların yararlanacağı bir barınak (balıkçı 
barınağı) bulunmamasına tepki gösteren Antalyalı balıkçıların tepkileri Bakanlığınıza 
ulaşmış mıdır? Antalya'yı balıkçı barınağı olmayan tek kıyı kenti olmaktan kurtarmak 
için Bakanlığınızın bir hazırlığı var mıdır? 
SORU 2) Antalyalı balıkçıların kullandıkları bağlama rıhtımının da Serbest 
Bölge yönetimi tarafından satın alındığına ilişkin haberler doğruysa, Bakanlığınız, bu 
gelişme karşısında balıkçıların geleceğini güvence altına alacak ivedi bir önlem 
almayı düşünmekte midir? 
SORU 3) Antalya'da geçen yıl yaklaşık 80 balıkçı teknesinin bulunduğu 
bildirilmiştir. Bu kış mevsiminde bu teknelerin kaç tanesi batma ya da başka 
nedenlerle üretimden çekilmiştir? 
SORU 4) AKP'li bakanların, muhalefet milletvekillerinin soru önergelerine verdikleri 
yanıtların büyük bölümünde yer alan "ödenek yok" ya da "ödenek arıyoruz" bahanelerinin 
arkasına saklanmadan, sorularıma açık bir yanıt verecek misiniz? 
CEVAP 1-2-3-4) Antalya şehir merkezinde balıkçıların kullanımına sunulmak üzere Tarım 
sektöründen ayrılan ödenekle inşa edilmiş müstakil bir balıkçı barınağı bulunmamaktadır. 

Kaleiçi Mevkiinde Hazineye ait 98 ada, 2 parsel üzerinde bulunan ve Antalya-Kaleiçi 
Yat Limanı olarak ta adiandınlan turizm amaçlı olarak yatlara hizmet vermek üzere turizm 
sektöründen ayrılan ödenekle inşa edilmiş bir tesis bulunmaktadır. Bu tesisin 1.358 m2 lik 
kısmı yöre balıkçılanna hizmet vermek üzere yıllardır barınak ve çekek yeri olarak hizmet 
vermiştir. Balıkçılann kullanmakta olduğu bahse konu alanın işletmeciliği de, Maliye 
Bakanlığı tarafından kiralanmak suretiyle S.S. Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi 
tarafından yapılmıştır. Ancak, söz konusu kooperatifin son yıllarda idari ve mali sorunlar 
yaşaması ve bölgede bulunan diğer balıkçı kooperatiflerinin de bu yeri kiralamak istememesi 
aynca, bir kısım kooperatif üyelerinin de işletmeci değişikliğinin kendileri için sorun teşkil 
etmeyeceği şeklindeki beyanları üzerine 2004 yılında bu alanın balıkçı kooperatiflerine 
kiralanması gerçekleşememiştir. Bu durum üzerine söz konusu yeri kiralamak isteyen 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da balıkçılann söz konusu bannak ve çekek yerinden yararlanmaya devam etmeleri ve 
balıkçıları mağdur etmeyecek şekilde işletilmesi şartıyla uygun görülmüştür. 

il Merkezinde 2003 yılı sonu itibariyle 615 ruhsatlı balıkçı ve 211 adet balıkçı gemisi 
bulunmakta olup, Yat limanındaki balıkçılara ayrılan alan bölgede son yıllarda hızla 
gelişmekte olan Orkinos avcılığı ve yetiştiriciliği faaliyetlerine bağlı olarak ve yukarıda 
bahsedilen yat limanının yoğun olarak turizm amaçlı kullanımı nedeniyle balıkçı tekneleri için 
yetersiz kalmaktadır. Ayrıca Liman işletmecisi Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünün, 
balıkçıların limana giriş - çıkış yapmalannın pratik olarak liman güvenliğinin sağlanmasını 
engellemekte olduğunu gerekçe göstererek balıkçı teknelerini liman dışına çıkarmak istemesi 
nedeniyle, balıkçılann kullanımına verilmek üzere yeni bir balıkçı barınağının inşası gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. 

Antalya merkezde yeni bir barınak yapımına ilişkin olarak, Bakanlığımızca 
yayımlanan Balıkçı Barınakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli prosedür 
başlatılmış, yer tespiti yapılarak Fizibilite Raporuyla birlikte teklif, Ulaştırma Bakanlığına 
(OLHİ Genel Müdürlüğü) bildirilmiştir. Küçük ve Büyük Çaltıcak arasında kalan yaklaşık 600 
metrelik kayalık kıyı alanı Antalya Balıkçı Barınağı yapım yeri olarak belirlenmiş olup 
barınağa ilişkin Ulaştırma Bakanlığınca (7 nci Bölge Müdürlüğü) Vaziyet Planı hazırlanmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ E 

Önerge Sahibi : Necdet BUDAK 
EDİRNE Milletvekili 

Önerge No : 7/3258 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı et hayvancılığını desteklemek için 15-05-2004 tarihli ve 
25463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10-05-2004 tarihli ve 2004-7299 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kururlu 
Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karara ait Uygulama Tebliği yayınlanmıştır. Bu 
tebliğde uygulanacak olan et teşvik primi 15-11-2004 tarihine kadar geçerli olmak 
şartı ile yürürlüğe girmiştir. 
Bu Tebliğde; besicilik sektöründe istikrarın sağlanması, hayvansal üretim ve verimin 
artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, tarım sektöründe yaşayan kesimin gelir 
düzeyinin artırılması, kontrolsüz kesimlerin azaltılması, ruhsatiı kombina ve 
mezbahalarda kesimin teşvik edilmesi ve böylece sağlıklı, güvenilir ürünlerin elde 
edilmesi amaçlanmıştır. 
Yine ilgili karara göre kesim standartlarına uygun ( kf bu standartların başında kesimi 
yapılacak canlı hayvanın 190 kg karkas ağırlığı olması gerekliliği ön plandadır) canlı 
hayvanı kestiren hayvan sahiplerine 1.000.000.000 TL teşvik verileceği belirtilmiştir. 
Ancak bu tebliğ belirtilen amaçlar doğrultusunda çıkarılmış olmasına rağmen bu güne 
kadar asıl üreticiye ve tüketiciye yarar sağlamamıştır. Aksine iyi niyetle alınan karar 
aşağıda belirttiğim olumsuz sonuçları doğurmuştur. 
a-Türkiye genelinde üretici ulaşım ve nakliye sorunu ve ekonomik nedenlerden 
dolayı çoğu zaman hayvanını kesime götürememektedir. Bu aşamada da aracılar 
devreye giriyor. Üretici satışı aracıya yapıyor. Aracı da kesim haneye hayvanın 
satışını yaptığı an kendisine üretici muamelesi yapılıp 1.000.000.000 TL teşvik 
ödeniyor. Böylece devlete vergisini ödeyen çiftçi değil aracılar kazanıyor ve kayıt dışı 
ekonomi yaratılıyor. 
Bu durumun özellikle Türkiye'nin tek ve en büyük canlı hayvan borsasının bulunduğu 
Edirne ili genelinde de aynı olduğu düşünülürse ortaya çıkan kaybın büyüklüğü 
anlaşılacaktır. 
b-Türkiye genelinde ve yine özellikle Edirne'de canlı hayvan alım satımıyla 
uğraşanların Tarım İl Müdürlüklerinde işletme numarası ve kaydı bulunmamaktadır. 
Bu kişilerin üretici olmadıkları halde Tarım il Müdürlüklerinden alacakları kayıt 
numaraları ile, gerçek üreticiden aldıkları canlı hayvanları kendileri üretmiş gibi 
satışını yapacaklar ve yine teşvikden yararlanacaklardır. 
Tüm bu olumsuzlukları önlemek için izlenecek en iyi yol; Tarım il Müdürlüğü Hayvan 
Sağlık Şubesi'nin tuttuğu Büyükbaş Hayvanların Tescili ve Tanımlanması konulu 
programda ve-veya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Soykütüğü programlarında 
'teşvik verilecek hayvanın isletmeye giriş tarihinin en az 3 av olmalıdır1 ibaresi 
konulmalıdır. Böylece hayvanı alan aracı (tacir) hayvanın kimliğini ( pasaportunu) 
kendi üzerine geçirse de 3 ay içerisinde hayvanı kestirdiği taktirde teşvikin yine 
pasaportta yazılan ve hayvanı yetiştiren işletmeye verilmesi sağlanmış olacaktır. 
Neticede bu tebliğ hem üreticiyi hem tüketiciyi ilgilendirmektedir. Ancak bu tebliğde 
gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda ne devlet, ne üretici ne de tüketici 
bundan faydalanabilecektir. 
SORU ) Bu tebliğin üreticiye, tüketiciye ve Devletimize olumlu olarak yansıyacak 
şekilde düzeltilmesini sağlayacak mısınız? 
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CEVAP ) Bilindiği üzere, besicilik sektöründe istikrarın sağlanmasını, hayvansal 
üretim ve verimin artırılarak maliyetlerin düşürülmesini, tarım sektöründe yaşayan 
kesimin gelir düzeyinin artırılmasını, kaçak ve kontrolsüz kesimlerin önlenmesini, 
Bakanlığımızca ruhsatlandırılan kombina ve mezbahalarda kesimin teşvik edilmesi ile 
buralarda kesilen hayvan sayılarının artırılmasını, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde 
edilmesini amaçlayan "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karara Ait Uygulama Tebliği" 22.05.2004 tarih 
ve 25469 sayı ile Resmi Gazete' de yayımlanmış olup konu ile ilgili Uygulama 
Talimatı Bakanlığımız İl Müdürlüklerine gönderilmiştir. 

Bu kapsamda, et teşvik priminden yararlanacak yetiştiricilere ait hayvanların 
04 Haziran 2000 tarih ve 24069 sayı ile Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" 
kapsamında tanımlanmış, veri tabanına kaydedilmiş, her iki kulağının da özgün 
tanımlama numarasını içeren bir küpe ile küpelenmiş olması gerekmektedir. Yine 
yetiştiricilerin, hayvanlarını barındırdığı işletmelerini teşci! ettirmesi ve işletme 
tanımlama numarası alması gerekmekte olup, adı geçen Yönetmelikte yetiştiricinin 
tanımı açıkça yapılmıştır. 

Bahsi geçen Yönetmelik çerçevesinde tüccar veya celeplerin satın aldıkları 
hayvanlarını kendi işletmelerine nakletmesi durumunda o hayvanlarla ilgili her türlü 
tasarruf, hayvanları satın alan kişinin sorumluluğundadır. 

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karara Ait Uygulama Tebliğinde kesilecek hayvanların bir 
işletmede belirli bir süre kalması şartı getirilmesi düşünülmüş, ancak bu uygulamanın 
büyük bir kargaşaya neden olacağı tahmin edilerek bu hükmün adı geçen Tebiiğ'de 
yer almasından vazgeçilmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ E K"7 

Önerge Sahibi : Necdet BUDAK 
EDİRNE Milletvekili 

Önerge No : 7/3259 

03-06-2004 tarih ve 5184 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun 09-06-2004 tarihinde 25487 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Adı geçen Kanunun 28.maddesinde Ziraat Odaları Birliğinin gelirleri başlığı altında, 
Birliğin gelirleri net olarak belirtilmiştir. Buna göre; Birliği güçlendirecek Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenek ve Ziraat Bankasından yapılacak yıllık 
yardımiar ve gelir kaynakları kanununda yer aldığı halde, ilgili kanunun 
28.maddesinin 'h' fıkrasında 'Bitkisel, hayvansal ve su ürünlerini üreticiden satın 
alan gerçek veya tüzel kişiler, teşekküller, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tarım Satış 
Kooperatifleri veya bunların üst kuruluşlarının satın veya teslim aldıkları ürün 
bedelleri ile -ki bunlar tüketim amaçlı alımlar hariç tutulmuştur-sattıklan ürün bedeli 
üzerinden 'Binde 1' oranında Birlik paylan kesilmesi hükmü yer almaktadır. 
Kanunun 28.maddesinin 'h' bendinde yer alan bu hükmün bu haliyle uygulanması 
durumunda; 
a-Borsaların gelirlerinin büyük bir oranını, Borsaya kayıtlı üyeler arasında yapılan 
gerçek alış verişlerden alınan tescil ücretlerinin olduğu düşünüldüğünde, kayıt dışı 
alım satım işlemlerinin artmasına yol açabilecek 
b-Tarımsal ürünlerin alım satımla ilgili her aşamasında ürün bedelinin binde biri 
oranında TZOB payı kesilmesi; stopaj, SSDF, Borsa ve Bağkur kesintilerine tabi olan 
üreticiye ve TOBB, TSE, milli Prodüktivite Merkezi Kanunlarına tabi olan Birliklere 
ek bir mali külfet daha getirecektir. 
c-Uygulama ticaret borsalarını gelir açısından yıkıma uğratacaktır. Kaldı ki tarla 
bitkilerinden su ürünlerine kadar geniş bir yelpaze içinde yapılan tüm alım 
satımlardan TZOB'ne pay ayrılması da, payın kontrolü takibi ve tahsilatı 
aşamasında büyük zorluklar yaşanacağını göstermektedir. 
Yasanın üreticiye ek mali külfetler ve beraberinde büyük zorluklar getirdiği açıktır. 
Bunun giderilmesi yasanın iptali yada değiştirilmesi ile mümkün olacaktır. 
SORU ) 03-06-2004 tarih ve 5184 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun iptal edilecek midir? ve/veya ilgili 
Kanunun 'h' fıkrasında düzenleme yapılacak mıdır? 
CEVAP ) 6964 sayılı Kanun'un 31.maddesini değiştiren 03.06.2004 tarih ve 5184 
sayılı Ziraat ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu'nun 28.maddesinin (h) bendi, TBMM'nin 
16.07.2004 tarihinde kabul ettiği 5229 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

5229 sayılı Kanun halihazırda Cumhurbaşkanlığında bulunmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ E K " 8 

önerge Sahibi : Özlem ÇERÇİOĞLU 
AYDIN Milletvekili 

Önerge No : 7/3260 

SORU 1) Tarım il müdürlüğü, çiftçimize gelecek yıl ödenmesi düşünülen "doğrudan 
gelir desteği" için veri len evraklar karşılığı beş milyon lirayı neden almaktadır? Bu 
paralar nerelerde kullanılmaktadır? 

SORU 2) Çiftçinin 5 milyon lirayı kazanmak için 30 kilo karpuz, 40 kilo domates 
satması gerektiği tarım müdürlükleri tarafından bil inmekte midir? 

CEVAP 1-2) DGD uygulamalarında il Müdürlüklerinin ihtiyaçları için yeterli kaynak 
aktanlamamaktadır. Bu nedenle, 13 Mayıs 2004 tarih ve 25461 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2004/22 no'lu tebliğ hükümleri ve Maliye 
Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda, tebliğin eki belgelerin (dolu ve boş 
ÇKF, muvafakatname ve taahhütname örnekleri) çiftçilere dağıtılmasına kadar 
doğacak maliyetleri karşılayacak şekilde ücretlendirNebileceği yönünde 81 İl 
Valiliğine 13.05.2004 tarih ve 2004/14 no'lu Genelge ile talimat verilmiştir. Bu 
maliyetin, makbuz mukabil inde döner sermayeye gelir kaydedilmek üzere 
çiftçilerden talep edilebileceği belirtilmiştir. 

SORU 3) Yine çiftçilerden yonca desteğinde bir milyon, pamukta ton başına bir 
milyon, hayvanların naklinde bir milyon lira alınması uygulamasının gerekçesi 
nedir? Çiftçilerin itiraz ettiği bu bağış uygulamasını kaldıracak mısınız? 

CEVAP 3) Prim ödemeleri ve yem bitkileri desteklemeleri ile ilgili olarak 
üreticilerden 1 milyon TL. alınması hususunda Bakanlığımızın herhangi bir 
uygulaması bulunmamaktadır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ EK-9 

Önerge Sahibi : Ensar ÖĞÜT 
ARDAHAN Milletvekili 

önerge No : 7/3261 

Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Makine İkmal Şube Müdürlüğünün 
Bakım Onarım Atölyesi bulunmaması nedeniyle meydana gelen küçük arızalar il 
müdürlüğümüzde giderilmekte, büyük arızalar ise Bölge Müdürlüğümüz 
atölyesine gönderilmektedir. Genelde araçlarımızın yaşlı ya da yıpranmış olması 
ve bu nedenle sık sık arızalar meydana gelmesi, Ardahan ilimizde Sanayinin 
bulunmayışı sebebi ile yedek parça temininde büyük güçlüklerle karşılaşılması 
ve onarımların bölgede yapılması mecburiyeti zaman kaybı açısından 
hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır. 

SORU 1) Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Makine ikmal Şube 
Müdürlüğünün Bakım Onarım Atölyesini bir an önce çalışır hale getirmek için 
herhangi bir çalışma yapacak mısınız? 

CEVAP 1) Ardahan Köy Hizmetleri il Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube 
Müdürlüğünün bakım ve onarım atölyesinin yapılması düşünülmektedir. 

Köy Hizmetleri 10. Bölge Müdürlüğü emrine 26/07/2004 tarihi itibariyle yedek parça 
alımı için 1.460.000.000.000 TL akaryakıt-madeni yağ, kalorifer yakıt alımı için 
5.265.000.000.000 TL ödenek gönderilmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ EK-10 

Önerge Sahibi : Ensar ÖĞÜT 
ARDAHAN Milletvekili 

Önerge No : 7/3262 

Ardahan ilimizde yolların aşın derecede yağışlar sebebi ile bozulması sonucunda 
onarım ve stabilize kaplamasının yapılması, önceden yapılan ancak çeşitli 
nedenlerle halen çalışmayan içme suyu tesislerinin faal hale getirilmesi iie yeni 
tesislerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bölge insanının tek geçim kaynağının 
yaylacılık olması ve söz konusu yağışlar nedeni ile yayla yollarının tamamen 
tahrip obuası, mevcut makine parkındaki araç sayısı açısından ilimiz Köy 
Hizmetleri Müdürlüğünün işini daha da zorlaştırmaktadır. 

SORU 1) Yöre halkının kısa vadede ihtiyaçlarının süratli bir şekilde karşılanması, 
büyük bir seferberlik ruhu içerisinde batı illerden gönderilen araçlarla Siirt ilimize 
uygulanan sistemin belirli bir süre için de olsa Ardahan iline de uygulanması ve 
ihtiyaç gösteri len teknik elemanların temini sureti ile geçici bir rahatlamanın 
sağlanmasını düşünüyor musunuz? 

SORU 2) Teknik eleman konusunda ilimizin acil ihtiyacı olan, 3 İnşaat Mühendisi,1 
Jeoloji Mühendisi 1 Harita Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Ziraat Mühendisi 
göndermek için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

SORU 3) Makine konusunda ilimizin acil ihtiyacı olan 2 adet lastik tekerlekli 
yükleyici, 2 adet paletli yükleyici, bir adet tam teşekküllü seyyar tamir ekibi, 2 adet 
dozer, 2 adet greyder, 15 adet damperli kamyon ve 2 adet silindir tahsis edilmesi 
için bir çalışma yapıyor musunuz? 

CEVAP 1-2-3) Ardahan İlinde: 208 adet sulu ünite, 63 adet suyu yetersiz ünite, 10 
adet. sağlıklı içmesuyu olmayan ünite olmak üzere toplam 281 adet ünite mevcuttur. 

2004 yılında Ardahan İl Müdürlüğü içmesuyu inşaat programına 23 ünite için 1 
Trilyon 855 Milyar TL. teklifte bulunmuştur. Ancak içmesuyu yatırım ödeneklerinin 
yetersizliği nedeniyle sağlıklı içmesuyu olmayan 10 adet köyden 6 adeti için toplam 
600 Milyar TL. ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 330 Milyar TL. sı 2004, geri kalan 270 
Milyar TL. si de önümüzdeki yıllarda harcanmak üzere programlanmıştır 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan ve acil stabilize ihtiyacı olan 
illerimizin köy yollarında çalıştırılan stabilize ekiplerinin çalışma programları içinde 
Ardahan da bulunmaktadır. Ekipler 6 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında Ardahan 
ilimizde çalışma yapacaktır. 

Ardahan İl Müdürlüğüne; 2003 yılında 1 jeoloji mühendisi, 1 maden mühendisi, 2004 
yılında ise 1 ziraat mühendisi kurumlar arası nakil yoluyla atanmış olup, halen 12 
mühendis görev yapmaktadır. Ayrıca proje uygulamalarında görev almak üzere 
Erzurum 10. Bölge Müdürlüğünden 1 jeoloji, 1 inşaat, 1 ziraat mühendisi 3 ay süreyle 
geçici görevle görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Makina Yenileme ve Dengeleme Projesi kapsamında 2000,2001,2003 yıiiannda 
Ardahan İl Müdürlüğüne 2 adet dozer, 4 adet yapım greyderi, 2 adet lastik tekerlekli 
yükleyici, bir adet vibrasyonlu silindir, 2 adet rotatif kar makinası, 5 adet kar bıçaklı 
damperli kamyon, 2 adet damperli kamyon, 4 adet çift şoför mahalli pikap, 1 adet 
seyyar tamir kamyonu ile 1 adet semi treyler olmak üzere toplam 24 adet makina 
tahsis edilerek, makina parklarına dahil edilmiştir. Erzurum Bölge Müdürlüğünde 1 
adet ekskavatör geçici olarak görevlendirilmiştir. Makina talepleri, yeni makina 
alımlarında dikkate alınacaktır. Bölge düzeyindeki iş makinalarının çalışma oranları 
genel olarak olması gereken randıman oranının çok altındadır. Erzurum Bölge ve İl 
Müdürlükleri programlara göre makina dengelemeleri yaparak, atıl makinaîarın 
randımanlı çalıştırması hususunda uyarılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ EK-11 

Önerge Sahibi : Ensar ÖĞÜT 
ARDAHAN Milletvekili 

Önerge No ; 7/3263 

SORU ) Ardahan ili Merkez, Göle, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerimizdeki 
köylerin yayla yollarının bozukluğu sebebiyle vatandaşlarımız hayvanlarını 
otlatamamakta, yaylalara çıkamadıkları için ekonomik olarak kayıp vermektedirler. 

Ardahan ilimiz ve ilçelerindeki köylülerimizin daha verimli çalışarak üretim 
yapabilmeleri ve ekonomik olarak rahatlayabilmeleri için yayla yollarının yapımına 
bir an önce başlanılması için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP ) Ardahan İli 2004 yılında aşırı yağış almış, köyyolları ve yay'a yollan 
hasar görmüştür. Erzurum Köy Hizmetleri 10. Bölge Müdürlüğünün ve Ardahan 
İlinin imkanları dahilinde bu yolların, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir. 
Gereken ek ödenek Maliye Bakanlığından talep edilmiştir. Temin edildiği takdirde 
selden zarar gören köy yollarının büyük onarımları yapılacaktır. 

Özellikle yaz aylarında kullanılan yayla yolları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
köyyolları ağında olmadığından, vatandaşların talebi doğrultusunda sadece 
greyderli bakımları yapılabilmektedir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmış genelge gereği bu yolların greyderli bakımı için müracaat edenler 
tarafından akaryakıtı karşılandığı takdirde iş makinaları verilmekte ve bakımları 
yapılmaktadır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ EK-12 

Önerge Sahibi : Özlem ÇERÇİOĞLU 
AYDIN Milletvekili 

Önerge No : 7/3264 

SORU 1) Aydın ilinde pamuk primleri hangi tarihte ve hangi program 
çerçevesinde ödenecektir? 

CEVAP 1) Prim ile ilgili arazi çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, ödemeye 
esas primlerin komisyonlarca kesinleştirilmesi ve Hazine Müsteşarlığınca kaynak 
tahsisinden sonra prim ödemelerine başlanılabilecektir. 

SORU 2) Pamuk primlerinin geç ödenmesi halinde, çiftçinin ilaçlama ve sulama 
masraflarını karşılaması zorlaşacağından meydana gelecek zararın giderilmesi 
için ek önlemler düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2) Prim ödemelerinin zamanında ödenmesi için Bakanlığımızca gerekli 
tedbirler alınmaktadır. 

SORU 3) Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kalan 5 centlik desteğin artırılması 
için hükümetiniz tarafından yapılan çalışma var mıdır? 

CEVAP 3) Prim uygulamalarında ilgili kurumların görüşleri ile bütçe imkanları göz 
önünde bulundurularak ürünlere yapılacak destekleme miktarları belirlenmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ B 

Önerge Sahibi : Hasan ÖREN 
MANİSA Milletvekili 

Önerge No : 7/3265 

Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve aşı Üretim Enstitüsü Bakanlar Kurulunun 
2004/4705 sayılı Kararıyla 6 haziran 2004 tarihinde kapatılmıştır. Kurulduğu 1982 yılından bu 
yana hızla gelişmekte olan kanatlı sektörüne önemli katkı sağlayan Enstitünün kapatılması bu 
alandaki bilimsel gelişmeye büyük darbe vurmuştur. Bu kurum tavuk hastalıkları konusunda 
araştırma yapan, aşı, antijen, antiserum üreten ülkemizin en önemli kuruluşlarından biridir. 
Enstitünün bu çalışmalarının can damarı ise SPF ( Specific Pathogen Free ) yani 
hastalıklardan ari kümeslerde yetiştirilen hayvanlar ve yumurtalardır. Dünya üzerinde 8-
10 SPF yetiştiriciliği yapılmakta olup bunlardan biriside Manisa'da bulunmaktadır. 
Ortadoğu, Balkanlar ve Türkiye'de tek olan Manisa Enstitüsünde 4 adet SPF 2 adette yan 
SPF olarak adlandırılan hastalıklardan arındırılmış kümes bulunmaktadır. Burada üretilen 
yumurtalar sadece bu laboratuarda değil ülkemizin insan ve hayvan sağlığına hizmet veren .. 
bir çok laboratuarında kullanılmaktadır. Bu yumurtalar tavuk aşılan dışında, 
kızamık.kabakulak.çocuk felci, grip gibi beşeri aşıların üretiminde ve viral hastalıkların 
teşhisinde, aşıların saflık ve zararsızlık testlerinde, genetik ve biyolojik denemelerde, 
kansere neden olan etkenlerin incelenmesinde ve onkolojik araştırmalarda bakteri, 
mikoplazma ve virüs yönünden temiz doku kültürleri elde etmekte ve antikor 
formasyonunun incelenmesi gibi önemli alanlarda kullanılmaktadır. 

Ülkemizde kanatlı sektörü hızla büyümektedir. Bu sektöre hizmet veren kamu 
kuruluşlarının birer birer kapatılmasının nedeni bir türlü anlaşılamamıştır. Önce beyaz et 
işleyen iki kombine özelleştirilmiş sonrasında ise Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve 
Aşı Üretim Enstitüsü kapatılmıştır. 

Bakanlığınıza bağlı enstitü ve laboratuarlar ülkemiz hayvancılığına ve sağlığına 
önemli hizmet vermektedir. Yetişmiş elemanları, teknik donanımı ile önemli işler başaran bu 
kurumlar üniversiteler ile iş birliği halinde bilimsel çalışmalara öncü olmaktadırlar. 
Enstitülerde yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalan yayınladıkları yayınlar ile tüm dünyaya 
ulaşmaktadırlar. 
Bu nedenlerle; 
SORU 1)Bakanlığınıza bağlı kaç tane hayvancılık araştırma ve aşı üretim enstitüsü ile ii 
kontrol laboratuarı bulunmaktadır. 58 ve 59. hükümet döneminde kaç tanesi 
kapatılmıştır. 
CEVAP 1) Bakanlığımıza bağlı İl Kontrol Laboratuar Müdürlüklerinin kapatılması ile ilgili 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

58. ve 59. Hükümet döneminde fiilen kapatılan hayvancılıkla ilgili Araştırma Enstitüsü 
bulunmamakta olup, araştırma yapacak alt yapının olmaması ve eleman sayısının yetersizliği 
nedeniyle, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü, Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün 
üretim amaçlı hayvancılık birimleri kapatılmıştır. 

Bunlardan şimdiye kadar önemli bir ıslah ve teknoloji geliştirme gerçekleşmemiştir. 
Konya, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Adana, Erzurum ve İzmir'de büyük ve güçlü 
hayvancılık projeler oluşturulmuş veya oluşturulmaktadır. 

Kanatlı ve diğer hayvan aşıları üretimi Bakanlığımıza bağlı 9 Araştırma Enstitüsünde 
gerçekleştirilmektedir. Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitümüz bu 9 
enstitünün içerisindedir. Manisa'da üretilen 8 çeşit kanatlı aşısının dışında diğer enstitülerde 
25 çeşit büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşıları üretilmektedir. 

Bunlardan Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitümüz dışında 
kapatılma kararı alınan bir enstitü bulunmamaktadır. 

SORU 2)Enstitü ve laboratuarların kapatıfma nedenleri nedir ? 
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SORU 3)Başka kapatılması planlanan enstitü ve laboratuar var mıdır? Varsa hangileridir? 
SORU 4)Kapatılan Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünün 
verdiği hizmeti aynı ölçü ve büyüklükte verebilecek kamuya veya özel sektöre ait kuruluş 
var mıdır? Varsa yerleri ve isimleri nedir? 
SORU 5)Bu alanda hizmet verebilecek yeni laboratuar kurulacak mıdır? 
SORU 6) Kapatılarak kanatlı sektörüne ağır darbe vuran Manisa Enstitüsünün tekrar 
açılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? 
CEVAP 2-3-4-5-6) Kapatılan Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitümüz 
1982 yılında kurulmuş ancak kullandığı teknoloji eskimiş, günün şartlarına cevap veremez 
hale gelmiştir. Ülkemizde büyük bölümü ithal olmak üzere yıllık 2 milyar doz kanatlı aşısı 
kullanılması söz konusudur. Bu miktar içerisinde Manisa'nın üretimi 2003 yılı itibari ile 50 
milyon doz gibi %2.5'lik bir orana tekabül etmektedir. 

Kanatlı sektöründe faaliyet gösteren büyük, entegre firmalar kendi aşı ihtiyaçlarını 
yurt dışından temin etmekte, aynı zamanda ithal ettikleri aşıların bayiliklerini almaktadır. 

Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünün aşıları ise az sayıda 
tavuk bulunan küçük aile işletmesine ve bazı devlet çiftliklerine hitap etmektedir. 

Dolayısıyla özel sektöre kiralanması halinde Manisa'da üretilen aşıların özel sektör 
zihniyetiyle modemize bir şekilde ve verimlilik ve karlılık esasına dayalı olarak üretimine 
devamı konusunda gereken düzenlemelerin yapılması söz konusudur. Aynı şekilde SPF 
tavuk ve yumurta üretimi de özel sektör elinde bu tesislerde devam edecek, yurt içi ihtiyaçta 
buradan temin edilmeye devam edecektir. Bu hususlarda bir aksama olması söz konusu 
değildir. 

Halen özel sektörde kanatlı aşısı üreten 1 firma bulunmaktadır (Vetal/Adıyaman). 
Kanatlı hastalıkları teşhis, kontrol ve araştırma faaliyetleri Bakanlığımıza bağlı diğer 7 

araştırma enstitüsünde sürdürülmektedir. 
Bakanlığımıza bağlı Hayvancılık alanında araştırma yapan 12 araştırma enstitüsü 

mevcuttur. 12 araştırma enstitüsünden 5'inde yalnızca hayvancılık araştırmaları yapılmakta 
olup, diğer 7 enstitüde ise hayvancılık araştırmaları yanında çeşitli iarımsal disiplinlerde de 
araştırmalar yapılmaktadır. 

Manisa'da SPF ünitesi ağırlıklı olarak yumurta üretip satmaktadır. Enstitünün esas 
amacı yumurta satmak değil aşı üretmektir. Aşı üretiminde piyasa payı ise yok 
seviyesindedir. Kendi elemanlarımız yurt dışı uzmanlar ve özel sektör uzmanları tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda SPF ünitesi dahi! tüm enstitünün kapasitesinin % 10'unun 
kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Modernizasyon ve etkin bir çalışma ile yılda 600 milyon doz 
aşı üretilebilecek bir enstitüde ancak yıllara göre 30-50 milyon doz (en yüksek 80 milyon doz 
olmuş) aşı üretilmekte; mevcut kapasite kullanılamamaktadır. 

Özel sektör uzmanlarıyla etkin bir yatırım ve üretimin olmaması halinde böyle bir alt 
yapıda enstitü ismiyle bir faaliyete gerek olmadığı düşüncesiyle mevcut alt yapının ihtiyaç 
duyulan kısmı Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüyle iiişkilendiıilecektir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ EK-14 

Önerge Sahibi : Enis TÜTÜNCÜ 
TEKİRDAĞ Milletvekili 

Önerge No : 7/3266 

07 Temmuz 2004 Çarşamba günü T B M M . Genel Kurulunda Trakya çiftçisinin 
sorunları hakkında yaptığım gündem dışı konuşmada, Ofisin müdahale 
politikasının buğday fiyatları açısından yetersiz kaldığına değinmişt im. Konuşmamı 
takiben yapmış olduğunuz cevabi konuşmada, 352 bin TL'l ik Ofisin destekleme 
fiyatının, borsada çiftçi yararına fiyat oluşmasında yeterli olduğunu ifade etmiştiniz 
Oysa ki kürsüde bulunduğunuz anda Tekirdağ borsasında buğday kilogram fiyatı 
3O0-309 bin lira arasında oluşmaktaydı. 

Bu gün yöreden gelen haberlere göre ise, buğdayın kilogram 280-300 bin lira 
civarında satılmaktadır. 

Bu durum çerçevesinde; 

SORU 1) Ofis eliyle yapılan buğday destekleme politikasını yeterli buluyor 
musunuz? Daha etkin ve sonuç alıcı bir politikaya neden yönelmiyorsunuz? 

CEVAP 1) TMO 2002 yılından beri destekleme alımlarından ziyade hasat 
döneminde açıkladığı fiyatlarla piyasada regülasyon görevini yerine getirmek üzere 
alım yapmaktadır. 

TMO 2004 yılında da, ürün hasadının başladığı tarihten itibaren borsa ve piyasa 
fiyatlarını yakinen takip etmiş, serbest piyasada buğday fiyatlarının 360 - 380 bin 
TL, arpa fiyatlarının ise 315 - 330 bin TL aralığında seyrettiği ve bu fiyatlar üretici 
lehine olduğu için alım fiyatlarını açıklamamış, piyasa fiyatları düşüşe geçtiği 
tarihte (25 Haziran 2004) alım ve satış fiyatlarını tespit ederek alımlara başlamıştır. 

Trakya'da üretimi yapılan buğdayların TMO tarafından açıklanan alım fiyatları 
352.000 TL/kg'dır. TMO, yemlik kalitedeki buğdayları 290.000 TL/kg'dan 
almaktadır. Cari tarih itibariyle Tekirdağ borsasında işlem gören buğdayların fiyatı 
293 - 345 bin TL/kg arasında değişmektedir. Bu fiyatlar borsada işlem gören her 
türlü kalitedeki buğdayın fiyatıdır. Tekirdağ işyerinde bugüne kadar 7.821 ton, 
Tekirdağ Şubesince 86.620 ton alım yapılmıştır. Piyasada ya da borsada ürününe 
değer fiyat bulamayan üretici ürününü TMO'ya satmaktadır. TMO'ya arz edilen 
ürünün tamamı satın alınmaktadır. 

Üreticiler ürünlerini aynı gün içinde işyerlerimize satabilmektedir. 

SORU 2) 352 TL/kg'lık buğday fiyatında, neden %50'si peşin % 50'si bir ay vadeli 
ödeme kararında ısrar ediyorsunuz? 

CEVAP 2) Bilindiği üzere "Hububat Ürünü Aîımı ve Satımı Hakkında Karar'ın 
yürürlüğe konulması 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 35'nci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 
kararlaştırılmaktadır. 

05 Haziran 2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkındaki Kararın 2'nci 
maddesinde "ürün bedellerinin asgari %50'si teslimatı müteakip, bakiyesi 30 gün 
içerisinde ödenir* denilmektedir. Her ne kadar ürün bedellerinin yarısı peşin, yarısı 
30 gün içerisinde ödenir denilse de 2004 yılı alım ödemelerinin 2. dilimi 30 günden 
daha kısa sürede yapılmaktadır. 

SORU 3) Gümrüksüz durum buğday ithalatının 2004 yılı haziran sonu itibari ile 
bir önceki yılın aynı döneminden çok fazla olmasını buğday destekleme 
politikanızın tutarlılığı açısından nasıl açıklıyorsunuz? 

CEVAP 3) Gümrük vergisiz buğday ithalatları, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ve 
mamul madde ihracatına yönelik olarak yapılmaktadır. 
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159. - Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOGLU'nun, Türk Telekomun sabit telefonlarındaki 
yeni tarife paketlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3267) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla, 

'(3 V ^ V L A _ X - < - M _ J > V ^ . 

Osman COŞKUNOĞLLL ' 
Uşak Milletvekili 

Türk Telekom A.Ş. sabit telefonlarda 1 Ağustos 2004'den itibaren uygulayacağı beş yeni 
tarife paketini dün açıkladı. Daha çok şehirlerarası ve uluslar arası görüşmeler yapan.şirketler 
için hazırlanan ŞirketHATTtarifesinde, eski ücretlendirmeye.göre yuz.de 80!e varan 
indirimler sunulurken, tüm hatlar arasında dengeli görüşmeler yapan (yani, sokaktaki 
sade yurttaş diyebileceğimiz) aboneleri hedefleyen StandartHATT tarifesinde, eski 
ücretlendirmeye göre yüzde 57 oranında zam yapılıyor. 

Bu uygulama: 

1. Anayasamızın sosyal devlet ilkesiyle çelişmiyor mu? Varsıllarla yoksullar arasında" 
zaten var olan sayısal uçurumu daha da kötüleştirmez mi? ;" 

2. Serbestleşen Uzak Mesafe Telefon Hizmeti alanında sabit hizmet vermek için lisans 
almış olan yeni işletmecilerin önünü kesmez mi? Sektöre yeni-girecek-küçük--ve orta-
boy şirketler aleyhine haksız bir rekabet yaratmaz mı? 

3. Özelleştirilmek istenen Türk Telekom'un değerini artırmak içîrî yapilmVş'T>îFma"rievfa' 
mıdır? 

T . C . 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
f f f AĞUSTOS 200* 

SAYI : B . l 1.0.APK.O.IO.01.21./EA/-—lO=rS; - *r2^-Pj-0 
KONU : Uşak Mil letvekil i 

Sayın Osman COŞKUNOGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

lLGİ:TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-6502 sayılı yazısı. 
Uşak Milletvekili Sayın Osman COŞKUNOGLU'nun 7/3267-6675 sayılı yazılı soru 

önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

<"3mali YILDIRIM ~/^ 
Ulaştırma Bakanı 
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UŞAK MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN COŞKUNOĞLU'NUN 7/3267-667$ 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI ' 

Türk Telekom A.Ş. sabit telefonlarda 1 Ağustos 2004'den itibaren 
uygulayacağı beş yeni tarife paketini dün açıkladı. Daha çok şehirlerarası ve uluslar 
arası görüşmeler yapan şirketler için hazırlanan ŞirketHATT tarifesinde, eski 
ücretlendirmeye göre yüzde 80'e varan indirimler sunulurken, tüm hatlar arasında 
dengeli görüşmeler yapan (yani, sokaktaki sade yurttaş diyebileceğimiz) 
aboneleri hedefleyen StandartHATT tarifesinde, eski ücretlendirmeye göre 
yüzde 57 oranında zam yapılıyor. 

Bu uygulama: 

SORU 1- Anayasamızın sosyal devlet ilkesiyle çelişmiyor mu? Varsıllarla 
yoksullar arasmda zaten var olan sayısal uçurumu daha da kötüleştirmez mi? 

CEVAP 1- 31.12.2003 tarihi itibariyle ses tekelinin sona ermesi ve 
serbestleşme sürecinin başlamış olmasından dolayı, Türk Telekom da tarifelerin 
dengelenmesi kapsamında ve nedensellik ilkesi doğrultusunda, telefon hizmeti 
sağlamayla ilgili oluşan sabit maliyetleri karşılayacak aylık sabit ücret uygulamasına 
geçmeyi mecburiyet olarak görmektedir. 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa göre işletmeciler, telekomünikasyon 
hizmetlerinin yürütülmesinde ve/veya altyapı işletilmesi karşılığında alacakları 
ücretleri; ilgili mevzuat, sahip oldukları yetki belgesi ve Telekomünikasyon Kurumu 
düzenlemelerine aykın olmayacak şekilde serbestçe belirlemektedirler. Türk 
Telekom'un 1 Ağustos 2004 tarihi itibariyle uygulamaya koyduğu tarifeler de, ilgili 
mevzuat ve yetkileri doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu'nca onanarak 
yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca uygulanan sabit ücret, tüm dünyada genel kabul gören 
bir yöntemdir. Diğer ülkelerde de sabit ücret uygulaması mevcut olup, aylık sabit 
ücret batı Avrupa ülkelerinde aylık ortalama 17,5 Dolar, doğu Avrupa ülkelerinde ise 
aylık ortalama 9,5 Dolar seviyesindedir. 

öte yandan, Türk Telekom'dan edinilmiş olmasına rağmen kullanılmayan atıl 
durumdaki birçok sabit hat, Kuruluşun ulusal numaralandırma planını olumsuz 
etkilemekte, şebeke alt yapısının etkinliğinin ve hat basma gelirlerin azalmasına 
neden olmaktadır. Bu nedenle, serbestleşme sonrası gelişen telekomünikasyon 
pazarında Türk Telekom'un rekabet edebilirliğini arttırmanın en uygun yolu, 
kullanılmayan bu hatların aylık kullanım karşılığı ücretlendirilmesidir. 

Farklı kullanım alışkanlıkları göz önünde tutularak hazırlanan yeni 
fıyatlandırma politikası ile yalnızca çok konuşan kullanıcılara değil, az konuşan 
kullanıcılara yönelik indirimlerde de bulunulmakta ve sabit ücret karşılığı ücretsiz 
kontör verilmektedir. Türk Telekom, tarife paketlerini içeren bilgileri ve en uygun 
tarife paketi önerisini Temmuz ayı faturaları ile birlikte tüm abonelerine 
göndermiştir, öte yandan, 100 kontör ve aşağısında konuşan abonelerin doğru paket 
seçiminde bulunmaları için Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nce 4yrL:bir birim 
oluşturulmuş olup, abonelere doğrudan bilgilendirmede bulunmaktadır.,., t 
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SORU 2- Serbestleşen Uzak Mesafe Telefon Hizmeti alanında sabit hizmet 
vermek için lisans almış olan yeni işletmecilerin önünü kesmez mi? Sektöre yeni 
girecek küçük ve orta boy şirketler aleyhine haksız bir rekabet yaratmaz mı? 

CEVAP 2- Yeni SabitHATT Sistemi ile gerçekleştirilen indirimler, rekabeti 
destekler niteliktedir. Rekabet her sektörde indirimi getirmektedir. Serbest piyasa 
ekonomisinde; rekabetin ucuzluğa yol açması, bununla da tüketicinin korunması 
amaçlanmaktadır. Bu uygulamada da, rekabet sonucu tüketicinin lehine bir gelişme 
ortaya çıkıyorsa buna haksız rekabet demek mümkün değildir. 

SORU 3-Özelleştirilmek istenen Türk Telekom'un değerini artırmak için 
yapılmış bir manevra mıdır? 

CEVAP 3- Ülkemiz Telekomünikasyon sektöründeki serbestleşmenin bir 
sonucu olarak Türk Telekom'un tarifelerinin dengelenmesi amacıyla uygulamaya 
konulan Yeni SabitHATT sistemi uygulamasının, Türk Telekom'un değerini artırmak 
için yapılmış bir manevra olarak düşünülmesi mümkün değildir. Zira, Türk 
Telekom'un alt yapı ve piyasa hakimiyeti yönünden bir sıkıntısı vep^endişesi 
bulunmadığı gibi, tekel konumundaki birçok faaliyetini de rekabete açnroadirr, 
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160. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Mudanya ile çevre iller arasındaki feribot 
seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3268) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilinin, tarihi ve turistik ilçeleri arasında olan Mudanya ilçesi sahil şeridi 
uzantısında yeşilin ve denizin birleştiği doğal güzelliklere sahip bir yerdir. 

Ancak Mudanya ilçemiz sahip olduğu deniz, doğal güzellikler ve tarihi eserleri 
istenildiği gibi sergileyememektedir. Bu güzelliklerden sadece yakın bölge halkı 
yararlanabilmektedir. Büyük bir potansiyele sahip olan İstanbul ve çevre iller coğrafi 
olarak çok yakın oldukları halde bu bölgeyi ulaşım zorluklan yüzünden istedikleri gibi 
gezip, görememektedir. 

Son günlerde basından takip ettiğim kadarıyla feribot seferleriyle ilgili yeni 
gelişmeler yaşanmaktadır. Dileğimiz yeni düzenlemenin daha da yaygınlaştırılması ve 
sürekli hale getirilmesidir. Çünkü buraların güzelliklerini fark edenler bundan 
vazgeçemeyecektir. Üstelik sürekli seferler sonucunda bu bölgede yerleşik halkın 
durumunda da olumlu yönde gelişmeler olabilecektir. 

Mudanya feribot ulaşımı sayesinde, İstanbul kültür turları güzergahı bu 
istikamette gelişebilecektir. Ayrıca bu seferlerin sürekli yapılması durumunda, 
Mudanya - İstanbul arasında yük taşımacılığında da gelişmeler sağlanabilecektir. 
Bunun da bölge ekonomisinin ve dolaylı olarak ülke ekonomisinin olumlu yönde 
harekete geçmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim. 

1. Feribot seferlerinin yaz kış sürekli yapılması yönünde çalışmalarınız var mıdır? 
2. Turizm ağsından büyük potansiyeli olan Mudanya ve çevre beldelere bu 

feribot seferleri sayesinde turistik gezilerin artacağını düşünüyoruz! Biı 
potansiyeli arttırma yönünde feribotların devamlılığının.. sağlanması 
düşünülebilir mi? 

3. Mudanya - İstanbul arası feribot seferlerinde yük ve yolcu taşımacılığının 
sürekliliğinin sağlanması açısından yeni planlamalar yapılması düşünülüyor 
mu? 

4. Feribot seferlerinin sürekli yapılması mali olarak sıkıntı mı yaratmaktadır? 
Bununla ilgili önceden yapılmış çalışmalarınız var mıdır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kutulu Başkanlığı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / _ / ^ £ r 3 W 4 
KONU : Bursa Milletvekili 

Saym Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergesi 

I6MR2884 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGLTBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.Ol .0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Saym Kemal DEMİREL'in 7/3268-6682 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/3268-6682 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bursa ilinin, tarihi ve turistik ilçeleri arasında olan Mudanya ilçesi sahil şeridi 
uzantısında yeşilin ve denizin birleştiği doğal güzelliklere sahip bir yerdir. 

Ancak Mudanya ilçemiz sahip olduğu deniz, doğal güzellikler ve tarihi eserleri 
istenildiği gibi sergileyememektedir. Bu güzelliklerden sadece yakın bölge halkı 
yararlanabilmektedir. Büyük bir potansiyele sahip olan İstanbul ve çevre iller coğrafi 
olarak çok yakın oldukları halde bu bölgeyi ulaşım zorluklan yüzünden istedikleri 
gibi gezip, görememektedir. 

Son günlerde basından takip ettiğim kadarıyla feribot seferleriyle ilgili yeni 
gelişmeler yaşanmaktadır. Dileğimiz yeni düzenlemenin daha da yaygınlaştırılması 
ve sürekli hale getirilmesidir. Çünkü buraların güzelliklerini fark edenler bundan 
vazgeçemeyecektir. Üstelik sürekli seferler sonucunda bu bölgede yerleşik halkın 
durumunda da olumlu yönde gelişmeler olabilecektir. 

Mudanya feribot ulaşımı sayesinde, İstanbul kültür turları güzergahı bu 
istikamette gelişebilecektir. Ayrıca bu seferlerin sürekli yapılması durumunda, 
Mudanya-İstanbul arasında yük taşımacılığında da gelişmeler sağlanabilecektir. 
Bunun da bölge ekonomisinin ve dolaylı olarak ülke ekonomisinin olumlu yönde 
harekete geçmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim. 

SORU 1- Feribot seferlerinin yaz kış sürekli yapılması yönünde çalışmalarınız 
var mıdır? 

CEVAP 1-Bakanlığımız İlgili Kuruluşu iken özelleştirilmek üzere Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na bağlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel 
Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünün 2004 yılı iş programı uyarınca hazırlanan 
bütçenin dayandırıldığı 2004 yılı sefer programında, İşletme Müdürlüğünün filosunda 
bulunan 3 adet feribot ve 2 adet yolcu gemisi ile İç-Dış Hat ve Özel Gezi Seferleri 
olarak planlandığı, Adriyatik Hattı Sefer Programlan ve Ücret Tarifeleri ile Özel 
Gezi Sefer Programlan ve Ücret Tarifelerinin Yönetim Kurulunca onandığı, 

Denizyollan İşletmesi Müdürlüğünün 2004 yılı için öngörülen toplam 8 
Trilyon 353 Milyar TL. tutarındaki zarann azaltılmasını teminen !ye...günümüzün 
değişen ekonomik koşullannm da dikkate alınmasıyla M/F Ankara ve M/F Samsun 
Fenbotlanyla 2004 yılı Adriyatik Hattı Seferleri, M/S TDİ Karadeniz Gemisiyle Yurt 
Dışı Özel Gezi Seferleri, M/F Bandırma Feribotu ile hafta sonlan jştanbul-Armutlu 
seferleri ve M/S Mavi Marmara Gemisiyle de İstanbul-Avsa Seferleri'nin 
gerçekleştirilmekte olduğu; Karadeniz Feribot Hattı Şe^ericrijle İstanbul-İzmir-
İstanbul Seferleri 2004 yılı programlarına dahil edilemediği, * 
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İstanbul-Mudanya arasında feribot seferlerinin yaz-taş sürekli yapılması 
yönünde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, 15.06.2004 tarihli Yönetim Kurulu 
Kararlarıyla onaylanarak 25.06.2004-29.08.2004 tarihleri arasında yapılması 
planlanan İstanbul-Armutlu-İstanbul seferleri 02.07.2004 tarihinde İstanbul-
Mudanya-Armutlu-Mudanya-İstanbul rotasyonunda başlatıldığı, deneme mahiyetinde 
yapılan toplam 2 seferde taşınan yolcu sayısının sadece 1 kişi olması nedeniyle, bu 
hatta Mudanya uğrağının, ISPS Code (İntemational Ship and Port Security Code) 
kapsamında olması ve limanı işleten GENPORT Firmasının verdiği liman hizmetleri 
için yüksek rakamlar talep etmesi sonucunda sefer programmdan çıkanlmasma karar 
verildiği anlaşılmıştır. 

SORU 2-Turizm açısından büyük potansiyeli olan Mudanya ve çevre beldelere 
bu feribot seferleri sayesinde turistik gezilerin artacağım düşünüyoruz. Bu potansiyeli 
arttırma yönünde feribotların devamlılığının sağlanması düşünülebilir mi? 

CEVAP 2- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü; İstanbul ile 
Mudanya arasında feribot seferleri yapılmamakta, Denizyolları İşletmelerince 1992-
1999 yıllan arasında gerçekleştirilen yolcu taşımalarında Mudanya Eksprös, 
Mudanya Posta Hattı ve İmralı Hattı Seferlerinde, taşımaların arzu edilen seviyesine 
ulaşamaması nedeniyle 2000 yılından itibaren sefer programlarından çıkarılmıştır. 
İstanbul-Mudanya hattında 2004 yılında gerçekleştirilen iki seferde yolcu talebinin 
beklenin çok alfanda olması nedeniyle Mudanya ve çevre beldelere feribot 
seferlerinin tekrar başlatılması şimdilik düşünülmemektedir. Ancak İç Hatlarda 
halihazırda haftanm 6 günü bir kısmı M/S Mavi Marmara yolcu gemisi bir kısmı da 
M/F Bandırma Feribotu ile İstanbul-Avşa-İstanbul seferleri yapılmakta olup, 
02.07.2004 tarihi itibariyle de, M/F Bandırma Feribotuyla hafta sonlan İstanbul-
Armutlu-İstanbul seferlerinin gerçekleştirilmektedir. 

SORU 3- Mudanya-İstanbul arası feribot seferlerinde yük ve yolcu 
taşımacılığının sürekliliğinin sağlanması açısından yeni planlamalar yapılması 
düşünülüyor mu? 

CEVAP 3- Mudanya ve İmralı Adası hatlarındaki taşımalann arzu edilen 
seviyeye ulaşmaması, Mudanya uğrağının ISPS Code (İntemational Ship and Port 
Security Code) kapsamında bulunması, Mudanya limanını işleten GENPORT 
Firmasının liman ücretlerinin de çok yüksek olması ve İmralı Adasmm da cezaevi 
olarak kullanılması nedeniyle bu hatla ilgili olarak Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü'nce bir planlama yapılmamaktadır. 

Ancak, İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan 
bilgide; şirketlerine ait deniz otobüslerinin yaz ve kış aylannda İstanbul-Mudanya 
arasındaki seferlerine devam ettiği, bu hatta yük ve yolcu taşımacılığının sağlanması 
açısından yeni planlamalar yapılmakta olduğu, buna bağlı olarak iki adet feribot 
alınması için çalışmalarının sürdürülmekte olduğu ve aynca feribotun yanaşabileceği 
bir rıhtım v^e^e^jerjiıin yapılması konusunda fizibilite çalışmalarının devam ettiği, 
Feribot şefe^îerirrinL-yaz^ ve kış aylannda düzenli olarak yapılması planlandığı 
anlaşılmıştır.:, 
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SORU 4- Feribot seferlerinin sürekli yapılması mali olarak sıkıntı mı 
yaratmaktadır? Bununla ilgili önceden yapılmış çalışmalarınız var mıdır? 

CEVAP 4-1992-1999 yıllan arasında Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen Mudanya uğraklı seferlerde devamlı zarar edilmesi ve 2004 yılında 
gerçekleştirilen 2 seferde sadece 1 yolcu taşıması yapılan bu hattan kar edilemeyeceği 
sebebiyle, seferlerin sürekli yapılmasının da fayda yerine ek yük getireceği 
görüldüğünden, seferlere devam edilmesinin uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

öte yandan, Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı ağırlıklı olarak karayolu ile 
gerçekleştirilmektedir. Deniz taşımacılığına göre, ekonomik olmayan karayolu 
taşımacılığınm, maliyeti yükseltmesinin yanı sıra giderek artan trafik ve çevre 
kirliliği açısından da getirdiği olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda, 
karayolu ile yapılan taşımacılığın denize kaydınlması, ülkemiz menfaatleri açısından 
çok büyük önem arz etmektedir. AB Ülkeleri, Yunanistan dışmda kabotaj tekelini 
sona erdirmiş olup, Türkiye'nin de AB adaylığı ve ardından tam üyeliği ile birlikte 
kademeli olarak kabotaj tekelini kaldırması söz konusudur. 

Bu nedenle, kabotaj taşımacılığı yapan deniz ticaret filosunun ileride yaşanacak 
rekabet ortamı göz önünde bulundurularak planlanması, daha hızlı yeni teknoloji 
ürünü gemilerle güçlendirilmesi, deniz yolu ile yolcu taşımacılığı ücretlerinin makul 
bir düzeyde tutulabilmesi ve kara taşımacılığınm deniz yoluna kaydmlmasımn 
sağlanması amacıyla, gemi işletici bir kuruluş olmamakla birlikte, fonksiyonel görevi 
denizcilikle ilgili düzenleyici ve koordine edici faaliyetler olan Denizcilik 
Müsteşarlığımızca, bir takım yasal düzenlemelerin yanında ÖTV'siz yakıt 
uygulaması, liman ücretlerinde indirim yapılması gibi sektöre yardımcı olacak 
uygulamalar da başlatılmıştır. 

Bu tedbirlerin bir an önce hayata geçirilebilmesi için, kabotaj hattında 
yolcu ve yük taşımacılığı hizmeti için başvuracak müteşebbisleri yönlendirmek ve 
yol göstermek amacıyla Türkiye sahillerindeki taşımacılık imkanlan Den1feîÇk̂ > 
Müsteşarlığı'mızca araştmlarak elde edilen sonuç bir rapor haline dönüştüralrhüştur. 
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161. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, özel sektör havayollarının iç hatlarda tarifeli 
uçuşlara başlanmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3269) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n U l a ş t ı r m a B a k a n ı S a y ı n B ina l i Y I L D I R I M 
ta ra f ından yaz ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı h u s u s u n d a g e r eğ i n i arz e d e r i m . 

S a y g ı l a r ı m l a . 

= - , VjLlıfc. 

iki l i 
Ü m m e t K A N D O Ğ A 

D Y P D e n i z l i M i l l e t v e k i l 

S o n g ü n l e r d e m e d y a d a h a v a c ı l ı k a l a n ı n d a c idd i a t ı l ımla r yap ı ld ığ ı , öze l 
s ek tö rün i lk k e z y u r t içi ta r i fe l i u ç u ş l a r a baş l ad ığ ı habe r l e r i ye r a l m a k t a d ı r . 

1 - ö z e l s e k t ö r h a v a yo l l a r ın ın ( O n u r Air , İ s t anbu l A i r l i ne s g ib i ) iç 
h a t l a r d a ( T r a b z o n , D iya rbak ı r , V a n ) tarifel i u ç u ş l a r a b a ş l a m a s ı iç in 
B a k a n l ı k ç a n e z a m a n ye tk i v e r i l m i ş u ç u ş l a r i lk k e z h a n g i t a r ih te 
b a ş l a m ı ş t ı r ? 

2 - B u h a v a y o l u ş i rke t le r i h a n g i n e d e n l e r l e v e n e z a m a n u ç u ş l a r ı n ı 
d u r d u r m u ş l a r d ı r ? 

3 - Ö z e l h a v a y o l u ş i rke t l e r ine Ö T V ' s i z aka ryak ı t s a ğ l a n m a s ı n ı n iç ha t 
u ç u ş l a r ı n ı n y e n i d e n b a ş l a m a s ı n d a etkis i o l m u ş m u d u r ? 

4 - D ü ş ü k v e o r t a ge l i r l i h a l k kes imle r in in u l a ş ı m l a r ı n d a k u l l an d ı ğ ı o t o b ü s 
i ş l e t m e l e r i n e h a k s ı z rekabe t i ö n l e m e k iç in Ö T V ' s i z d ize l yak ı t 
v e r m e y i d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . l l . O . A P K . O . l O . 0 1 . 2 1 . / E A / _ ; i 3 i ~ *2, t ö H . t 7 U > fnM 
KONU :Denizli Mil le tveki l i ** ^ ' ' imK Z B W 

Sayın Ümmet KANDOGAN'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 
Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın 7/3269-6693 sayılı yazılı soru 

önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

iinali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 7/3269-6693' 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Son günlerde medyada havacılık alanında ciddi atılımlar yapıldığı, özel 
sektörün ilk kez yurt içi tarifeli uçuşlara başladığı haberleri yer almaktadır. 

SORU-1 özel sektör hava yollarının (Onur Air, İstanbul Airlines gibi) iç 
hatlarda (Trabzon, Diyarbakır, Van) tarifeli uçuşlara başlaması için Bakanlıkça ne 
zaman yetki verilmiş, uçuşlar ilk kez hangi tarihte başlamıştır.? 

CEVAP-1 İç hatlarda tarifeli seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak 
üzere, Bakanlığımızdan İşletme Ruhsatı almış havayolu işletmeleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

SIRA 
NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

HAVA YOLU İŞLETMELERİ 

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. 
KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARI LTD.ŞTÎ. 
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. 
FLY HAVA YOLLARI A.Ş. 
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. 
SK-AY HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. 
ATLAS JET ULUSLARARASI HAVACILIK A.Ş. 
INTER EKSPRES HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. 

RUHSAT TARİHİ 

25.10.1984 
16.05.1996 
30.07.1998 
01.03.2001 
20.10.2003 
08.12.2003 
14.06.2004 
01.07.2004 
28.07.2004 

Yukarıdaki işletmelerden Onur Air Taşımacılık A.Ş. 09.12.2003, Fly Hava 
Yollan A.Ş. 20.10.2003 ve AtlasJet Uluslararası Havacılık A.Ş. 10.07.2004 
tarihlerinde iç hatlarda tarifeli seferlerle yolcu taşımacılığına başlamışlardır. Diğer 
işletmelerin iç hatlarda tarifeli uçuşlar yapmak amacıyla herhangi bir başvurusu 
bulunmamaktadır. 

. İç hatlarda tarifeli sefer yapmakta olan 3 özel işletmenin uçuşa başlama 
tarihleri ve uçuş yaptıkları meydanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

PARKUR 
İstanbul-Adana-İstanbul 
İstanbul-İzmir-İstanbul 
İstanbul-Kayseri-İstanbul 
İstanbul-Diyarbakır-İstanbul 
İstanbul-Samsun-İstanbul 
İstanbul-Erzurum-İstanbul 
İstanbul-Trabzon-İstanbul 
İstanbul-Antalya-İstanbul 
İstanbul-Gaziantep-İstanbul 
İstanbul-Bodrum-İstanbul 
Ankara-Trabzon-Ankara 
Istanbul-Sivas-Istanbul 

ONUR AIR 
24.12.2003 
26.12.2003 
09.12.2003 
12.12.2003 
23.12.2003 
16.12.2003 
17.12.2003 
30.12.2003 
22.02.2004 
18.06.2004 

FLY AIR 

14.06.2004 

20.10.2003 
14.06.2004 

18.06.2004 
01.12.2003 

ATLASJET 

10.07.2004 

12.07.2004 
10.07.2004 
10.07.2004 
lo.oıjm^ 

j&*r.t 
ışjföşmC 
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SORU-2 Bu hava yolu şirketleri hangi nedenlerle ve ne zaman uçuşlarını 
durdurmuşlardır? 

CEVAP-2 İstanbul Hava Yollan A.Ş.nin; Türk Sivil Hava aracı sicilinde sahibi 
olduğu B-727 tipi TC-IYB tescil işaretli uçak gayri faaldir. Uçağın üzerinde çok 
sayıda haciz ve ipotek bulunmasından dolayı teminat mektubu verememesi, önceki 
teminat mektubunun DHMİ tarafından nakde tahvil edilmesi, idari, uçucu ve teknik 
personel istihdamı yapmaması, büyük kalem borçlan teşkil eden DHMİ alacaklan, 
yer hizmetleri, uçak kiralan, SSK primleri, personel maaşlan ve önceki babm 
giderleri gibi ödemeleri yapamaması, bünyesinde işletici olarak uçak bulunmaması 
nedeniyle, 10 Mart 1986 tarih ve 08 no. ile "İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz 
Seferlerle Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği" yapmak üzere verilen "İşletme 
Ruhsatı" 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 30. maddesi gereğince 
17.05.2002 tarihinde iptal edilmiştir. 

Onur Air Taşımacılık A.Ş., Fly Hava Yollan A.Ş. ve Atlasjet Uluslararası 
Havacılık A.Ş.'nin uçuşlan halen devam etmektedir 

SORU-3 Özel havayolu şirketlerine ÖTV'siz akaryakıt sağlanmasının iç hat 
uçuşlarının yeniden başlamasında etkisi olmuş mudur? 

CEVAP-3 Kamu veya Özel Havayolu Şirketlerine ÖTV'siz yakıt uygulaması 
evveliyatından beri olmayıp, ancak uçak biletlerinden alman Özel İşlem Vergisi ile 
Eğitime Katkı Payı 01 Ocak 2004 tarihinden itibaren kaldınlmıştır. Aynca, 
DHMİ'nin havaalanı ücretlerinde % 50 indirim sağlanmıştır. 

Bu uygulamalar sonucunda, iç hat hava taşımacılığına talep artmış olup, Ekim-
2003 tarihinden bu güne kadar iç hatlarda taşımacılık yapan özel hava yolu 
işletmeleri ile yaklaşık 1 Milyon yolcu taşınmıştır. 

SORU-4 Düşük ve orta gelirli halk kesimlerinin ulaşımlannda kullandığı 
otobüs işletmelerine haksız rekabeti önlemek için ÖTV'siz dizel yakıt vermeyi 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP-4 Bilindiği üzere, karayolu taşımacılığı tüm Avrupa'da olduğu gibi 
Türkiye'de de taşımacılıkta en fazla paya sahip olan bir taşıma modudur. Mevcut 
istatistik verilerine göre, Türkiye'de karayolunun payı; yük taşımasında % 91,9 iken, 
Demiryolu'nun payı % 4,4, denizyolunun payı % 3,5, havayolunun payı ise % 
0,2'dir. Yolcu taşımacılığında ise karayolu payı % 96,1 iken demiryolunun payı % 
2,3'tür. 

Türkiye'nin dış ticaret hacminde en fazla payı alan Avrupa Birliği ülkelerinde 
ise, yük taşımalarında; karayolu % 44, denizyolu %41 ve demiryolu %8, yolcu 
taşırnacılığında^isfc^carayolu %79, havayolu %5, demiryolu %6'lık bir paya sahip 
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Bu rakamlar gerek Avrupa'da ve gerekse Türkiye'de taşıma modlan arasında 
ciddi bir dengesizliğin bulunduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği ülkelerindeki 
taşımacılıkta modlar arası dengenin Türkiye'ye göre daha orantılı olmasına rağmen, 
bu ülkeler modlar arasındaki dengesizliğin giderilmesi amacıyla 2010 yılı hedeflerini 
şimdiden belirlemiş ve taşıma politikalarım bu doğrultuda oluşturmuşlardır. 

Batılı ülkelerin 2010 yılı hedefi; "Bütün modlann tek bir taşıma zinciri 
oluşturacak şekilde birbirine entegre edilmesi ve sistemler arasında işlerliğin 
sağlanması" şeklinde tanımlanmıştır. 

Ulaşım modlan arasındaki dengesiz büyüme; beraberinde ekonomik ve 
elverişli olmayan bir sektörün doğmasına, kaynak israfma, çevre zaranyla birlikte 
kazaların artmasına, sonuçta başta can kaybı olmak üzere pek çok maddi kayıplar 
zincirine yol açmaktadır. 

Bu nedenle, gerek Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Ulusal Program ve gerekse Avrupa Birliğine Entegre Olmaya Yönelik Türk Dış 
Politikası ile AB hedef ve girişimlerini yakinen izlemekte ve bu doğrultuca 
çalışmalarına ivme kazandırmakta olan Bakanlığımız, ulaştırma modlan arasındaki 
dengenin sağlanması politikasını şimdiden benimsemiş olup, gerek master planda yer 
verilen öncelikler ve gerekse havayolu ve denizyolu sektörlerine getirilen bu tür 
uygulamalarla taşımacılığın etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere taşıma 
modlan arasındaki dengenin sağlanmasını hedeflemektedir. 

Bakanlığımız bu hedefi sürdürülebilir bir ekonomik gelişmenin merkezine 
koyarak, ekonomik büyüme ile oluşacak yük ve yolcu potansiyelindeki artışın, 
mevcut ulaşım türlerinin daha etkin ve dengeli bir şekilde kullanımı yoluyla 
karşılanması ve böylece modlararası dengenin tedrici şekilde sağlanması 
stratejisini benimsemiştir. 

Bu itibarla, konu Maliye Bakanlığı'm da yakından ilgilendirmekle birlikte, 
karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe ÖTV indirimi uygulaması, halen % 94'ü 
bulan yurtiçi Karayolu taşıma payını daha da teşvik edecek ve bugün trafikte 
yaşanmakta olan sorunlan daha da artıracaktır. Bu njgdfinjê , bu aşamada böyle bir 
uygulama Bakanlığımız gündeminde bulunmamadır. * r 
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162. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bazı yabancı uçakların Türk hava sahasını kul
lanmalarına izin verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in 
cevabı (7/3270) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.09.07.2004 

Ardahan Milletvekili 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca, Türkiye 
Cumhuriyeti Ülkesi içinde iki nokta arasında havayolu ile ticari amaçlı yolcu, posta ve yük 
taşımaları Türk Hava araçlan ile yapılır. Türk Sivil Havacılık Kanunu'na göre çıkanlan Ticari 
Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği'nin değişik 18. maddesinin e bendinde, işletme faaliyet 
sahalarına bağlı olarak işletmelerin bulundurması gerekli en az hava aracının sayışım ve 
işletmecilerin bulundurması gereken hava araçlarının işletmeye başlamadan önce Türk uçak 
siciline geçirilmesi ve uçak sicilinde kendi adlarında tescil edilmesinin zorunluluğunu 
düzenlemiştir. 

Türk hava sahasından yararlanacak hava araçlanmn hangileri olduğu ilgili 
kanunun 6. maddesinde Türk Devlet hava araçlan, Türk uçak siciline kayıtlı Türk sivil hava 
araçlan ve Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasında uçmalarına 
müsaade edilen hava araçlan olarak düzenlenmiştir. Bunların dışında kalan her türlü hava 
aracının Hava Sahasını kullanması Ulaştırma Bakanlığının iznine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı 
gerekli izni vermeden önce Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşünü 
almak zorundadır. 

Bir sivil hava aracının tescil edilmesi için 49. madde gereğince hava aracının Türk 
sivil hava aracı olması; başka bir memlekette tescil edilmemiş olması ve eğer tescil edilmiş 
ise oradan kaydının silindiğine dair belge getirilmiş olması; hava aracım uçuşa elverişli 
bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanlığınca verilmiş belgeyi haiz olması gerekir. Sicile tescil 
edilmiş bulunan Türk sivil hava aracı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiş milliyet 
ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil olunamayacağı 
ve Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşıyacağı kanunun 58. maddesinde öngörülmüştür ve bu 
vahim durum 03.07.2004 tarihli Sabah Gazetesinde yer alan Güntay Şimşek'in köşe yazısında 
da yer almıştır. 
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1- Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 16 Nisan 2004 tarihinde Ukrayna 
tescil işaretli 4 adet Antonov 26 tipi Rus uçağının yabancı tescil ve yabancı pilotla MNG 
Hava Yollan ticari adı altında Türkiye içinde uçmasına izin verdi mi? İzin verildi ise, 
taşımalar tarifeli veya tarifesiz midir? 

2- Bu uçaklar Türkiye içinde uçacaksa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuşa elverişlilik 
testi yaptı mı? Pilotların belgelerini inceledi mi? 

3- Türk hava sahasını kullanan bu uçaklar, kanunda sayılan şartları haiz midir? Haiz değilse, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alındı mı? 

4- Belirtilen hava araçlarının işletmeye başlamadan önce yönetmeliğin 18. maddesinin e 
bendine göre, Türk uçak siciline geçirilme ve uçak sicilinde kendi adına tescil edilme 
zorunluluğu yerine getirilmiş midir? 

5- Sicile tescil edilmesi zaruri bu uçakların Türk tabiiyet ve tescil işaretlerini taşıması 
gerekirken Ukrayna tabiiyet ve tescil işaretlerini taşıdığı doğru mudur? 

6- Gerekli test ve kontrollerden geçmeden tehlike unsuru taşıyan yabancı menşeli uçakların 
Türk hava sahasını kullanmaları sizce doğru mudur ve yasalarımıza uygun mudur? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B .11 .0 .APK.0 .10 .01 .21 . /EA/ . J / / 2 . *'<$'0^ltf 
KONU : Ardahan Milletvekili 

Sayın Ensar OĞÜT'ün 
yazılı soru önergesi 

l 3 febs 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar OĞÜT'ün 7/3270-6696 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

finali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 7/3270-6696 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca, Türkiye 
Cumhuriyeti Ülkesi içinde iki nokta arasında havayolu ile ticari amaçlı yolcu, posta 
ve yük taşımaları Türk Hava araçlan ile yapılır. Türk Sivil Havacılık Kanunu'na göre 
çıkarılan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği'nin değişik 18. maddesinin e 
bendinde, işletme faaliyet sahalanna bağlı olarak işletmelerin bulundurması gerekli 
en az hava aracının sayışım ve işletmecilerin bulundurması gereken hava araçlannın 
işletmeye başlamadan önce Türk uçak siciline geçirilmesi ve uçak sicilinde kendi 
adlannda tescil edilmesinin zorunluluğunu düzenlemiştir. 

Türk hava sahasından yararlanacak hava araçlannın hangileri olduğu ilgili 
kanunun 6. maddesinde Türk Devlet hava araçlan, Türk uçak siciline kayıtlı Türk 
sivil hava araçlan ve Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava 
Sahasında uçmalarına müsaade edilen hava araçlan olarak düzenlenmiştir. Bunlann 
dışında kalan her türlü hava aracının Hava Sahasını kullanması Ulaştırma 
Bakanlığının iznine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı gerekli izni vermeden önce 
Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşünü almak zorundadır. 

Bir sivil hava aracının tescil edilmesi için 49. madde gereğince hava aracının 
Türk sivil hava aracı olması; başka bir memlekette tescil edilmemiş olması ve eğer 
tescil edilmiş ise oradan kaydının silindiğine dair belge getirilmiş/olması; haya 
aracını uçuşa elverişli bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanlığınca verilmiş belgeyi haiz 
olması gerekir. Sicile tescil edilmiş bulunan Türk sivil hava aracı, ilgili yönetmelik 
hükümlerine göre belirlenmiş milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve 
başka bir devletin siciline tescil olunamayacağı ve Türk tabiiyet ve tescil işaretini 
taşıyacağı kanunun 58. maddesinde öngörülmüştür ve bu vahim durum 03.07.2004 
tarihli Sabah Gazetesinde yer alan Güntay Şimşek'in köşe yazısında da yer almıştır. 

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 31. Maddesinde " Türkiye 
Cumhuriyeti ülkesi içinde, iki nokta arasında havayolu ile ticari amaçla yolcu, 
posta ve yük taşımalan Türk Hava araçlarıyla yapılır." hükmü bulunmakla 
beraber, aynı Kanunun 3. maddesi "d" bendinde "Türk Sivil Hava aracı terimi : 
Devlet hava araçlan tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk devletine veva 
kamu tüzelkişilerine veva Türk vatandaşlarına ait araçlan" Itapsar ifadesi yer 
almaktadır. Bilindiği üzere başta THY A.O. olmak üzere iç hatlarda sefefc-yapan 
havayolu taşıyıcılannın uçaklarının büyük bir çoğunluğu Türk tescilinde olmasına 
rağmen kiralık uçaklardır. ! 

, ._.,,..rw.,,.,(-,.,., 
Türkiye için büyük ihtiyaç olan kargo şirketlerinin kumlabilme|i veyaimeycut 

kurulu bulunan havayolu işletmelerinin kargo uçağı kullanabilmesi için v,2920,.şhyılı 
Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında hazırlanan Ticaçi:Hava Taşıma İşletmeleri\t[ 
Yönetmeliği (SHY6A) ile büyük kolaylıklar sağlanmıştır; • 
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Aynca, ICAO Annex 16 Chapter 3 ile öngörülen Gürültü Standartları ve Tip 
Sertifikası, (SHY6A Yönetmeliğinin 18. Maddesinin (n) bendi) yolcu taşımak üzere 
işletme ruhsatı alacak havayolu şirketleri için, uçakların Gürültü Limitlerine uyma ve 
tip sertifikası bulundurması koşulu getirilmişken, kargo şirketleri için bu koşullar 
aranmamaktadır. 

Bununla birlikte, 1983 yılında yayınlanan 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık 
Kanunundan sonra ICAO tararından Şikago Sözleşmesinin 83. BIS maddesi 1986 
yılında değiştirilerek, havayolu işletmelerinin geçici süreler ile yabancı tescilli uçak 
kullanmalarına imkan sağlanmıştır. 

Bilindiği üzere, Ülkemizin de 1945 yılında taraf olduğu Sikago Sözleşmesi 
uluslararası bir anlaşma olup, Anayasamız gereğince milli mevzuatımızın 
üzerindedir. 

Öte yandan, havacılıkta işletici ve işletmeci terimleri farklı kavramlar olarak 
kullanılmaktadır. Herhangi bir ülkede kurulu bulunan havayolu işletmecisi, başka bir 
ülkede kurulu havayolu işletmecisinin uçaklarını geçici tescille işletebilir. Bu 
uçakların tüm gelirleri o ülkedeki işletmeciye akacağı için kabotaj hakta 
sayılamayacağı şeklinde değerlendirilmektedir. 

Aynı şekilde, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanarak hazırlanan 
Ticari Hava İşletmeleri Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Türkiye'de kurulacak 
havayolu taşıyıcılarının iç veya dış hatlarda tarifeli seferler yapmak üzere işletme 
ruhsatı alabilmesi için koltuk kapasitesi 100 veya daha fazla en az 5 uçak, iç veya dış 
hatlarda tarifesiz seferler yapmak üzere işletme ruhsatı alabilmesi için koltuk 
kapasitesi 100 veya daha fazla en az 2 uçağı bulundurması ve işletmeye başlamadan 
önce Türk uçak siciline geçirilmesi zorunludur. 

MNG Havayolları iç ve dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferler ile yolcu ve 
kargo taşımak için Bakanlığımızdan İşletme Ruhsatı almış olup, şu anda filosunda 
Türk uçak siciline kayıtlı 17 uçak bulunmaktadır. 

Türk Hava sahasından yararlanacak hava araçlarının hangileri olduğu 2920 
sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilmiş olup; Ukrayna, 
Türkiye'nin de 1945 yılında üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 
(ICAO)'nun üyesi olup, Ukrayna tescilli uçaklar zaten Türk Hava sahasını 
kullanmaktadırlar. İlgili maddede sözü edilen Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığı'mn görüşlerinin alınması gereken uçaklar, ICAO'ya üye olmayan devletler 
için geçerlidir^ 
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SORU-1 Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 16 Nisan 2004 
tarihinde Ukrayna tescil işaretli 4 adet Antonov 26 tipi Rus uçağının yabancı tescil ve 
yabancı pilotla MNG Hava Yollan ticari adı altında Türkiye içinde uçmasına izin 
verdi mi ? İzin verildi ise, taşımalar tarifeli veya tarifesiz midir? 

CEVAP-1 Halihazırda, Ukrayna tescilli dört adet AN-26 tipli Ukrayna uçağı, 
yabancı tescil ve yabancı pilot ile MNG Havayollan adına iç hatlarda tarifesiz 
seferler ile kargo taşıyabilmesi için altı ay süreyle müsaade edilmiştir. 

SORU-2 Bu uçaklar Türkiye içinde uçacaksa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
uçuşa elverişlilik testi yaptı mı? Pilotların belgelerini inceledi mi? 

CEVAP-2 Söz konusu uçaklar için Ukrayna Sivil Havacılığı tarafından 
düzenlenen uçuşa elverişlilik sertifikalan Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Uçakların balam ve uçuşa elverişlilik sorumluluğu 
Ukrayna tarafında olup, bu uçaklan üreten ülke olarak bakım sorumluluğunun 
Ukrayna tarafında kalmasında uçuş emniyeti bakımından yarar görülmüştür. 

SORU-3 Türk hava sahasını kullanan bu uçaklar, kanunda sayılan şartlan haiz 
midir? Haiz değilse, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nm görüşü almdı 
mı? 

CEVAP-3 Türk Hava sahasını kullanan bu uçaklar 2920 sayılı Türk Sivil 
Havacılık Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan Ticari Hava Taşıma 
İşletmeleri Yönetmeliği SHYöA'daki tüm şartlan sağlamaktadır. Uçakların 
Türkiye'deki sivil trafiğe açık askeri havaalanlarını da kullanması için Genelkurmay 
Başkanlığından gerekli müsaadeler alınmıştır. 

SORU-4 Belirtilen hava araçlarının işletmeye başlamadan önce yönetmeliğin 
18. maddesinin e bendine göre, Türk uçak siciline geçirilme ve uçak sicilinde kendi 
adına tescil edilme zorunluluğu yerine getirilmiş midir? 

CEVAP-4 Söz konusu Ukrayna tescilli kargo uçaklan; 2920 sayılı Türk Sivil 
Havacılık Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak yayınlanan SHY6A Yönetmeliği 
gereğince; 

-Türk Tesciline alınabilir, 
-2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 55. maddesi gereğince 6 ay süre 

ile geçici olarak Türk tesciline alınabilir. 

Ancak, uçuş emniyeti bakımından söz konusu uçaklann Ukrayna Tescilinde 
kalması ve bakım ile uçuşa elverişlilik sorumluğunun bu uçaklan üreten ülke olan 
Ukrayna tarafında kalmasında Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü teknik 
heyetince teknik açıdan yarar görülmüştür. 
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Ülkemizin de taraf olduğu Şikago Sözleşmesinin 83 BIS maddesi gereğince, 
uçakların işletme sorumluluğu Türk şirketi olan MNG HavayoUarma, bakım ve uçuşa 
elverişlilik sorumluluğu Ukrayna tarafında olmak üzere yabancı tescille 
uçmaktadırlar. 

İç hatlarda kargo uçaklarıyla kargo taşımacığı yapılabilmesi için, ilk aşamada 
var olan potansiyelin harekete geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Avrupa ve 
Amerikan uçaklarına göre işletme giderleri daha düşük olan Ukrayna Uçaklarının 
kullanılması büyük zorunluluk haline gelmiştir. 

Halihazırda, başta Rusya Federasyonu ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu 
(BDT), Türk Cumhuriyetleri, Baltık Ülkeleri ve Balkan Ülkelerinden, Ülkemiz ve bir 
çok ülkenin hava alanlarına Rus uçaklarıyla yolcu ve kargo seferleri düzenlemektedir. 

SORU -5 Sicile tescil edilmesi zaruri bu uçakların Türk tabiiyet ve tescil 
işaretlerini taşıması gerekirken Ukrayna tabiiyet ve tescil işaretlerini taşıdığı doğru 
mudur? 

CEVAP-5 Söz konusu uçakların Türk tesciline alınması zorunlu olmayıp, 
ICAO tarafından Şikago Sözleşmesinin 83. maddesinde yapılan değişiklik gereğince 
Türk havayolu işletmelerinin filolarında geçici tescille kullanılmasında yarar 
görülmüştür. Nitekim, bütün dünyadaki havayolu şirketleri geçici süreler için yabancı 
tescilli uçak kullanmaktadır. Ayrıca özellikle kış aylarında çok sayıda Türk uçağı, 
bakım ve uçuş emniyet sorumluluğu Türkiye'de olmak üzere yurtdışına 
kiralanmaktadırlar. 

SORU-6 Gerekli test ve kontrollerden geçmeden tehlike unsuru taşıyan 
yabancı menşeli uçakların Türk hava sahasını kullanmaları sizce doğru mudur ve 
yasalarımıza uygun mudur? 

CEVAP-6 Söz konusu uçakların uçuşa elverişli olduğu Ukrayna Sivil havacılık 
Makamları tarafından resmi olarak Bakanlığımız Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Uçakların uçuşa elverişlilik kontrolleri ile 
bakımlanmn Ukrayna tarafından düzenli bir şekilde yapılıp yapılmadığı da, adı geçen 
Genel Müdürlüğümüz tarafından izlenmektedir. 

Ukrayna tescilli kargo uçaklarının Türk havayolu işletmecileri tarafından 
tescile alınarak, geçici tescil veya yabancı tescille işletilmesinde yasal hiçbir engel 
bulunmamaktadır,. 
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163. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER 'in, Hatay Havaalanı inşaatına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3271) 

~ftİİWCİYEB 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 
09.07.2004 

Dr. Züheyir AMBER 
Hatay Müh 

/<L 

1- Seçim Bölgem Hatay'ın hava ulaşım gereksinmesinin karşılanması amacıyla RJ-
100 tipi uçakların inişi için 3000 x 45 metre boyutlarında yapımı planlanan 
havaalanının; tamamlanma oram nedir ve ne kadar para harcanmıştır? 

2- Şu anda inşaatı durmuş olan ve trilyonlarca lire harcanan bu havaalanı ile ilgili 
sorunların aşılması için bir çalışmanız var mı? Eğer böyle bir çalışmanız varsa bu 
çalışmanızın detayları nedir? 

3- Bakanlığınızın 2004 Yılı havaalanı inşaatı yatırımı ne kadardır? Halen inşaatı 
devam eden ve yatırımı iptal edilen havaalanları hangileridir? 

T . C . 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a P l a n l a m a v e K o o r d i n a s y o n Kuru lu B a ş k a n l ı ğ ı 

S A Y I : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / — VCft-"^ - ^ - ^ « r ^ 
K O N U :Hatay M i l l e t v e k i l i 

Sayın ZOheyir AMBER'in 
yazılı soru önergesi 

"5 AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGÎ:TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-6502 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER'in 7/3271-6712 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜHEYİR AMBER'İN 7/3271 -6712 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- Seçim Bölgem Hatay'ın hava ulaşım gereksinmesinin karşılanması 
amacıyla RJ-100 tipi uçakların inişi için 3000x45 metre boyutlarında yapımı 
planlanan havaalanının; tamamlanma oram nedir ve ne kadar para harcanmıştır? 

CEVAP 1- Bakanlığımız ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Yatırım 
Programlannda bulunmayan, Hatay Valiliğince ihalesi yapılarak teknik kontrollük 
hizmetlerinin de Hatay İl Bayındırlık Müdürlüğü'nce yürütüldüğü Hatay Havaalanı 
işine 12.06.2002 tarihinde başlamlmış olup, işin durdurulduğu 06.10.2003 tarihine 
kadar toplam 14 adet hakediş ödenmiştir. Bu hakedişlere göre; 

-2002 Yılında KDV Dahil 13.539.426.120.000.-TL 
-2003 Yılında KDV Dahil 21.571.768.100.000.-TL 

olmak üzere toplam 35.111.194.220.000.-TL ödeme yapılarak % 70.14 nakdi ve 
fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

SORU 2- Şu anda inşaatı durmuş olan ve trilyonlarca lira harcanan bu 
havaalanı ile ilgili sorunların aşılması için bir çalışmanız var mı? Eğer böyle bir 
çalışmanız varsa bu çalışmanızın detayları nedir? 

CEVAP 2- Havaalanı inşaatı esnasmda; ÇED Raporu yürürlüğünün 
durdurulması ve Raporun iptali için TEMA Vakfı tarafından Adana Bölge İdare 
Mahkemesine dava açılmıştır. 

Adana Bölge İdare Mahkemesinin 21.03.2003 tarih ve 2001/1192 Esas 
Dosyasında, İnşaatın durdurulmasına ve müteakiben ÇED Raporunun iptaline dair 
verilen karar, 08.08.2003 tarihinde Hatay Valiliğine tebliğ edilerek-iş Valilikçe 
durdurulmuştur. 

Hatay Valiliği, yeni ÇED Raporu alımı için Çevre ve Orman Bakanlığı 
nezdinde girişimde bulunmuştur. Ayrıca Hatay Valiliği, 03.05.2004 tarihli müracaatı 
ile, Teknik Kontrollük Hizmetlerinin Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce 
yürütülmesi için talepte bulunmuş olup, yeni ÇED Raporuna göre değerlendirme 
yapılabilecektir. 

SORU 3- Bakanlığınızın 2004 yılı havaalanı inşaatı yatırımı ne kadardır? 
Halen inşaatı devam eden ve yatırımı iptal edilen havaalanları hangileridir? 

CEVAP 3- Bakanlığımız DLH İnşaat Genel Müdürlüğü 2004 yılı Yatırım 
Programında; 

-Trabzon Havaalanı Apron Tevsii ve Müteferrik İşler İnşaatı, 
-Van Ferit Melen Havaalanı PAT Sahası Büyük Onarımı ve Müteferrik İşler 

İnşaatı, 
-Konya Havaalanı İlave Üstyapı Eksiklikleri İnşaatı 

işleri yer almakta olup, bunlardan ihalesi gerçekleştirilen Trabzon ve Yâ&Fe^tyfejta 
Havaalanlarının toplam sözleşme bedeli tutan 4 Trilyon 531 Milyar TL. djr, 
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Konya Havaalanı İlave Üstyapı Eksiklikleri İnşaatı henüz ihale edilmemiş olup 
2004 yılı ödeneği 643 Milyar TL. dir. 

2004 yılı itibarı ile Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Yatırım 
Programında olup Yatırımı iptal edilen havaalanı projesi bulunmamaktadır. 

DHMİ Genel Müdürlüğü Yatırım Programında da; 

-Gökçeada Havaalanı Altyapı İnşaatı, 
-Antalya Hava Limanı 2. Pist İnşaatı ile Arıtma Tesisleri Yapımı, 
-Atatürk Hava Limanı 18/36 Paralel Pist ve PAT Sahaları Elektİşleri, 
Kontrollü Geçiş Kapısı ve Müteferrik İşler İkmal İnşaatı, 
-Erzurum Havaalanı Terminal Binası İnşaatı(DAP), 
-Gaziantep Havaalanı Alt ve Üstyapı Tevsii İnşaatı (GAP-2), 
-GAP Uluslararası Havaalanı İnşaatı (GAP), 
-Mevcut Havaalanları İdame ve Yenileme Projesi, 
-Muhtelif Meydanlara İtfaiye ve Garaj Binası Yapımı, 
-Denizli-Çardak Havaalanı İnşaatı 

projeleri yer almakta olup, 2004 yılı yatınm bedelleri toplamı 103 Trilyon 850 Milyar 
TL. dir, 
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164. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK 'in, Boğazların kirliliğine ve geçiş yapan gemilere 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3272) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma bakanımız sayın Binali Yıldırım 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
îzmir Milletvekili 

Açıklamalarınızda: Son 10 yılda İstanbul Boğazında 103, Çanakkale 
boğazında ise 70 deniz kazası olduğunu, boğazlarımızdan yılda ortalama 48 bin 
gemi geçtiğini yazılı soru önergesine cevaben belirttiniz. 

Bu nedenle : 

1. Bu düzensiz sirkülasyon nedeniyle boğazlarımızın kirliliği ve batık 
gemilerin enkazlarının çıkarılması konusunda bir girişiminiz oldu mu? 

2. Birçok Akdeniz kökenli balık türleri Ege ve Marmara'yı geçerek 
Karadeniz 'e ulaşmaktaydı ki; Boğazlarımızın kirliliği İstanbul 
boğazının üretkenliğini bitirdiği de tarafınızdan bilindiğine göre, Geçiş 
yapan gemilerle ilgili ne gibi önlemler aldınız? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

"6 AĞUSTOS 2004 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21. /EA/—\OTrt - T-^l&T^ 
KONU : İzmir Mil le tveki l i 

Sayın Muharrem TOPRAK'ın 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'ın 7/3272-6731 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

»inali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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ÎZMÎR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM TOPRAK'IN 7/3272-6731 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Açıklamalarınızda: Son 10 yılda İstanbul Boğazında 103, Çanakkale boğazında 
ise 70 deniz kazası olduğunu, boğazlarımızdan yılda ortalama 48 bin gemi geçtiğini 
yazılı soru önergesine cevaben belirttiniz. 

Bu nedenle: 

SORU 1- Bu düzensiz sirkülasyon nedeniyle boğazlarımızın kirliliği ve batık 
gemilerin enkazlarının çıkarılması konusunda bir girişiminiz oldu mu? 

CEVAP 1- Türk Boğazlan Bölgesinde seyreden gemilerin Ulusal ve 
uluslararası düzenlemelere uygun olarak takibini yapmak, bölge seyir emniyetini 
artırmak, dolayısıyla can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla tesis edilen 
'Türk Boğazlan Gemi Trafik Hizmetleri" sistemi 30 Aralık 2003 tarihinde işletmeye 
açılmıştır. 

Türk Boğazlan Bölgesinde seyreden gemilere ihtiyaç duyacaklan bilgileri 
sağlamak ve tabi olacaklan usul ve esaslan belirlemek üzere 'Türk Boğazlan Gemi 
Trafik Hizmetleri Kullanıcı Rehberi" hazırlanmıştır. Bu uygulama ile, Türk Boğazlan 
Bölgesi'nden geçiş yapan gemilerin takibiyle birlikte, deniz kazalarının ve buna bağlı 
çevre kirliliğinin önüne geçilmesinde önemli bir adım atılmıştır. 

06 Kasım 1998 tarih ve 23515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 'Türk Boğazlan Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü"nün "Geçiş Sırasında Kaza ve 
Arıza" başlıklı 15. maddesinde, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerken kaza, 
anza ve zorunlu demirleme gibi bir nedenle uğraksız geçişi bozulan gemilere 
uygulanacak prosedürler genel olarak belirlenmiştir. 

Türk Boğazlan bölgesinde karaya oturma, anza ve diğer kazalar gibi 
nedenlerle uğraksız geçişi bozulan, böylece 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi kapsamından çıkıp Türk Ulusal Mevzuatı kapsamına giren 
gemilere uygulanacak prosedürleri ve bugüne kadarki uygulamalan içeren bir 
"Uygulama Talimatı" hazırlanmıştır. 

Uygulama Talimatı ve buna ilişkin diğer talimatlarla; Türk Boğazlan'nda 
meydana gelen karaya oturma, kaza ve anzalarda, ivedilikle ; olay yerine 
römorkörlerin gönderilmesi, seyrüseferle ilgili gerekli önlemlerin alınarak bölgedeki 
diğer gemilerin haberdar edilmesi, can güvenliği açısından ilgili birimlerin (Ana 
Arama. Kurtarma Koordinasyon Merkezi) bilgilendirilmesi, çevre kirliliğini önlemek 
amacıyla römorkörlerce gerekli tedbirlerin alınması ve Liman Başkanlığı ile Türk 
Boğazlan Gemi Jrâfîk""Hizmetleri arasındaki koordinenin en iyi ve hızlı şekilde 
yapılması sağlanmıştır. 
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618 sayılı Limanlar Kanunu'nun 7. maddesinde de "Limanlar dahilinde seyir 
ve seferin selametine engel olabilecek suret ve vaziyette batan bilcümle gemileri ve 
eşyasmı, liman reisleri tarafindan tayin olunacak kısa bir müddet zarfında çıkarmağa, 
bunların sahip, kaptan ve acenteleri mecburdurlar. Bu müddet gazetelerle ilan ve 
ilişkileri malum olduğu taktirde kendilerine noterlik marifetiyle de tebliğ edilir." 
hükmü bulunmaktadır. 

Gemilerin üzerinde bulunan hacizler, sahiplerinin bulunamaması, hukuki 
anlaşmazlıklar ile batık çıkarma maliyetlerinin çok yüksek oluşu gibi nedenlerle 
batıkların çıkarılmasında sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. 

Oluşabilecek bir deniz kazası sonucu ortaya çıkan kirlenmeye müdahale etmek 
amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak, özellikle boğazlarımızda acil müdahale 
istasyonlarının kurulması ve gerekli tüm ekipmanlarla donatılması konusunda Çevre 
ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak Kanun hazırlama çalışmalan da devam 
etmektedir. 

Ayrıca, Avrupa Twinning Projesi kapsamında "Seyir Emniyeti ve Deniz 
Güvenliği Kanunu" çalışmaları son aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Kanunla, Türk 
Boğazları Bölgesinde seyir emniyetinin sağlanması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve 
batıkların çıkarılmasına yönelik daha geniş önlemler alınmaktadır. 

Bugün için Türk Boğazlan Bölgesinde deniz kazalannın önlenmesi, dolayısıyla 
gemi kaynaklı kirlenmenin önüne geçilmesine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri 
(GTH)'nin açılmasıyla gerekli önlemler alınmış olmakla birlikte, yeni hazırlanan 
Kanunların yürürlüğe girmesiyle de bu konulann teminat altına alınması sağlanmış 
olacaktır. 

SORU 2- Birçok Akdeniz kökenli balık türleri Ege ve Marmara'yı geçerek 
Karadeniz'e ulaşmaktaydı ki; Boğazlanmızın kirliliği İstanbul boğazımn 
üretkenliğini bitirdiği de tarafınızdan bilindiğine göre, Geçiş yapan gemilerle ilgili ne 
gibi önlemler aldınız? 

CEVAP 2- Türk Boğazlan Bölgesi'nden geçen gemilerin çevreyi kirletmesi ve 
bu bölgedeki canlı türlerine zarar vermesi konusunda uluslararası uygulamalara 
paralel uygulamalar, Denizcilik Müsteşarlığımız tarafindan ilgili Bakanlıkla 
koordineli şekilde hızla yürürlüğe konularak gerekli önlemler alınmaktadır. 

Bu yönde, denetimlerin daha etkin yapılmasıyla birlikte gemilerin atıklanmn 
denize basılmasının engellenmesi amacıyla hazırlanan "Gemilerin Atık Alım Hizmeti 
Yönetmeliği" 11 Mart 2004 tarih ve 25399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle; ülkemizdeki tüm limanlara, ihtiyaca ve liman 
tipine göre, gemilerin yağlı atıklarını, tuvalet suyu gibi pis sularım, çöplerini ve hatta 
kimyasal aüklanm alabilecek atık alım tesisleri kurma zorunluluğu getirilmiştir. 

Ayrıca, gemilerin bordasına yapışarak veya denge için aldıklan balast sulan ile 
taşman istenmeyen sucul organizmaların (Caulerpa Taxifolia-Katü "Yoşûri), 
(Mnemiopsis Leidyi-Hamsi Larvalarını Tüketen Deniz Anası) denizlerimizi? girişini 
engellemek amacıyla başlatılan yönetmelik hazırlama çalışmalan devaıh etmektedir. 
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165. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, dokuma ve tekstil ürünleri ihracatına ve hayali ih
racat konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı 
(7/3273) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.07.2004 

C 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

DİE'nin, "2004 Yılı Birinci Dönem Gayri Safi Milli Hasıla ile Harcama Yöntemiyle 
Hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Gelir Yöntemi ile Hesaplanan 2003 yılı Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla Sonuçları" raporuna göre, 2004 yılı birinci üç aylık dönemde dokuma 
sanayinde, kamuda yüzde 96.2'lik bir düşüş olmuş, buna mukabil özel sektörde yüzde 2.5'lik 
bir artış meydana gelmiştir. 

Buna mukabil dokuma ürünlerinin ve tekstil ürünlerinin ihracatı çok önemli bir şekilde 
artmaktadır ve döviz kurlarındaki durumun ihracatı destekler mahiyette olmadığı bir ortamda 
bu artış hayali ihracat iddalanm gündemde tutmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1 - 2003 yılı ilk döneminde dokuma sanayii imalatındaki önemli düşüş dikkate 
alındığında artan tekstil ihracatının hammaddesi ne şekilde 
karşılanmaktadır? 

2- İhracat verilerinin kalem kalem miktar analizleri yapılarak, Gümrük 
Müsteşarlığı ile bir mutabakat içinde, hayali ihracat miktarının ne kadar 
olduğu konusunda nasıl bir çalışma yapılmıştır? Yapılmadıysa böyle bir 
çalışma yapılması öngörülmekte midir? 

3- Bakanlığınız hayali ihracat konusunda Maliye Bakanhğı'nın MASAK 
Dairesi ile işbirliği yapmakta mıdır? 
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T.C 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02- k5&2— 21 -07-2OM 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Kürşad TÜZMEN) 

Ekli listede yer alan sözlü ve yazılı soru önergelerinin birer nüshası ilişikte 
gönderilmiştir. 

Sözlü soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi 
gereğince, yazımızın sevk tarihinden itibaren 5 gün sonra TBMM Gündemine alınacaktır. 

Yazılı soru önergesi ise TBMM içtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde 
cevaplandırılması gerekmektedir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

ÜSTE 

SIRA 
NO 
1 

SIRA 
NO 
1 

ESAS 
NO 

6/1229 

ESÂS 
NO 

7/3273 

EVRAK 
KAYUNO 

6552/21160 

EVRAK 
KAYTTNO 
6490/21031 

SOZLU SORU ÖNERGELERİ 

SAHİBİ VE ÖZETİ 
İğdır Milletvekili Dursun AKDEMÎR'in, atanan ve görevden alınan 
personele ilişkin 

YAZILI SORU ÖNERGELERİ 

SMÜBİ VE ÖZETİ 
istanbul Milletvekili Emin ŞDUN'in, dokuma ve tekstil ürünleri 
ihracatına ve hayali ihracat konusunda yapılan çalışmalara ilişkin 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DTM.0.02.10.03/ lOflfin/ AKA^Q 
KONU: Tekstil ve Konfeksiyon U. Uö. U • * 4 O 4 / 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 21.72004 tarih ve 6502 sayılı yazılan 

İlgi'de kayıtlı yazılan konusu, İstanbul Milletvekili Emin ŞlRÎN tarafından, 
dokuma ve tekstil ürünleri üretimi ve ihracatı konusundaki yazılı soru önergesine 
ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur: 

Malumları olduğu üzere, tekstil ve konfeksiyon sektörü, yarattığı üretim ve 
istihdam vasıtasıyla GSMH'ya sağladığı katma değer ve ihracat yoluyla ülkemiz 
ekonomisine kazandırdığı döviz girdileri sebebiyle, lokomotif sektör olma özelliğini 
sürdürmektedir. 

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün son yıllardaki ihracat performansına 
bakıldığında, genel ihracat artışının altmda yer almakla birlikte, hızlı bir artış 
sağlandığı tespit edilmektedir. Bu başarının altında yatan temel faktörlerin, ülkemizde 
uzun bir tarihi geçmişi bulunan sektörün, son yıllarda AR-GE, mpda-marka, kalite ve 
yönetim konusunda yaptığı yatırımların, sektörü dünya pazarlarında belirleyici bir 
konuma yükseltmesi olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde, yapılan özelleştirmelerin neticesinde, tekstil ve konfeksiyon 
sektöründe kamu sektörünün payı hızla gerilemiş ve hala gerilemektedir. Bu nedenle, 
kamu sektörü üretiminin, sektörün yarattığı katma değer içindeki payı, ihmal 
edilebilir düzeyde düşük seviyelerde bulunmaktadır, özel sektör üretimine 
bakıldığında ise, hızla artan ihracata karşılık, üretimin aynı hızla artmadığı, bu 
nedenle, tekstil ve dokuma ürünleri ithalatında da konfeksiyon sektörünün 
ihtiyaçlarına paralel olarak artış yaşandığı tespit edilmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü (DÎE) verilerine göre, tekstil sektöründe., üretim 
2001 yılında bir önceki yıla göre %2,7 oranmda azalırken ekonomik krizin etİÖleVinm 
azalmasına paralel olarak, 2002 yılında tekstil üretimimizde %8,6 oranında 'artış* 
sağlanmış ancak, 2003 yılında tekrar %1,1 oranında azalma meydana gelmiştir. 
Konfeksiyon sektörü üretiminde ise, tekstile göre nispi olarak daha olumlu gelişmeler 
yaşanmış, sektör üretiminde ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin etkileri 
nedeniyle 2001 yılında %6,6 oranmda düşüş yaşanırken, 2002 yılında %8,I ve 2003 
yılında %7,6 oranında artış kaydedilmiştir. 2004 yılı ilk çeyreğinde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre tekstil ve konfeksiyon üretimimiz %15'i aşan oranlarda artış 
göstermiştir(Tablo-l ve 2). 
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Diğer taraftan, 2001 yılında %75,5'e gerileyen tekstil sektörü Kapasite 
Kullanım Oranları (KKO) 2002 yılında %80,3'e yükselirken, 2003 yılında %79,2'ye 
gerilemiştir. Konfeksiyon sektöründe ise, K.K.O. 2001 yılında %83,4 iken, 2002 
yılında %85,5'e ve 2003 yılında %85,8'e yükselmiştir(Tablo-3). 

1980 yılında 688 milyon ABD Dolan tekstil, 90 milyon ABD Dolan 
konfeksiyon olmak üzere toplam 778 milyon ABD Dolan olan tekstil-konfeksiyon 
ürünleri ihracatımız, 1980-1990 döneminde yıllık ortalama %20 oranında artarak, 
1990 yılında 4,3 milyar ABD Dolan'na yükselmiştir. 1990-2000 döneminde artış hızı 
azalan sektör ihracatı yılda ortalama %15 oranında artarak 2000 yılında 10,1 milyar 
ABD Dolan'na yükselmiştir. 2001 yılında %3 ve 2002 yılında %17 oranında artan 
sektör ihracatımız 2003 yılında %24 gibi rekor bir düzeyde artış kaydederek 15,1 
milyar ABD Dolan seviyesine ulaşmıştır. 

1980-2003 döneminde tekstil ihracatımız 8 kat, konfeksiyon ihracatımız 106 
kat ve toplam sektör ihracatımız ise 19 kat artış göstermiştir. Sektör ihracatımız 
1980-2003 döneminde büyük bir dönüşüm gerçekleştirerek katma değeri daha düşük 
olan hammadde/aramalı niteliğindeki tekstil ürünlerinden, emek yoğun katma değeri 
nispeten daha yüksek konfeksiyon ürünlerine kaymış, yerli tekstil üretimini giderek 
daha fazla oranlarda iç piyasada (ihracata yönelik üretimde) tüketir hale gelmiştir. 
1980 yılında sektör ihracatının %88'ini tekstil ürünleri oluştururken, 2003 yılında bu 
oran %37'ye gerilemiştir(Tablo-4). 

1980 yılında 134 milyon ABD Doları olan tekstil ve konfeksiyon ürünleri 
ithalatımız, ihracatımızda görülen artışa bağlı ve büyük ölçüde hammadde ihtiyacını 
karşılamaya yönelik olarak sürekli bir artış trendi izlemiş, 1990 yılında 1,05 milyar 
ABD Dolan'na ve 1995 yılında 2,7 milyar ABD Dolan'na ulaşmıştır. Gümrük Birliği 
sonrası, gümrük vergilerinin AB'ne karşı sıfırlanması ve üçüncü ülkelere karşı Ortak 
Gümrük Tarifesi (OGT) seviyesine çekilmesiyle, ithalatta koruma oranlannın büyük 
ölçüde düşürülmesine rağmen, (sektör ihracatındaki artışın %4 seviyesinde 
kalmasının da etkisiyle) 1996 yılında ancak %11 artan sektör ithalatı, 1997 yılında 
%21 oranında artarak 3,6 milyar ABD Dolan'na yükselmiştir. Müteakip dönemde 3-
3,5 milyar ABD Dolan arasında seyreden sektör ithalatı, 2002 yılında %21 ve 2003 
yılında %55 oranında artarak 5 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Tekstil-
konfeksiyon sektörü ithalatımızda tekstilin payı 1980 yılında %99 iken, bu oran 2003 
yılında %93'e gerilemiştir(Tablo-5). Verilerden de anlaşıldığı üzere, sektörün, ara 
malı ve hammadde ihtiyacının önemli bir kısmı da ithalatla karşılanmaktadır. 

Diğer taraftan, 2003 yılı içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "İhracat 
Stratejik Planı (2004-2006)" hazırlanmış olup, ihracata ilişkin hususlarda, tüm kamu 
ve özel sektör kuruluşlannın işbirliği ve koordinasyonu sağlanmaktadır. Aynı şekilde, 
dünyada tekstil ve konfeksiyon sektörüne uygulanmakta olan kotaların 1/1/2005 tarihi 
itibariyle kalkacak olması nedeniyle, sektörün karşı karşıya kalması muhtemel 
sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlannın 
katılımıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda düzenli bir şekilde "2005 
Strateji Koordinasyon" toplantılan yapılmaktadır. 

öte yandan, yalnızca dokuma sanayii ürünlerinde değil, ülkemizden ihraç 
edilen her türlü ürün ile ilgili gümrük işlemlerinin, yürürlükteki 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu ve buna bağlı mevzuat, dış ticaret mevzuatı ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
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Mücadele Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmesi Gümrük Müsteşarlığı'nın 
asli görevleri arasında yer almakta olup, yasal ticaretin kolaylaştırılması ve bu sayede 
ihracatçılarımıza dünya pazarlarında rekabet kazandırılması ile yasadışı eşya 
trafiğinin engellenmesi gibi hassas dengeler üzerinde yürütülmesi gereken iki görev, 
anılan Müsteşarlığa tahsis edilen her türlü kaynak kullanılarak yürürtülmektedir. 

Bu kapsamda, hayali ihracat konusu da dahil olmak üzere, gümrük 
idarelerinde gerçekleştirilen her türlü işlem Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı ile Gümrük Kontrolörleri Başkanlığı tarafından denetime tabi olduğu gibi 
bu konuda, taşradaki gümrük ve muhafaza idarelerince de her türlü çalışma 
yapılmaktadır. Gümrük idarelerince yapılan işlemler anılan denetim birimleri 
tarafından rutin olarak denetlendiği gibi gümrük idareleri, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, medyada yayımlanan haberler gibi bir çok bilgi 
kaynağından Gümrük Müsteşarlığının idari ve denetim birimlerine intikal eden her 
türlü bilgi ve belge, gerekli incelemelerden sonra anılan denetim birimleri tarafından 
inceleme ve soruşturma konusu edilmektedir. Bunun yanı sıra, risk faktörünün yüksek 
olduğu düşünülen sevkiyatlann tespit edilerek bunlara ilişkin gümrük işlemlerinin 
daha detaylı bir muayene ile sonuçlandırılmasını sağlayan risk analizi çalışmaları da 
Gümrük Müsteşarlığı merkez teşkilatında ayrıca yürütülmekte, bu çerçevede riskli 
olduğu değerlendirilen ihracatlara konu eşyanın fiziki muayenesi yapıldıktan sonra 
çıkışına izin verilmesi sağlanmaktadır. 

Bu çerçevede, gerek dış ticaret işlemlerinin yürütülmesi sırasında, gerekse 
Gümrük Müsteşarlığının idari denetim birimlerine intikal eden her türlü bilgi ve 
belgelerin inceleme ve/veya soruşturmaya konu olmasını müteakiben düzenlenen 
denetim raporları, konusuna göre anılan Müsteşarlığın ilgili birimlerinin yanı sıra, 
içlerinde Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da olmak üzere, 
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da intikal ettirilerek işbirliği içinde 
çalışılması sağlanmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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Tablo-1 

ÜRETİM ENDEKSİ (1997=100) 

Tekstil Ürünleri İmalatı 

Ocak 
Şubat 
Mart 

Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 
Ekim 

Kasım 
Aralık 

YILLIK 

DEĞİŞİM 

1997 
99,0 
87,7 

104,0 
89,0 

101,4 
97,5 
98,3 
97,2 

104,1 
109,9 
103,9 
108,2 

100,0 

1998 
89,1 

100,0 
106,6 
85,8 

103,5 
102,4 
94,1 
92,3 
98,2 

101,9 
102,7 
91,1 
97,3 

-2,7% 

1999 
69,2 
81,9 
83,2 
89,0 
94,9 
99,5 
91,4 
83,7 
95,0 
98,6 

101,5 
102,3 

90,9i 

-6,6% 

2000 
83,4 
93,1 
90,2 

100,6 
103,4 
101,0 
91,4 
95,4 
99,5 

109,9 
113,6 
93,6 

97,9 

7,8% 

2001 
82,5 
83,1 
80,3 
86,6 

101,0 
104,6 
96,2 
99,7 

100,9 
103,8 
107,6 
97,4 

95,3 

-2,7% 

2002 
92,5 
87,9 

112,3 
105,3 
107,6 
107,2 
99,8 

101,2 
103,6 
110,0 
107,8 
107,0 

103,5 

8,6% 

2003 
100,2 
85,0 

105,7 
104,7 
108,7 
111,1 
94,2 
94,3 

100,9 
111,8 
98,4 

113,3 

102,4 

-1,1% 

02/03 
8,3% 

-3,3% 
-5,9% 
-0,6% 
1,0% 
3,6% 

-5,6% 
-6,8% 
-2,6% 
1,6% 

-8,7% 
5,9% 

-1,1% 

Tablo-2 

Giyim Eşyası İmalatı 

Ocak 
Şubat 
Mart 

Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 
Ekim 

Kasım 
Aralık 

YILLIK 

DEĞİŞİM 

1997 
97,8 
97,8 

107,8 
90,8 

104,6 
99,6 
92,8 
87,5 

102,1 
108,4 
105,8 
105,1 

100,0 

1998 
103,5 
108,6 
126,9 
100,8 
109,6 
105,0 
99,2 
97,8 

106,1 
98,4 
98,8 

103,2 

104,8 

4,8% 

1999 
79,9 
94,7 
99,6 

100,5 
102,2 
98,9 
97,2 
89,5 

116,9 
106,3 
106,2 
111,8 

100,3 

-4,3% 

2000 
104,2 
119,7 
114,1 
106,4 
121,7 
118,0 
101,5 
105,5 
113,1 
122,0 
154,3 
147,4 

119,0 

18,6% 

2001 
108,9 
109,9 
116,4 
116,6 
116,1 
112,0 
99,3 

102,8 
104,8 
108,1 
119,1 
120,0 

111,2 

-6,6% 

2002 
127,1 
113,7 
135,2 
128,2 
135,3 
121,3 
124,8 
103,7 
105,8 
125,1 
114,1 
108,2 

120,2 

8,1% 

2003 
133,2 
119,1 
146,3 
133,2 
129,4 
123,8 
123,3 
108,8 
121,8 
131,8 
125,4 
156,2 

129,4 

7,6% 

02/03 
4,8% 
4,7% 
8,2% 
3,9% 

-4,4% 
2,1% 

-1,2% 
4,9% 

15,1% 
5,4% 
9,9% 

44,4% 

7,6% 
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Tablo-3 

KAPASİTE KULLANIM ORANI 
(Üretim Değeri Ağırlıklı) 

Tekstil Ürünleri İma 

Ocak 
Şubat 

Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 
Ekim 

Kasım 
Aralık 

YILLIK 

1991 
73,5 
74,2 
77,0 
73,5 
80,3 
75,7 
77,8 
76,8 
73,9 
76.3 
82,0 
78,0 

76,6 

1992 
76,8 
77,1 
78,2 
75,5 
81,5 
80,2 
75,6 
77,9 
83,9 
82,1 
79,0 
79,3 

78,9 

1993 
81,8 
82,3 
80,6 
84,8 
80,4 
79,0 
79,4 
76,7 
78,2 
73,7 
78,0 
80,8 

79,6 

1994 
76,9 
81,4 
80,7 
77,9 
90,4 
71,8 
73,8 
75,0 
78,5 
79,6 
81,0 
81,7 

79,1 

1995 
80,4 
77,7 
78,1 
77,5 
82.5 
81,0 
80,8 
82,3 
79,9 
83,7ı 
85,1 
83,0 

81,0 

1996 
81,1 
80,7 
84,8 
84,4 
84,2 
86,3 
83,9 
82,7 
79,0 
82,8 
83,1 
86,8 

83,3 

1997 
83,7 
85,3 
82,0 
83.9 
83,0 
79,9 
81,0 
83,4 
83,5 
82,7 
79,8 
83,8 

82,7 

1998 
80,6 
80,4 
86,8 
84,0 
82,2 
84,0 
76,6 
75,6 
80,1 
80,3 
71,6 
71,6 

79,5 

atı 
1999 
71,1 
76,8 
69,4 
72,5 
71,5 
70,1 
69,6 
68,9 
72,0 
75,3 
77,2 
76,0 

72,5 

2000 
76,4 
80,8 
78,7 
75,1 
84,2 
82,6 
79,5 
83,0 
83,1 
81.1 
84,0 
74,1 

80,2 

2001 
73.4 
77,5 
75,5 
73,3 
74,2 
74,9 
75,7 
76,5 
77,0 
75,5 
74,4 
78,5 

75,5 

2002 
76,8 
77,9 
81,3 
82,7 
80,7 
82,3 
75,6 
81,5 
77,9 
85,8 

2003 
82,4 
76,4 
82,1 
76,2 
82,1 
78,6 
81,7 
77,5 
81,7 
76,4 

80,3 74,5 
81,3 

80,3 

80,4 

79,2 

2004 
82,7 

Giy 

Ocak 
Şubat 

Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 
Ekim 

Kasım 
Aralık 

YILLIK 

1991 
76,8 
78,3 
83,1 
74,7 
78,3 
78,2 
79,3 
80,5 
81,7 
81,7 
83,1 
76,6 

79,4 

1992 
76,0 
82,2 
78,0 
79,6 
85,6 
78,7 
83,5 
81,4 
83,7 
87,7 
78,2 
85,3 

81,7 

1993 
86,0 
83,8 
70,8 
72,7^ 
78,1 
80,8 
90,6 
70,7 
74,9 
79,4 
90,9 
74,9 

79,5 

1994 
90,7 
95,7 
85,d 
86,7 
67,4 
72,5 
83,8 
89,9 
86,2 
85,3 
77,6 
89,3 

84,2 

im Eşya 
1995 
75,6 
87,4 
88,9 
87,2 
84,3 
88,5 
96,2 
94,8 
90,9 
82,6 
89,8 
74,1 

86,7 

1996 
79,4 
79,2 
81,4 
86,2 
83,8 
79,1 
84,7 
82,5 
82,5 
73,8 
70,4 
69,3 

79,4 

ısı İmalatı 
1997 
75,6 
71,1 
73,2 
83,1 
75,4 
64,3 
79,3 
85,5 
74,8 
76,5 
76,4 
74,3 

75,8 

1998 
72,5 
80,8 
86,9 
74,9 
85,0 
83,6 
77,8 
80,0 
81,3 
78,7 
81,9 
81,9 

80,4 

1999 
69,6 
77,1 
81,0 
77,1 
77,4 
78,3 
70,9 
69,7 
73,3 
65,2 
71,4 
80,4 

74,3 

2000 
86,4 
84,6 
88,6 
78,7 
89,9 
90,3 
83,7 
86,4 
85,2 
84,0 
82,9 
79,6 

85,0 

2001 
88,1 
84,6 
84,4 
83,4 
80,0 
83,4 
77,2 
84,4 
82,5 
83,9 
78,6 
90,2 

83,4 

2002 
86,0 
86,8 
89,5 
83,3 
85,4 
82,6 
87,8 
86,9 
85,1 
86,6 
83,5 
82,7 

85,5 

2003 
85,2 
86,0 
86,6 
90,8! 
88,3 
84,8 
89,1 
85,0 
87,2 
87,0 
85,1 
74,0 

85,8 

2004 
88,0 
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Tablo-4 

TEKSTİL-KONFEKSİYON İHRACATIMIZ 

TEKSTİL 

KONFEKSİYON 

TOPUM 

Milyon $ 

Değişim (%) 

Milyon $ 

Değişim (ü) 
Milyon $ 

Değişim (%) 

1996 
2.973 
• 

5.723 
. 

8.696 
-

1997 
3.536 

18,9 
6.283 

9,6 
9.819 

12,9 

1998 
3.746 

d 
6.710 

6,6 
10.456 

6,5 

1999 
3.678 

•ı,e 
6.201 

-7,6 
9.879 

-5,5 

2000 
3.867 

5.1 
6.235 

0,6 
10.102 

2,3 

2001 
4.116 

6,5 
6.281 

0,7 
10.397 

2,9 

2002 

4.459 
8,3 

7.697 
22,6 

12.156 
16,9 

2003 
5.555 

24,6 
9.522 
23,7 

15.077 
24,0 

Tablo-5 

TEKSTİL KONFEKSİYON İTHALATI 

TEKSTİL 

KONFEKSİYON 

TOPLAM 

Milyon $ 

Değişim (%) 
Milyon $ 

Değişim (%) 
Milyon $ 

Değişim (%) 

1996 
2.838 
. 
144 

-
2.982 
-

1997 
3.406 

20,0 
204 
41,5 

3.610 
21,0 

1998 
3.330 

-2,2 
206 
1.1 

3.536 
-2,0 

1999 
2.597 
-22,0 
176 

-f4,4 
2.773 
-21,6 

2000 
3240 

24,8 
231 
30,8 

3.470 
25,1 

2001 
2.772 
-N,4 
197 

-14,7 
2.969 
-f4,5 

2002 
3.856 

39,1 
238 
20,9 

4.094 
37,9 

2003 
4.664 

20,9 
370 
55,4 

5.033 
22,9 
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166. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Murat Reis isimli denizaltına ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/3274) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Vecdi GÖNÜL tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU ' 
Adana Milletvekili 

Amerika Birleşik Devletlerinden alınarak, yıllardır donanmamıza hizmet etmiş 
olan Murat Reis deniz altısının basından takip edebildiğimiz kadanyla alındığı ülkeye 
iade edilmesi düşünülmektedir. 

Söz konusu aracın, iade edilmesi yerine, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 
müzeye dönüştürülmesi düşünülemez miydi? 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-bSo;2v 21 -07-fflM 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA 

Ekli listede yer alan sözlü ve yazılı soru önergelerinin birer nüshası ilişikte 
gönderilmiştir. 

Sözlü soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci maddesi 
gereğince, yazımızın sevk tarihinden itibaren S gün sonra TBMM Gündemine alınacaktır. 

Yazılı soru önergesi ise TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içinde 
cevaplandırılması gerekmektedir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARTNÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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LİSTE 

0 : 3 

SIRA 
NO 
1 

S/M 
NO 
1 

ESAS 
NO 

6/1226 

ESAS 
NO 

7/3274 

EVRAK 
KAYJTNO 
6549/21157 

EVRAK 
KAYJTNO 
6511/21119 

SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ 

SAHİBİ VE ÖZETİ 
İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, atanan ve görevden alınan 
personele ilişkin 

YAZİLİ SORU ÖNERGELERİ 

SAHİBİ VE ÖZETİ 
Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Murat Reis isimli 
denizaltına ilişkin 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7032-CS (iû^l) 

KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

3 AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.hğının 21 Temmuz 2004 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6502 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından verilen "Murat Reis Denizaltısına" 
ilişkin 7/3274 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

cdi GÖNÜL 
Savunma Bakan 

r ^ 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU TARAFINDAN VERİLEN 
7/3274 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. S-336 Murat REİS Denizaltısı 17 Aralık 1971 tarihinde ABD'den satın alınarak 
Dz.K.KJığı envanterine girmiş ve 30 yıl süreyle hizmet vermeyi müteakip 31 Temmuz 2001 
tarihinde envanter dışına çıkarılmıştır. 

2. Dz.K.K.lığı envanterinden çıkanları MURAT REİS Denizaltısı, Nort Liftle Rock 
ARKANSAS/ABD'de, müze olarak teşhire açılmak üzere USS RAZORBACK/MURAT 
REİS Derneği tarafından talep edilmiştir.Söz konusu demek, çoğunluğu bu Denizaltıda 
görev yapmış denizcilerden oluşan ABD vatandaşlarınca kurulmuş bir dayanışma 
derneğidir. 

3. Denizaltının, iki bayraklı ve "Müttefik Türk Deniz Kuvvetleri Dostluk Köşesi" 
oluşturularak sergilenmesinin ülkemizin ve TSK'nin ABD'de tanıtımına katkı sağlayacağı 
değerlendirilerek, USS RAZORBACK/MURATREİS Derneğine satışına karar verilmiştir. 

4. Denizaltı 3212 Sayılı Silâhlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, 
Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması Hakkında Kanun ve MSY 68-1 Sayılı Silâhlı Kuvvetler 
İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması Hakkında 
Yönerge esasları dahilinde hurda bedeli üzerinden satış yoluyla ABD.'ne transfer 
edilmiştir. 

5. Denizaltının okyanus geçiş seyrine hazırlanması ve geminin transferi için yapılan her 
türlü harcamalar USS RAZORBACK/MURATREİS Derneğince karşılanmıştır. Ülkemize 
her hangi bir mali yük getirmemiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
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167. - Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, parlamentolararası dostluk gruplarının yurt
dışı gezileri ile TBMM'de çalışan geçici işçilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Bülent ARINÇ in cevabı (7/3276) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın T.B.M.M. Başkanı Sayın Bülent ARİNÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Gökhan DURGUN 
Hatay MilletveKjli 

1) T.B.M.M. bünyesinde görev yapan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grupları 22. Dönem'de yurt dışına kaç tane gezi düzenlemiştir? 

2) 22. dönemde yapılan gezilerin sayısı önceki dönemde yapılan 
gezilerin sayısından fazla mıdır? 

3) Bu gezilerin maliyeti T.B.M.M. tarafından mı karşılanmaktadır ve 
22. dönemde yapılan gezilerin maliyeti T.B.M.M. 'ye ne kadara mal 
olmuştur? 

4) Ekonomik nedenlerle T.B.M.M. bünyesinde çalışan geçici 
işçilerin 20 gün zorunlu çıkışa tabi tutulması uygulamasının, 
Parlamentolar Arası Dostluk Grupları tarafından yapılan gezilerin 
maliyeti ile bir ilişkisi var mıdır? 

5) Seçildiğiniz günden bugüne kadar kaç tane geçici işçi göreve 
başlattınız? Bu işçilerde 20 gün zorunlu çıkışa tabi tutulacakmıdır? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECUSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3276-6769/21601 

Konu: 

tat-M-ffl* 

Sayın Gökhan DURGUN 

Hatay Milletvekili 

İLGİ: 15.7.2004 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının yurtdışı gezileri ile TBMM'de çalışan geçici 

işçilere ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorulannız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

CEVAPLAR: 

Cevap.1,2,3- Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde görev yapan Parlamentolar 
Arası Dostluk Gruplan, 22 nci Dönemde şu ana kadar yurtdışına ondört seyahat 
gerçekleştirmişlerdir. 

Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının yurtdışı seyahat masrafları, 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden 
karşılanmaktadır. Ancak Dostluk Gruplarının özel talepleri sonucu, bu seyahatlerden bazıları 
için Meclis bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

22 nci Dönemde bugüne kadar anılan gruplar için Meclis Bütçesinden yapılan toplam 
harcama miktarı 121.708.950.000 TL. (Yüzyirmibir milyar yediyüzsekiz milyon dokuzyüzelli 
bin) dir. 

21 inci Dönemde Parlamentolar Arası Dostluk Gruplan yurtdışına onbir seyahat 
gerçekleştirmişlerdir. Bu seyahatler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden yapılan 
toplam harcama miktan 49.766.170.000 TL. (Kırkdokuz milyar yediyüzaltmışaltı milyon 
yüzyetmişbin) dir. 

Cevap 4,5.- Teşkilatımızda, (Merkez ve Milli Saraylar) geçici işçi statüsünde 
çalıştırılmakta olan personel, 28.3.2003 tarih ve 11 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Karan ile 
1.3.2003 tarihinden geçerli olarak, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/C maddesine 
göre "geçici personel" statüsüne geçirilmiş ve kendileri ile buna göre sözleşme imzalanmıştır. 

Bu personelin istihdamının dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanununun 4/C maddesi geçici personeli, "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna 
Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırlan içerisinde sözleşme ile 
çahştınlan ve işçi sayılmayan kimselerdir." şeklinde tarif etmektedir. 

Söz konusu statüdeki işçilerin çalışma sürelerinin anılan hükümle uyumlaştırılması 
amacıyla Başkanlık Makamının, 25.6.2004 tarih ve 4376 sayılı Oluru ile bu personelin 
görevlerine (20) gün süre ile ara verilmiştir. 

Bu ara vermenin Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının seyahat masraflan ile bir 
ilişkisi bulunmamaktadır. 

19.11.2002 tarihinden bu yana, bu statüde toplam (17) eleman göreve alınmış olup, 
Başkanlık Makamının anılan Oluru ile bu personelin görevlerine de ara verilmiştir. 
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168. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki tahrip olan köprü ve sanat 
yapılarının onarımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3277) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Öa^5bdkçx") £-££**> Tcv^ff^ 2ŞT£~bıO&^M 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.06.07.2004 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ilimizde meydana gelen aşın yağışlar sonucu sanat yapılan, köprüler ile stabilize 
kaplamalı yollar büyük ölçüde zarar görmüştür. Bunun için ihtiyaç duyulan ödeneklerin 
2004 yılında temini ve mevzuata uygun bir şekilde ihale edilip yapımının 
gerçekleştirilmesi bölgede çalışma sezonunun kısa olması nedeni ile mümkün 
görülmemektedir. 

Tahrip olan köprü ve sanat yapılarının onanını ve yeniden yapımı için kullanılmak üzere 
2005 yılı için yeterli ödenek sağlamayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ {j&Şf 
Konu : ' ^ * ~ 

Û3J3/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Baslcnın, 29.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3277-
6650/21343 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.0&2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/1O6-376-7/3781 sayılı yazısı. 
c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 31.08.2004 tarih ve B.09.0.APK.0.21.00. 

00.17/1389 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ttn, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3277 esas no'lu yazılı soru Önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AlijşAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.00.17//3?3 
Ardahan Milletvekili 
Sn.EnsarÖĞÜT'eait 
Yazılı Soru önergesi 

KONU : Ardahan Milletvekili 3-j ; 0 •: Y :; ınru 
Sn.Ensar ÖĞÜT'e ait - . - • . • • • - ^w 

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

ÎLGÎ: a) T.B.M.M. Başkanlığının 29.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00. 
02-6650/21343 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.08.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-376-7/3781 sayılı yazısı. 
c) 05.08.2004 tarih ve B.02.0.002/4293 sayılı yazınız. 

îlgi (c) yazı ekinde alman, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ööÜT'ün, Ardahan 
ilimizde meydana gelen aşın yağışlar sonucu tahrip olan köprü ve sanat yapılannm onanmına 
ait 2005 yılı ödeneğine ilişkin, T.B.M.M 7/3277 Esas sayılı Yazılı Soru önergesi incelenmiş 
olup, cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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ARDAHAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ENSAR ÖĞÜTÜN 

T.B.M.M. 7/3277 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORU VE CEVABI 

SORU : 

Ardahan ilimizde meydana gelen aşın yağışlar sonucu, sanat yapıları, köprüler ile 
stabilize kaplamalı yollar büyük ölçüde zarar görmüştür. Bunun için ihtiyaç duyulan 
ödeneklerin 2004 yılında temini ve mevzuata uygun bir şekilde ihale edilip yapımının 
gerçekleştirilmesi, bölgede çalışma sezonunun kısa olması nedeni ile mümkün 
görülmemektedir. 

Tahrip olan köprü ve sanat yapılarının onarımı ve yeniden yapımı için kullanılmak 
üzere 2005 yılı için yeterli ödenek sağlamayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP : 

Ardahan ili sınırlan içerisinde Ardahan-Hanak-Posof-Türkgözü yolu üzerinde bulunan 
Altaş(UR) Köprüsü, meydana gelen sel felaketi neticesinde yıkılmış, ancak yıkılan Köprü 
yerine geçici olarak Panel Köprü konulmuş ve trafiğe kapanan yol tekrar trafiğe açılmıştır. 
Yaklaşık 2.4 Trilyon TL. maliyeti olan Köprü 1.54 Trilyon TL. ihale bedeliyle ihale edilerek, 
köprünün yeniden yapımı çalışmalarına başlanılmıştır. Sezon sonuna kadar yapımı 
tamamlanacak olan köprünün ödenek sıkıntısı bulunmamaktadır. 

Aşın yağmurlar ve sel nedeniyle Ardahan-Göle Yolunda meydana gelen heyelan, 
bünyemizdeki emanet iş makinelerinin kiralanması suretiyle temin edilen nakliye grubu 
makinelerle takviye edilerek temizlenmiş, yol optimum trafik konforu ile ulaşıma açılmıştır. 

2004 Yılı Asfalt Programı çerçevesinde, Kars-Ardahan Yolu 46 Km., Göle-Kars Yolu 
20 Km. sathi kaplama yapılmış, sezon sonuna kadar da Ardahan Şavşat Yolu 15 Km., 
Hanak-Posof Yolu 20 Km. sathi kaplama yapılması planlanmaktadır. 

2004 Yılı Trafik Güvenliğini Artırma Programı çerçevesinde, Şavşat yoluna 
1000 metre, Kars yoluna ise 800 metre oto korkuluk yeniden montajı çalışmalarına 
başlamlmıştır. Yatay ve düşey işaretleme çalışmalan ile rutin bakım ve onanm çalışmalan da 
aynca devam etmektedir. Ulaşım ve trafik yönüyle sıkıntı oluşturan yol kesimimiz 
bulunmamaktadır. 
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169. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, İğdır 'daki doğal afetin sebep olduğu zarara ve 
yardım çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün 
cevabı (7/3278) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Mrsun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

İğdır İli Merkeze bağlı dokuz köy Karakoyunlu İlçe Merkezi ve Karakoyunlu İlçesine 
bağlı beş köy olmak üzere toplam onbeş yerleşim biriminde, 09/07/2004 tarihinde şiddetli dolu 
ve fırtınanın sebep olduğu bir afet yaşanmıştır. 

Sözügeçen yerleşim yerlerindeki ekili ve dikili yerlerde büyük ölçüde tarımsal zarar 
meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre hasann 50 bin dönüm saha üzerinde oluştuğu tahmin 
edilmektedir. Bir çok ev, okul ve caminin çatı ve duvarlanmn uçtuğu, hat kopuntusu nedeniyle 
elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmektedir. 

Aynca, acil destek için İğdır İli Valiliği emrine verilmek üzere 100 milyar TL. talep 
edilmiş bulunmaktadır. 

İğdır da oluşan bu acil durum, Başbakanlık Müsteşarlığı ile Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 
ve Afet İşleri Genel Müdürlüğündeki yetkililere telefonla bildirilmeye çalışılmıştır. 

Acil yardım için Başbakanlık Müsteşarının yetkili olduğu tarafıma Başbakanlık 
görevlilerince söylenmiştir. Tüm gayretlerime rağmen Başbakanlık Müsteşan Sayın Ömer 
DİNÇER ile İğdır Milletvekili olarak görüşme imkanı bulamadım. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 
1 - İğdır da meydana gelen tabii afette ilk belirlemelere göre hangi tür ekili alan zarar 
görmüştür? Zarara uğrayan alanlar ne kadar dır? 
2-Afetin oluştuğu ilk 24 saat içinde Tanm ve Köyişleri Bakanlığında hangi yetkili ne 
tür bir yardım çalışmasında bulunmuştur? 
3 - İğdır Valiliğinin acil destek ihtiyacı olarak talep ettiği 100 milyar TL., İğdır Valiliği 
emrine verildi mi? Verilmedi ise ne zaman verilecektir? 
4 - Hasar tespit çalışmaları ne zaman sonuçlandırılacaktır? Bu konuda* ivedi bir önlem 

. düşünüyor musunuz? 
5 - Sözü geçen yerleşim birimlerinde zarara uğrayan ve mağdur duruma düşen IğdırTı 
vatandaşlanmızın zarannı ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? İnsan haklanna ve 
hukuka yaraşır çözümler için, hak mağdurlannın artması mı beklenmektedir? 
6 - Sayın Başbakanlık Müsteşannı, daha önce de çeşitli vesilelerle de aramış olmama 
rağmen kendisine ulaşılamamıştır. Bir Milletvekili olarak Başbakanlık Müsteşan Sayın 
Ömer DİNÇER ile görüşme imkanı bulamamamı tabii karşılıyor musunuz? Demokratik 
bir hukuk Devletinde Sayın Müsteşarın davranışı Parlamenter sistemi yaralayan bir 
alışkanlığa dönüşmez mi? 
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T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

23 AĞUSTOS 2004 
SAYI :KDD.S.Ö.1 .01 /3^ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğû'nün 04.08.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-376-8/3790 sayılı yazısı ile alınan, 29.07.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3278-6742/21520 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'e ait 7/3278 esas 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
İĞDIR Milletvekili 

Önerge No : 7/3278 

İğdır İli Merkeze bağlı dokuz köy Karakoyunlu ilçe Merkezi ve Karakoyunlu İlçesine 
bağlı beş köy olmak üzere toplam onbeş yerleşim biriminde, 09/07/2004 tarihinde 
şiddetli dolu ve fırtınanın sebep olduğu bir afet yaşanmıştır. 

Sözü geçen yerleşim yerlerindeki ekili ve dikili yerlerde büyük ölçüde tarımsal zarar 
meydana gelmiştir, ilk belirlemelere göre hasarın 50 bin dönüm saha üzerinde 
oluştuğu tahmin edilmektedir. Bir çok ev, okul ve caminin çatı ve duvarlarının uçtuğu, 
hat kopuntusu nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmektedir. 

Ayrıca, acil destek için İğdır İli Valiliği emrine verilmek üzere 100 milyar TL. talep 
edilmiş bulunmaktadır. 

İğdır da oluşan bu acil durum, Başbakanlık Müsteşarlığı ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğündeki yetkililere telefonla bildirilmeye 
çalışılmıştır. 

Acil yardım için Başbakanlık Müsteşarının yetkili olduğu tarafıma Başbakanlık 
görevlilerince söylenmiştir. Tüm gayretlerime rağmen Başbakanlık Müsteşarı Sayın 
Ömer DİNÇER ile İğdır Milletvekili olarak görüşme imkanı bulamadım. 

Bu bilgiler çerçevesinde; 

Soru 1) İğdır da meydana gelen tabii afette ilk belirlemelere göre hangi tür ekili alan 
zarar görmüştür? Zarara uğrayan alanlar ne kadar dır? 

Soru 2) Afetin oluştuğu ilk 24 saat içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığında hangi 
yetkili ne tür bir yardım çalışmasında bulunmuştur? 

Soru 3) İğdır Valiliğinin acil destek ihtiyacı olarak talep ettiği 100 milyar TL., İğdır 
Valiliği emrine verildi mi? Verilmedi ise ne zaman verilecektir? 

Soru 4) Hasar tespit çalışmaları ne zaman sonuçlandırılacaktır? Bu konuda ivedi bir 
önlem düşünüyor musunuz? 

Soru 5) Sözü geçen yerleşim birimlerinde zarara uğrayan ve mağdur duruma düşen 
İğdırlı vatandaşlarımızın zararını ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? İnsan, 
haklarına ve hukuka yaraşır çözümler için, hak mağdurlarının artması mı 
beklenmektedir? 

Soru 6) Sayın Başbakanlık Müsteşarını, daha önce de çeşitli vesilelerle de aramış 
olmama rağmen kendisine ulaşılamamıştır. Bir Milletvekili olarak Başbakanlık 
Müsteşarı Sayın Ömer DİNÇER ile görüşme imkanı bulamamamı tabii karşılıyor 
musunuz? Demokratik bir hukuk Devletinde Sayın Müsteşarın davranışı Parlamenter 
sistemi yaralayan bir alışkanlığa dönüşmez mi? 
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Cevap 1-2-3-4-5-6) 09.07.2004 tarihindeki dolu ve fırtına afeti nedeniyle yapılan ön 
tespitler sonucunda İğdır İlinin Merkez ve Karakoyunlu İlçelerinin 15 köyünde 1706 
çiftçi ailesine ait 46.783 dekar buğday, sebze, meyve ve şeker pancarı ekili alanın 
% 70-90 oranında zarar gördüğü Tarım ve Köyişleri Bakanlığına intikal eden afet 
ihbarlarından anlaşılmıştır. 

Afet sonrası, ön hasar tespit çalışmalarına başlanılmış olup, kesin sonuçlar İl Hasar 
Tespit Komisyonunca belirlenecektir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; Tabii afetlerden tüm tarımsal 
varlığı % 40 ve üzerinde zarar gören, İl Hasar Tespit Komisyon Kararlarında yer alan 
talepler, Kanunda belirtilen karşılanma oranlarına göre, afet tertiplerine aktarılan 
ödenek imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır. 

İl Hasar Tespit Komisyon Kararlarının Tarım ve Köyişleri Bakanlığına intikalinden 
sonra ödenek imkanları çerçevesinde Komisyon Karar tarihleri baz alınarak ödemeler 
yapılmaktadır. 

İğdır ilinde yaşanan afet dolayısıyla 2004 Yılı Başbakanlık bütçesinin "Özel İdarelere 
Yapılacak Yardımlar" tertibine konulan ödenekten aile başına üç yüz milyon TL.dan 
toplam 511.800.000.000 TL (beş yüz on bir milyar sekiz yüz milyon) miktarındaki 
yardım, 04.08.2004 tarihinde Sayın Başbakan'ın onayına sunulmuştur. 
Başbakanlık Acil Destek Programı, doğrudan Sayın Başbakan'a bağlı olup 
sekreterya işlemleri Başbakanlık Müsteşarlığınca yürütülmektedir. Bu çerçevede, 
yukarıda özetlendiği üzere, Başbakanlık Müsteşarlığınca yapılması gereken işlemler, 
herhangi bir kişi yada kurumun hatırlatmasına gerek kalmaksızın her zaman olduğu 
gibi ivedilikle yerine getirilmiştir. Kaldı ki Devlet kurumlarının iş ve işleyişi ve bunların 
müeyyidesi, kişilerin inisiyatiflerine yer bırakmayacak şekilde Anayasa ve yasalar 
tarafından açıkça belirlenmiştir. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR Başbakanlık Müsteşarlığı 
Makamını bugüne kadar toplam dört kez (22.12.2003'te saat 15.04, 29.12.2003'te 
saat 16.29'ta, 12.07.2004 saat 17.38'de ve 13.07.2004'te saat 18.13'te) aramışlar ve 
kendileriyle iş yoğunluğunun elverdiği imkanlar ölçüsünde görüşülmüştür. 13.07.2004 
tarihli son aramalarını müteakip bıraktıkları 0 532 216 82 86 numaralı telefondan ise 
kendilerine ulaşılamamıştır. 
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/ 70. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK 'in, çocuk yuvalarının yetersizliğine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/3279) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

^ a > -
Dr. Muharrem TOPRAK 

İzmir Milletvekili 

îzmir ilimizin çocuk yuvaları, bakıma muhtaç ve sokağa bırakılan 
çocuklar nedeniyle kapasitesini aşmış bulunmaktadır. Yazılı ve görsel basına da 
yansıdığı gibi yetkililer de, Karşıyaka Çocuk Yuvasının 150 kişilik olan 
kapasitesinin 2 katına yükseldiğini, Buca Adem Dertsiz Çocuk Yuvasında ve 
Barbaros çocuk Köyünde de durum aynıdır. Muhtemelen yeni gelecek 
çocukların da olacağını ve zor durumda kalacaklarını belirtiyorlar.Bana 
yansıdığı kadarıyla ilimizde durum iç açıcı değildir, ülke genelini düşünürsek 
kanayan bir yaradır. 

Bu nedenle : 

1. Bu sorunu çözmek için herhangi bir çalışmanız olacak mıdır ? 

2. Önlem almayı düşünüyorsanız, ne tür çalışmalarınız olacaktır?' 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT ) < l < ^ 

SAYI : B.02.0.007/00. } U S S #../££/2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 29.07.2004 tarih ve ' 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3279-6747/21551 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-376-9/3785 sayılı yazısı. 

İlgi (a) ve (b) yazılar ile İzmir Milletvekili Sayın Dr.Muharrem TOPRAK'a ait Yazılı 
Soru Önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>üldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN Dr.MUHARREM TOPRAK'IN 
7/3479 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

İzmir İlimizin çocuk yuvalan, bakıma muhtaç ve sokağa bırakılan 

çocuklar nedeniyle kapasitesini aşmış bulunmaktadır. Yazılı ve görsel basına 

da yansıdığı gibi yetkililer de, Karşıyaka Çocuk Yuvasının 150 kişilik olan 

kapasitesinin 2 katına yükseldiğini, Buca adem Dertsiz Çocuk Yuvasında ve 

Barbaros çocuk Köyünde de durum aynıdır. Muhtemelen yeni gelecek 

çocuklann da olacağını ve zor durumda kalacaklanm belirtiyorlar. Bana 

yansıdığı kadanyla ilimizde durum iç açıcı değildir, ülke genelini düşünürsek 

kanayan bir yaradır. 

SORU 1 : 

Bu sorunu çözmek için herhangi bir çalışmanız olacak mıdır? 

CEVAP 1 : 

Türkiye genelinde halen 85 çocuk yuvasında 9542 korunmaya muhtaç çocuğa 

hizmet verilmekte iken kuruluşlarımızın gerçek kapasitesi 8112'dir. Görüldüğü üzere 

Türkiye genelinde hizmet veren tüm kuruluşlarımız kapasitelerinin çok üstünde 

çalışmaktadırlar. 

Çocuk yuvalarının kapasite sorunlarının çözülebilmesi için yeni kuruluşların 

açılması çalışmaları hızla sürdürülmektedir. Yeni kuruluşların hizmete girmesinin 

akabinde söz konusu kapasite sorunun en aza indirilmesi planlanmaktadır. 
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Yeni açılacak kuruluşlarımız: 

KURULUŞ ADI 

Kars Halime Arslan Çocuk Yuvası ve Kız 

Yetiştirme Yurdu 

Gümüşhane 8O.Y1I Çocuk Yuvası ve Kız 

Yetiştirme Yurdu 

Muş 8O.Y1I Çocuk yuvası ve Kız Yetiştirme 

Yurdu 

Tekirdağ Çerkezköy Çocuk Yuvası 

Burdur Kozluca Mustafa Kemal Çocuk Yuvası 

Burdur 8O.Y1I Sevim Zekai Piribaş Çocuk 

Yuvası 

YAŞ GRUBU 

7-12 Yaş ÇocYuv. 

13-18 Yaş YetYurdu 

0-12 Yaş ÇocYuv. 

13-18 Yaş YetYurdu 

7-18 Yaş ÇocYuv. 

13-18 Yaş YetYurdu 

0-12 Yaş 

0-6 Yaş 

7-12 Yaş 

KAPASİTESİ 

36 ÇocYuv. 

72 YetYurdu 

60 ÇocYuv. 

75 Yet. Yurdu 

150 ÇocYuv. 

150 YetYurdu 

150 

50 
60 

SORU 2 : 

Önlem almayı düşünüyorsanız, ne tür çalışmalarınız olacaktır? 

CEVAP 2 : 

Yeni kuruluşların açılma çalışmalarıyla birlikte önleyici ve destekleyici 

hizmetler bağlamında özellikle de "Bir Kardeş İstiyorum" Projesi başta olmak üzere 

koruyucu aile hizmetlerini geliştirme ve "Eve Dönüş Projesi" gibi yurt ve 

yuvalarımızda korunma altında olduğu halde ailesine dönebilme şartları oluşmuş 

çocuklarımızı ailelerine kazandırma çalışmalarını hızlandırmış bulunmaktayız. Aynca 

ayni-nakdi yardım hizmetlerinin daha geniş kapsamda değerlendirme çalışmaları 

fiilen devam etmektedir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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171. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, TRT'de yapılan açıkoturum ve tartışma prog
ramlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3280) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Özellikle dış politika konularında TRT kanallarında yapılan tartışma 
programlannda izleyicilerin doğru bilgilenebilmesi için tartışılan konulann anti 
tezini savunan bilim ve düşün adamlanna da yer verilmesi gerekmektedir. 
Hükümet gibi düşünmeyenlere doğru savlan da olsa yer verilmemesinin 
kamuoyunu düzgün bilgilendirmesi olanaksız ve eşitlik ilkesine ters 
düşmektedir. Bazı programlar ise yakın zamanda tekrar yayınlanacak ibaresiyle 
kaldmlmıştır. Bu programlann akışı içinde açıklamalar yapan konuklann iktidar 
gibi düşünmediklerinin bilindiği iddiası yazılı ve görsel basınımızın bazılannda 
yer almıştır. 

Bu nedenle : 

1. Halkımızın ve de kamuoyumuzun daha sağlıklı bilgilenmesini 
sağlamak amacıyla TRT'de yapılacak Açıkoturum ve târtışma-
bilgilendirme programlanna karşı görüş savunuculannın da 
çağırılmaması konusunda hükümetinizin bir isteği ve temennisi olmuş 
mudur? 

2. TRT' de kamuoyunun ve geniş bir kitlenin izlediği Televizyon 
Gazetesi- Pazar Panorama gibi programlanhm kaldınlmasmın 
nedenleri nelerdir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.0O5/OJ{/'<9S? /0 10?/2004 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2004 tarih ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-376-10/3783 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasını tensip ettikleri 7/3280 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 
10.08.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3544 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

<^~ 
Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüsü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 3S4-4- /.&...€. .72004 
KONU : 7/3280 sayüı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGt : 04/08/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1957 savılı vazmız. 

İzmir Milletvekili Savın Muharrem TOPRAK'ın. Devlet Bakam Savın Prof.Dr. Besir ATALAY 
tarafinHan vazıh olarak vamtlanması talebivle verdifti 7/3280 savılı Soru Önemesi ile ihali Kurumumuz 
görüsü asafcıda arz olunmuştur. 

1: Kamuoyunun daha sağlıklı bilgilenmesini sağlamak amacıyla Kurumumuzda yayınlanan 
haber bültenleri, haber programlan ve açık oturum gibi programlara her görüşten kişilerin 
katılması sağlanmakta olup karşı görüşlerin bu programlara çağrılmamaları hususunda Hükümetin 
hiçbir biçimde müdahale ve telkini söz konusu değildir. 

2 : Televizyon Gazetesi Proaramı. daha dinamik bir haber programına duyulan ihtiyaç 
nedeniyle yayından kaldırılmış, verine Habervizvon adlı ProKram konut 

Arz ederim. 

Şenol DEMTRÖZ 
Genel Müdür 
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172. - Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'in, kızının düğün törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3283) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafindan yazılı 
olarak çevaplandınlması için gerekli işlemlerin yapılmasını şaygılanmla arz 
ederim. 14.07.2004 

Av'FuatÇAY 
Hatay Milletvekili 

1-Kızınız Esra Erdoğan için yapılan düğün töreninde kaç kamu görevlisi 
görevlendirilmiştir? Görevlendirilenler aşamalı olarak kaç gün-kişidir? 

2- Düğün günü ve öncesi kaç kamu aracı hizmet vermiştir? 

3-Bu görevler nedeniyle yapılan harcamaların devlete maliyeti ne kadardır? 

4-80 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olağanüstü dönemler dahil 
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Bakanlar, görevleri süresince çocuklarına devlet töreni 
niteliğinde binlerce kamu görevlisi ve aracının kullanıldığı düğünler yapmış mıdır? 

5-Avrupa'da kraliyet aileleri hariç Başbakanlann bu tür düğünlerinin yapıldığı ülke 
var mıdır? 

6-Tamamen özel olan bir düğün törenine özel olarak davet edilen yabancı konuklann 
karşılanması için vali dahil tüm bürokrasinin seferber olmasını nasıl açıklarsınız? 

7-Nikah işlemleri için belediyeye ücret ödenmiş raidir, ödemişse kaç lira ödenmiştir? 

8-Kiralanan salon için kaç lira ödenmiştir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 1 , 0 A , . 
Konn: 1 * - ' ^ . 

>p.!#2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başlının, 29.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/3283-6777/21609 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 04.08.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-376/13-3782 
saydı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Fnat ÇAY'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızuı da kendileri adına Bakanhgım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği, 7/3283 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN FUAT ÇAY'IN SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ, SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ ADINA 

BAKANLIĞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ, 
7/3283 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

1- Koruma ve Güvenlik harici kamu personeli görevlendirilmemiştir. 
2- Koruma ve Güvenlik hariç hiçbir kamu aracı hizmet vermemiştir. 
3- Herhangi bir harcama söz konusu değüdir 
6- Gelen yabancı konukların karşılanması ve ağırlanması baklandaki kanun ve 

yönetmelikler çerçevesinde karşılanmış ve ağırlanmıştır. 
7- Gereği yapılmıştır. 
8- Salon kirası düğün sahipleri tarafından ödenmiştir. 
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173. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bursa 'daki eczacıların Bağ-Kur 'dan alacaklarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun cevabı (7/3284) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın] arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Eczacılarımız sağlıkla ilgili ekibin en önemli elemanlarından biridir. Serbest 
çalışan eczacılarımız, büyük bir fedakarlıkla mesleklerini sürdürmeye çalışmaktadır. 
Karşılaşılan ekonomik sorunlar eczacılarımızın gün geçtikçe daha zor duruma 
düşmelerine neden olmaktadır. 

Eczaalar birliği ile Bağ-Kur arasında imzalanan protokole göre, ilaç bedelleri 
30-60 gün sonunda ödenmektedir. Ancak Bursa Eczaalar odasından aldığım bilgilere 
göre 140 gün dolduğu halde henüz ilaç bedelleri ödenmemiştir. 

Geçtiğimiz aylarda yapılan yeni düzenlemelerle ilaç fiyatları düşürülmüştür. 
Zaten ekonomik anlamda krizde olan eczacılarımız banka kredileriyle ayakta kalmaya 
çalışmakta ve hak ettikleri halde paralarını alamamaktadır. 

Zamanında alınamayan ilaç bedelleri beraberinde bir çok sorunu da 
getirmektedir. Sistemin daha iyi bir şekilde yürüyebilmesi için aksaklıkların giderilmesi 
gerekmektedir. Bu arada sistemdeki aksamaların giderilmesi ve yerine yeni 
düzenlemeler getirilmesi ile gerek hastalar, gerekse eczacılar için büyük yararlar 
sağlanacaktır. 

1. Bursalı eczacılarımızın Bağ-KuKdan alacakları, halen bekletilen ve ödeme 
yapılmamış olan ilaç bedelleri ne zaman ödenecektir? 

2. Bu ödemelerde neden aksaklıklar olmaktadır? Bu aksaklıkların sebepleri 
nelerdir? 

3. Bağ-Kur'un ilaç bedellerini daha düzenli ödeyebilmesi için planlanmış 
çalışmalarınız var mıdır? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.01.0.GNS. 0.10.00.02- &~ V 3 2 9-07-2004 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA 

Ekli listede yer alan yazılı soru önergelerinin birer nüshası ilişikte gönderilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince İS gün içinde 
cevaplandırılmalarını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

LİSTE 

SIRA 
NO 
1 

2 

ESAS 
NO 

7/3284 

7/3285 

EVRAK 
KAYFTNO 
6749/21553 

6753/21557 

YAZILI SORU ÖNERGELERİ 

SAHİBİVE ÖZETİ 
Buısa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki eczacıların BAĞ-
KUR'dan alacaklarına ilişkin 

Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, eczacıların sosyal güvenlik 
kuruluşlarından alacaklarına ilişkin 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/32O-m«> 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6743 sayılı yazınız. 

"İLGİ" yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/3284 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin 
cevabı bilgi aşağıda sunulmuştur 

1- Eczacılar tarafından Bağ-Kur kayıtlarına Nisan 2004 sonu itibariyle intikal 
ettirilen "yerli ilaç" bedelleri 05 Ağustos Perşembe günü, Mayıs 2004 ayı sonu 
itibariyle intikal ettirilen "ithal ilaç" bedelleri 04 Ağustos 2004 Çarşamba günü ve 
Haziran 2004 ayı sonu itibariyle intikal ettirilen "ithal ilaç" bedelleri ise 06 Ağustos 
2004 Cuma günü On-Line olarak hesaplarına aktarılmıştır. 

2- Bağ-Kur sigortalıları ve hak sahiplerine 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri 
doğrultusunda sağlık yardımı yapılmaktadır. Haziran 2004 tarihi itibariyle 1479 sayılı 
Kanun ve 2926 sayılı Kanun kapsamında toplam 10.326.172 adet sağlık karnesi ile 
sağlık hizmeti verilmektedir. 

Bağ-Kur'un 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalı ve hak sahiplerine verdiği 
sağlık hizmetlerine karşılık aldığı prim oranı yetersiz kalmaktadır. Ayrıca esnaf 
sigortalılar ile tarım sigortalı lan na eşit sağlık hizmeti verilmekle birlikte aynı gelir 
basamağındaki her iki Kanuna tabi sigortalılardan farklı rakamlarda sağlık primi 
alınması Kurum'un finansal dengesini olumsuz etkilemektedir. Sağlık hizmeti 
aksatılmadan verilmekle birlikte finansman açıkları hazinece karşılanmaktadır. 

Karne başına sağlık maliyetleri 2002 yılında 230.918.000.-TL iken, 2.003 yılı 
verilerine göre % 30.3 artışla 312.497.000.-TL olmuştur. 2004 yılı bütçe verilerine 
göre % 25.1'lik artışla 391.078.000.-TL olacağı beklenmektedir^ 
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YILLARA GÖRE SAĞLIK SİGORTASI PRİM GELİRLERİ 
VE SAĞLIK ÖDEMELERİ 

Yıllar 

2001 
2002 
2003 

Prim Gelirleri 
(Trilyon TL) 

Tahakkuk 
1.081,1 
1.644,0 
2.596.0 

Tahsilat 
518.8 
964,3 

1.410,5 

Tahsilat 
Oranı (%) 

48,0 
58,7 
55,0 

Sağlık 
ödemeleri 

(Trilyon 
TL) 
1.229,0 
2.195.3 
3.183.1 

Artış % 

68.3 
78.6 
40,7 

Karşılama 
Durumu % 

42,2 
43.9 
46,2 

Açık 

(Trilyon TL) 

710,2 
1.231,0 
1.662,1 

AYLARA GÖRE 2004 YILI SAĞLIK GİDERLERİ 

Aylar 

2003 Devir 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
TOPLAM 

1479-2926 

Karne Sayısı 

9.886.514 
110.674 
36.222 
73.665 
69.056 
61.726 
88.315 

10.326.172 

Hastane 
Giderleri 

67.6 
26,4 

119,8 
76,7 
93,6 
73,2 

457,3| 

ilaç Giderleri 

Yerli İlaç 

103,3 
112,5 
111,6 
129.1 
119,2 
122,8 
698,5 

İthal ilaç 

67,8 
134.4 

1.1 
73.S 
64,5 
62.7 

404,0 

Toplam 
ilaç 

Giderleri 

171,1 
246.9 
112.7 
202,6 
183.7 
185.5 

1.102,5 

Optik 

1.7 
2,1 
1,8 
1.4 
2,9 
2,9 

12,8 

Şahıslar 

19,3 
16,9 
14,2 
21.7 
20,1 
20.2 

112,4 

Toplam 
Sağlık 

Ödemeleri 

(Trilyon TL) 

259.7 
292,3 
248,5 
302,4 
300,3 
281,8 

1.685,0 

3- Bağ-Kur, sigortalı ve hak sahiplerine verdiği sağlık hizmetine ilişkin 
harcamaları 2001 yılından itibaren geliştirdiği otomasyon projeleriyle kontrol altına 
almaya başlamıştır. 03.08.2004 tarihi itibariyle 16.184 eczane ile ilaç verilmesi için 
sözleşme yapılmış ve internet üzerinden Bağ-Kur Eczane Otomasyon Sistemi 
(BEOS) ile ilaç sarfiyatı kontrol altına alınmıştır. Ayrıca bu sistem ile 15.02.2002 
tarihinden itibaren uygulamaya koyduğumuz ve 2004 yılı eczane protokolüne göre 58 
etken maddeyi kapsayan eşdeğer ilaçlarda en ucuz ilacın % 30 oranına yakın olan 
ilacın ödenmesi ile de tasarruf sağlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinde artan maliyetlerin kontrol altına alınması, sağlık 
hizmetlerinde kaliteli hizmet satmalına ve bu hizmetlerin iyileştirilmesi için, Maliye 
Bakanlığı koordinatörlüğü'nde Sağlık Bakanlığı, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı 
tarafından yürütülen "sağlıkta geri ödeme ve sağlık hizmetlerinin uluslararası 
standartlara (isimlendirme ve kodlama ile) kavuşturulması" konulu çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Bu top lan t ı l a rda g ö r ü ş ü l e n : 1 - V a k a b a ş ı n a sab i t ö d e m e s i s t em i , 2 - T ıbb i 
m a l z e m e l e r i le i l işkil i te rmino lo j i le r in be l i r l enmes i ; t ıbb i sa r f ma l zeme le r i n i n 
s ın ı f l and ı r ı lmas ı , i s im lend i r i lmes i v e k o d l a n m a s ı , 3 - İ laç v e i laç lar la i l işkil i te rmino lo j i , 
s ın ı f l and ı rma , i s im lend i rme v e k o d l a m a s is temle r in in ge l iş t i r i lmes i , 4 - E lek t ron ik 
f a tu raya g e ç i l m e s i i le sağ l ı k g i r i ş im in in b i rb i r ine g ö r e gö rece l i ma l iye t le r in in tesp i t i i le 
u y g u n ma l i ye t h e s a b ı b u l u n a r a k fiyatlandırma s a ğ l a n a c a ğ ı n d a n ; bu ça l ı şma la r ım ız ın 
n i haye t l enmes i s o n u c u n d a sağ l ı k h a r c a m a l a r ı m ı z ı n d a h a faz la kon t ro l a l t ına 
a l ınab i l eceğ i d ü ş ü n ü l m e k t e d i r . 

B i lg i le r in ize a r z e d e r i m . 

/ ' l W u r u r a t B A * Ş E S d l O Ğ L U 
B a k a n 
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174. - Adana Milletvekili Kemal SAG 'in, eczacıların sosyal güvenlik kuruluşlarından alacaklarına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun cevabı (7/3285) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGÎOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 13.06.2004 

Kemal SAĞ 
Adana Milletvekili 

Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası, küçük işletmeler olan eczaneler, sosyal 
güvenlik kurum ve kuruluşlanndan, zamanında yapılmayan ödemeler nedeniyle, iflasm 
eşiğine geldiklerini beyan etmektedirler. Bu bağlamda; 

1- Bağ-Kur ile yapılan anlaşma gereği, 30-60 günde yapılması gereken ödemelerin, 120 
gün geçmesine rağmen yapılmadığı doğru mudur? 

2- SSK ile yapılan protokolde30 günde yapılması gereken ödemenin, 120 gün geçtikten 
sonra yapıldığı doğru mudur? 

3- Yine Emekli Sandığı ile, 18 iş günü olarak imzalanan ödeme protokolüne uyulmadığı, 
buna bağlı olarak, Mart ayı fatura bedellerinin eczanelere hala ödenmediği doğru mu? 

4- Maliye Bakanlığı'na bağlı kurumlarda da, 18 iş gününde ödenmesi gereken fatura 
bedellerinin ödemesinin 60 günü bulduğu doğru mudur? 

5- Tüm bunlar doğru ise, ödeme süresi, kar oranı belli, fakat, geri ödeme süresi tamamen 
keyfiyete kalmış ve devlet için çok ciddi rakamlar tutmayan ödemeler için ne yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

6- Ekonominin düzlüğe çıktığı, bütçe harcamalarında zorluklar yaşanmadığı iddiasında 
bulunan hükümet, eczacılarımızı iflastan kurtarmayı düşünüyor mudur? 

7- Eczacıların, zamanında yapılmayan ödemelerden dolayı uğradıkları kayıpları nasıl 
telafi etmeyi düşünüyorsunuz? 

8- Kar marjı düşürüldüğü için eczanelerde bulundurulamayan yüksek fiyatlı ilaçlar 
sorununa ne gibi çözüm düşünüyorsunuz? 

9- Yeni İlaç Fiyat Kararnamesi ile düşürülen kar marjı oranlarım yükseltmeyi düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

1 7 A*HTnç mı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/ 3>*£> - A * ^ 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 6743 sayılı yazınız 

"İLGİ" yazınız ekinde alınan Adana Milletvekili Kemal SAĞ'a ait 7/3285 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabı bilgi 
aşağıda sunulmuştur. 

Eczacılar tarafından Bağ-Kur kayıtlarına Nisan 2004 sonu itibariyle intikal 
ettirilen "yerli ilaç" bedelleri 05 Ağustos Perşembe günü, Mayıs 2004 ayı sonu 
itibariyle intikal ettirilen "ithal ilaç" bedelleri 04 Ağustos 2004 Çarşamba günü ve 
Haziran 2004 ayı sonu itibariyle intikal ettirilen "ithal ilaç" bedelleri ise 06 Ağustos 
2004 Cuma günü On-Line olarak hesaplarına aktarılmıştır. 

SSK ile anlaşmalı eczaneler arasında imzalanan sözleşmeye göre; 
"sözleşmeli eczanelerin, SSK adına karşıladığı reçeteleri, her ayın ilk haftası içinde 
Kurumun yetkili ödeme birimine teslim etmesi gerekmektedir. Teslim edilen 
faturalarla ilgili olarak Kurum gerekli incelemeyi yaptıktan sonra 30 gün içinde ödeme 
yapılır." 

SSK ile sözleşmeli eczanelerin, reçetelerini kontrol birimine'teslim ettikleri 
tarihten itibaren işlemlerinde herhangi bir gecikme olması halinde ise, SSK'nın 
18.12.1996 tarih ve 3716 sayılı Genelgesi uyarınca fatura tutarının % 75'i avans 
olarak verilmekte ve avans oranı % 90'a kadar yükselebilmektedir. 

Bağ-Kur'un 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalı ve hak sahiplerine 
verdiği sağlık hizmetlerine karşılık aldığı prim oranı yetersiz kalmaktadır. Ayrıca 
esnaf sigortalılar ile tarım sigortalılarına eşit sağlık hizmeti verilmekle birlikte aynı 
gelir basamağındaki her iki Kanuna tabi sigortalılardan farklı rakamlarda sağlık primi 
alınması Kurum'un fînansal dengesini olumsuz etkilemektedir. Sağlık hizmeti 
aksatılmadan verilmekle birlikte finansman açıkları hazinece karşılanmaktadır. 
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YILLARA GÖRE SAĞLIK SİGORTASI PRİM GELİRLERİ 
VE SAĞLIK ÖDEMELERİ 

Yıllar 

2001 
2002 
2003 

Prim Gelirleri 
(Trilyon TL) 

Tahakkuk 
1.081,1 
1.644,0 
2.596,0 

Tahsilat 
518,8 
964,3 

1.410,5 

Tahsilat 
Oranı (%) 

48,0 
58,7 
55,0 

Sağlık 
Ödemeleri 

(Trilyon 
TL) 
1229,0 
2.195,3 
3.183,1 

Artış % 

68,3 
78,6 
40.7 

Karşılama 
Durumu % 

42,2 
43,9 
46,2 

Açık 

(Trilyon TL) 

710,2 
1.231,0 
1.662,1 

Bağ-Kur, sigortalı ve hak sahiplerine verdiği sağlık hizmetine ilişkin 
harcamaları 2001 yılından itibaren geliştirdiği otomasyon projeleriyle kontrol altına 
almaya başlamıştır. 14.06.2004 tarihi itibariyle 15.946 eczane ile ilaç verilmesi için 
sözleşme yapılmış ve internet üzerinden Bağ-Kur Eczane Otomasyon Sistemi 
(BEOS) ile ilaç sarfiyatı kontrol altına alınmıştır. Ayrıca bu sistem ile 15.02.2002 
tarihinden itibaren uygulamaya koyduğumuz ve 2004 yılı eczane protokolüne göre 58 
etken maddeyi kapsayan eşdeğer ilaçlarda en ucuz ilacın % 30 oranına yakın olan 
ilacın ödenmesi ile de tasarruf sağlanmıştır. 

Mevcut otomasyon sistemiyle sigortalı ve hak sahiplerinin sağlıktan yararlanıp 
yararlanmadıkları, sigortalının bir önceki ay sonu itibariyle prim borcunun bulunup 
bulunmadığı sorgulanmakta; prim borcu bulunan sigortalıların borçlarını ödemeleri 
halinde sağlık hizmeti verilmektedir. 

Bu aşamalardan sonra eczanelerin reçete ve ilaç girişleri, ilaç dozları; elinde 
ilaç kalıp kalmadığı, faturaları ve emeklilerin maaşlarından kesilmesi gereken % 10 
ilaç katılım paylarının takibi ve eczanelere geri ödenmesi gibi konular sorgulanarak 
kayıt altına alınmaktadır. Günlük olarak sözleşmeli eczanelere intikal eden reçete 
sayısı bu projelerden önce yaklaşık 210.000-220.000 arasında iken, proje ile denetim 
altına alınarak günlük 164.000'e düşmüştür. 

Bağ-Kur'da sağlık sigortası uygulanmasına geçildiği 1986 yılından bu yana 
verilen sağlık karnesi sayısı her geçen gün artış göstermektedir. 2002 yılında 
9.150.252 adet olan karne sayısı, 2003 yılında 9.886.505 adete yükselmiş, 2004 
yılının ilk üç ayında da bu sayı 10.107.075'e ulaşmıştır. 

Karne başına sağlık maliyetleri 2002 yılında 230.918.000.-TL iken, 2003 yılı 
verilerine göre % 30.3 artışla 312.497.000.-TL olmuştur. 2004 yılı bütçe verilerine 
göre % 25.1'lik artışla 391.078.000.-TL olması beklenmektedir.. 

Sağlık yardımına hak kazanan sigortalı ve hak sahiplerine verilen karne 
sayısının yıllar itibariyle artması, Kurumun harcamalarının da artmasını beraberinde 
getirmiştir. 
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Ancak, sağlık maliyetleri yıllar itibariyle nominal bir artış göstermekle beraber, 
Kurumun otomasyon sistemi ve sağlık kurum ve kuruluşlarıyla yapılan paket 
protokoller nedeniyle artış hızı nispi olarak düşüş göstermiştir. Zira 2002 yılında 
% 78.6 oranında artan sağlık giderleri, 2003 yılında % 40.7 oranında artmış, bütçe 
verilerine göre 2004 yılında ise gider artışının % 35.2 olması beklenmektedir. Buna 
bağlı olarak 2002 yılında % 43.9 olan sağlık prim gelirlerinin sağlık giderlerini 
karşılama oranı 2003 yılı verilerine göre % 47.1 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında 
ise oranın % 52'ye yükselmesi beklenmektedir. 

Sağlık hizmetlerinde artan maliyetlerin kontrol altına alınması, sağlık 
hizmetlerinde kaliteli hizmet satma İma ve bu hizmetlerin iyileştirilmesi için, Maliye 
Bakanlığı koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı 
tarafından yürütülen "sağlıkta geri ödeme ve sağlık hizmetlerinin uluslararası 
standartlara (isimlendirme ve kodlama ile) kavuşturulması" konulu çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Bu toplantılarda görüşülen: 1- Vaka başına sabit ödeme sistemi, 2- Tıbbi 
malzemeler ile ilişkili terminolojilerin belirlenmesi; tıbbi sarf malzemelerinin 
sınıflandırılması, isimlendirilmesi ve kodlanması, 3- İlaç ve ilaçlarla ilişkili terminoloji, 
sınıflandırma, isimlendirme ve kodlama sistemlerinin geliştirilmesi, 4- Elektronik 
faturaya geçilmesi ile sağlık girişiminin birbirine göre göreceli maliyetlerinin tespiti ile 
uygun maliyet hesabı bulunarak fiyatlandırma sağlanacağından; bu çalışmalarımız 
sonucunda sağlık harcamalarımızın daha fazla kontrol altına alınabileceği 
düşünülmektedir. 

Maliye Bakanlığı'na bağlı birimlerden, eczanelere yapılan tedavi giderlerine ait 
ödemelerde geçici nedenlerle gecikmeler olmuş ise de, tedavi yardımı ve cenaze 
giderleri işlemlerinin 18 işgünü içerisinde sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. 

Bakanlar Kurulu'nun 12.1.2002 tarih ve 200273849 sayılı kararı ile Emekli 
Sandığı Genel Müdüriüğü'ne bağlı bazı bölge müdürlüklerinin faaliyet alanlarının 
daraltılarak irtibat müdüriüğü'ne dönüştürülmesi sonucu, yeniden yapılanma 
nedeniyle bazı aksaklıklar meydana gelmiş ve eczane ödemelerinde 50-55 günlük bir 
gecikme olmuştur. Ancak, yapılan personel takviyeleri ve gerekli çalışmalarla 
ödemelerin normal seyrine çekilmesine çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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175. - istanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, DİE bölge müdürlüklerine gön
derilen personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3286) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet İstatistik Enstitüsü ile ilgili aşağıdaki sorularımın, Devlet 
Bakanı saym Beşir Atalay'ın yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerine 
sunarım. 

V. ' 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. 30.06.2004 tarihi itibarıyla, Bölge Müdürlüklerine hangi statüde, 
kaç personel gönderilmiştir? 

2. Yıl sonuna kadar ayrıca kaç personel gönderilecektir? 

3. Bölge müdürlüklerine gönderilecek personelin seçiminde hangi 
objektif kıstaslara uyulmaktadır? Örneğin, kişinin eğitim durumu, 
uzmanlık alanı, eş ve çocuklarının koşulları dikkate alınmakta 
mıdır? 

4. 30.06.2004 tarihine kadar son iki yılda kaç geçici personelin işine, 
hangi gerekçelerle son verilmiştir? 

5. Bölge müdürlüklerine gönderilen personelin özlük haklarında bir 
kaybı ortaya çıkmakta mıdır? 

6. Bölge müdürlüklerinde görevli olan veya bölge müdürlüklerine 
gönderilen personelin, tekrar merkeze gelme olanağı hangi 
koşulların gerçekleşmesi halinde mümkün olacaktır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/OSS//J2-0 (& /Qf /2004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-6743 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından tevcih edilen 7/3286 
esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığından alınan 06.08.2004 tarih ve B.02.1.DİE-0-71-00-03/906-2681 
sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI 

Sayı : B.02.1.DİE-0-71-00-03/ 2> ofe _ 2 1 * A 

Konu : 
0 4/08/2004 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İLGİ : 30/07/2004 tarih B.02.0.005/031/1920 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından tevcih edilen 
7/3286 esas sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba ilişkin Kurumumuzun 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

O-
Doç.Dr.Ömer DEMİF 

Enstitü Başkanı 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT BİLGİLER 

1) 30/06/2004 tarihi itibariyle Enstitümüz Merkezinde görev yapmakta iken 
Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 58 ve 59'uncu hükümetler döneminde kadro 
karşılığı sözleşmeli veya kadrolu olarak Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, DİE 
Uzmanı, DİE Uzman Yardımcısı ve istatistikçi unvanlarında 17 personel yazılı talepleri 
üzerine, 14 personel müşterek kararla ve 41 personel de hizmet gereği olarak toplam 
72 personelin ataması yapılmıştır. 

2) Yıl sonuna kadar taşraya personel atanması hususunda herhangi bir 
planlama yapılmamış olup, personelin talebi olması halinde gereği yapılacaktır. 

3) Bölge Müdürlüklerimizde görev almak isteyen personelimizin eğitim durumu, 
uzmanlık alanı, eş durumu dikkate alınmaktadır. 

4) Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı'nda, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4. maddesinin C fıkrası ve Bakanlar Kurulu kararları kapsamında, 53 sayılı 
Kanun ve 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Enstitünün yapması zorunlu olan 
genel nüfus, genel tanm, genel sanayii ve işyerien sayımı ile diğer anket 
çalışmalarının soru kağıtları veya formlarının doldurulması, kontrolü, değerlendirilmesi 
ve benzeri işlerin yapılmasına yönelik işgücünün temini amacıyla 1 (bir) yıldan az süreli 
sözleşmeli geçici personel istihdam edilmektedir. 

Yukarıda belirtilen genel sayımlar tamamlanmış olup muhtemelen en yakın 
yapılacak genel sayımın tarihi ise 2010 yılıdır. Bu sebeple, söz konusu statüde görev 
yapan personelden; 2003 ve 2004 yıllarında toplam 334 kişinin sözleşmele/i 
yenilenmemiştir. Ayrıca bu süreler içinde Enstitümüz Merkezine geçici personel 
alınmamıştır. 

5) Bölge Müdürlüklerine atanan personelin özlük haklarında herhangi bir kayıp 
söz konusu olmayıp aksine kadro imkanları çerçevesinde unvan ve ücretlerinde 
yükselme olmaktadır. 

6) Bölge Müdürlüklerine atanan personelin tekrar merkeze gelme olasılığı 
Enstitü merkezindeki işlerin yürütülmesi için gerekli personel ihtiyacındaki değişikliğe 
bağlıdır. 
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176. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ un, bir TRT muhabirinin görev yeri değişikliği ve bazı id
dialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3287) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim 

Sgat Milletvekili 

Çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberlere göre; TRT istanbul Haber 
Müdürlüğü muhabirlerinden ye KESK'e bağlı Haber-Sen'in işyeri temsilcisi Mehmet 
Demir, 17 Haziran 2004 günü, saat 17.00'de tebliğ edilen, 30 günlük geçici 
görevlendirme yazısıyla Erzurum'a gönderilmiştir. 

Haber Dairesi Başkanı Tuğrul Utku imzalı yazıda, görevin 18 Haziran'da 
başlayacağı bildirilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Mehmet Demir'in Erzurum'a gönderildiği tarihlerde, İstanbul'a Ankara'dan 
kaç muhabir görevlendirilmiştir? 

2- Erzurum'da görev yapan 4 muhabire karşılık, fiilen çalışan kameraman 
sayısının sadece 1 (bir) olduğu, montaj kadrosunun ise boş olduğu 
düşünülürse, ek bir muhabire neden ihtiyaç duyulmuştur? 

3- Bu ihtiyaç, 17 Haziran'da mı ortaya çıkmıştır? 17 Haziran'da tebliğ edilen 
görevin 18'inde başlamasını gerektiren aciliyet nedir? Niçin gerekli 
hazırlanma ve yol süresi hesaba katılarak görevlendirme daha önceden 
bildirilmemiştir? 

5- Bu kadar acil bir görevlendirme için yol aracı olarak niçin otobüs tercih 
edilmiştir? TRT*de son bir ay içinde şehir dışı görevlendirmelerde kaç kez 
uçak, kaç kez otobüs kullanılmıştır? 

6- Yasalarla sendikal çalışmalar güvence altına alınmışken, bir iş yeri 
temsilcisinin şehir dışına yollanması, bu yasaların açık ihlali değil midir? Bu 
görevlendirmelerle öteki çalışanların sendikadan uzaklaşması mı 
hedeflenmektedir? 

7- Haber bültenlerinde tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, çalışanlar 
arasında sendikal ayrımcılık yaparak görevini kötüye kullanan Tuğrul Utku 
hakkında bir işlem yapılması düşünülüyor mu? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/û?//#£ * ^ /^T/2004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6743 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3287 esas sayılı 

yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 06.08.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3495 

sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 

Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyön Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYİ : B.02.2.TRT.0.61.00.00/:?><r"fite' .£>. . / . .&.. . . /2004 
KONU : 7/3287 sayılı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIGI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

tLGİ : 30/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1927 saydı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Say m Emin KOÇ'un, Devlet Bakam Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3287 sayılı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü 
aşağıda arz olunmuştur. 

1) TRT istanbul Bölge Müdürlüğü Haber Müdürlüğü Muhabirlerinden Mehmet Demir hizmetine 
duyulan ihtiyaç nedeniyle 18 Haziran 2004 tarihinden itibaren 30 gün süreyle Erzurum'da 
görevlendirilmiştir. Bir yayın kuruluşu olan Kurumumuzda ve Haber Dairesi Başkanlığında, muhabir ve 
diğer görevlilerin bilgi, beceri ve deneyimleri ile günün şartlan da dikkate alınmak suretiyle merkez veya 
bölgeler arasında da karşılıklı görevlendirmeler yapılmaktadır. Mehmet Demir'in görevlendirilmesinde de 
gerek hukuki gerekse uygulama açısından herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır. 

2) Erzurum'da görev yapan 4 muhabire karşılık, fiilen çalışan kameraman sayısının kıyaslanması 
hizmet gereği mümkün gözükmemektedir. Her unvandaki personelin hizmet değeri haber için ayrı bir önem 
taşımaktadır. Muhabirin, kameramanın veya montajcının hizmet tanımlan tamamen birbirinden farklı olup, 
yaz dönemi izin talepleri ile görevlendirme tarihinden birkaç gün önce Erzurum'da meydana gelen deprem 
dikkate alınarak söz konusu görevlendirme gerçekleştirilmiştir. 

3) Kurumumuz Haber Merkezi'nde göreve yapan bütün personel, her türlü şartta 24 saat içinde 
göreve başlayacak şekilde hazır beklemektedir. Çünkü, her ne şartta olursa olsun haber kaynağına en kısa 
sürede ulaşmak ve gelişmeleri anında kamuoyunun bilgisine sunmak haber hizmetinin bir gereğidir. Bu 
amaçla Kurumumuz Haber Başkanlığında görev yapan personel, olayları yalandan takip etmek için acil 
görevlendirmelerle, sık sık karşı karşıya kalmaktadır. 

5) Haber değeri açısından önem arz eden olayların takibinde kurum aracı, uçak, otobüs veya diğer 
ulaşım araçları kullanılmaktadır. Bu tür görevlendirmelerde olay mahalline intikal süresi için, olayın boyutu 
ve ciddiyeti dikkate alınmaktadır. Haber değeri açısından çok önem arz eden bir olayın en kısa sürede 
kamuoyuna sunulabilmesi için olay mahalline en seri ve süratli ulaşım aracı ne ise onunla ulaşmak hizmet 
gereği zorunluluktur. Bu tur görevlendirmelerde maddi faktörler, haber değeri açısından en son sırada 
dikkate alnmaktadır. 

6) Mehmet Demir'in Erzurum'a 30 gün süreyle geçici olarak görevlendirilmesi işleminde sendikal 
hakların engellenmesine yönelik her hangi bir amaç söz konusu değildir. Kısa sureli bu görevlendirme ile 
sendikal haklar veya yasalar ihlal edilmemiştir. Kurumumuz Haber Dairesi Başkanlığı hizmetleri bu tür 
görevlendirmelerle yürütülmektedir. Adı geçen Muhabir Mehmet DEMİR de 08/02/2002 tarihinde 2 gün 
Hollanda'da, 10./02/2002 tarihinde de 2 gün süreyle Belçika'da görevlendirilmiştir. Ayrıca, adı geçen 
hakkında yurt dışı görevlendirmelerin yanı sıra 11/04/2003 tarihinde 6 gün süreyle Bolu, Ankara ve 
çevresinde; 06/05/2003 tarihinde 6 gün süreyle Samsun, Konya, Akşehir ve Eskişehir'de; 16/07/2003 
tarihinde 1 günlüğüne Gebze'de; 10/03/2003 tarihinde 4 günlüğüne Çanakkale'de; 17/04/2004 tarihinde 1 
günlüğüne de İzmit olmak üzere çok sayıda yurt içi görevlendirme de yapılmıştır. 

Yapılan görevlendirmelerde çalışanlar arasında herhangi bir sendikal ayrımcılık yapılmamaktadır. 
örneğin, bir başka sendika üyesi olan Muhabir Abdurrahman KESKİN (30.04.2004 tarihinde) ile Muhabir 
Vedat ÖZKELEŞ de (19.04.2004 tarihinde) Ankara'dan Trabzon Haber Müdürlüğü emrine 30 gün süreyle 
görevlendirilmiştir. 

7) Kurumumuz haber bültenlerinde tarafsızlık ilkesi bugüne kadar kesinlikle ihlal edilmemiştir. 
Kurumumuz her türlü haber ve haber-program yayınlarında TRT'nin özerkliğine ve tarafsızlığına gölge 
düşürecek uygulamalardan kaçınmakta ve bu konuda son derece titiz davranmaktadır. Dolayısıyla, Haber 
Dairesi Başkam Tuğrul TJTKU'nun da görevini kötüye kullanması söz konusu değildir. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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777. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'deki program ve yapımlara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Beşir ATALAY'in cevabı (7/3288) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir Ataiay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Emin KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

1- TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz'un göreve gelmesinden sonra kaç 
program yayından kaldırılmış veya yayınına son verilmiştir? 

2- Bunların gerekçeleri nelerdir? 

3- Şenol Demiröz'un göreve gelmesinden sonra TRT prodüktörlerinden kaç 
program önerisi alınmıştır? 

4- Bu önerilerin ne kadarı kabul, edilmiş ve ne kadarı reddedilmiştir? 

5- Ret gerekçeleri nelerdir? 

6- Kabul edilen önerilerden ne kadarının yapımı başlatılmıştır? 

7- Kabul edildiği halde yapımı durdurulan program var mıdır? 

8- Şenol Demiröz göreve geldikten sonra dış yapım ve ortak yapım olarak 
kaç proje başlatılmıştır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005IÛ3///826 06 /O//2004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6743 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3288 esas sayılı 

yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 05.08.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3490 

sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BesirATALAY 

Devlet Bakanı 
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TGrkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/3tflO . .Î .J.&.. .J2004 
KONU : 7/3288 saydı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: 30/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1926 saydı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Saym Emin KOÇ'un, Devlet Bakam Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak yanıtianması talebiyle verdiği 7/3288 sayılı Soru önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü 
aşağıda arz olunmuştur. 

1. ve 2. soruya birlikte cevap verUmiştir. 
Yeni program dönemine girilmesi sebebiyle TRT-1 'de 15 adet, TRT-2 'de 8 adet programın 

yayınına son verilmiştir. Program değişikliği yeni program dönemine geçildiğinde yapılan olağan bir 
uygulamadır. 

3., 4., 5., 6. ve 7. sorulara birlikte cevap verilmiştir. 
12/01/2004 tarihinden sonra Kurum prodüktörlerinden toplam 445 adet program önerisi alınmıştır. 

Bu önerilerin 257 adedi kabul edilmiş, 131 adedi ise reddedilmiştir. 57 adedi ise yaym prototipinde yer 
olduğu ve ihtiyaç duyulduğu takdirde değerlendirilecektir.Reddedilen öneriler; benzer içerikli programların 
yayında olması, benzer içerikte birden fâzla öneri verilmesi, içerik açısından beklentileri karşılamaması ve 
yaym prototipinde yer olmaması gibi gerekçelerle kabul görmemiştir. Kabul edilen önerilerin hepsinin 
yapımına başlanmıştır Kabul edildiği halde yapımı durdurulan program bulunmamaktadır. 

8) 12/01/2004 tarihinden sonra 12 adet dış yapım ( drama programları) ve 5 adet ortak yapım 
projesi başlatılmıştır. 

Arz ederim. 

Şenol ÖEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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178. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Haber Dairesi Başkanlığı ve Haber Merkezinin 
İstanbul'a taşınacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3289) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

1- TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nın ve Haber Merkezi'nin Ankara'dan 
İstanbul'a taşınması için çalışmalar yapılmakta mıdır? 

2- TRT Genel Müdürlüğü ve haber kaynakları Ankara'da iken böyle bir 
değişikliğe niçin ihtiyaç duyulmuştur? 

3- Bu değişikliğin Uğur Dündar'ın Haber Dairesi'nin başına getirileceği ve 
ana haber bültenini sunacağı yönündeki iddialarla bir ilgisi var mıdır? 

4- TRT Haber Dairesi Başkanlığına Bodrum'da yaşayan birisi atanacak 
olursa, Haber Dairesi Bodrum'a mı taşınacaktır? 

- 6 7 1 -



T.B.M.M. B.119 14.9.2004 0 : 3 

T.C. 
DEVLET B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.0067Û?//£2 5 ct> İOf/2004 

KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-6743 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3289 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 06.08.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3494 
sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 
Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Tekvizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : Bm.2.rmM\.QO.Wt3tfit\ ..&J.&..J2004 
KONU : 7/3289 saydı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: 30/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1925 saydı yazma. 

Yozgat Milletvekili Saym Emin KOÇ'un, Devlet Bakam Saym Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafindan 
yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3289 sayılı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü 
aşağıda arz olunmuştur. 

Kurumumuz Haber Dairesi Başkanlığı ve Haber Merkezi'nin Ankara'dan İstanbul'a taşınması için 
herhangi bir düşünce ve çalışma mevcut değildir. Ayn şekilde, Uğur Dûndar'm Haber Dairesi 
BaşkanlığYna getirilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma da mevcut değildir. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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179. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT-2'nin kanal kimliğinin değiştirilmesine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3290) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Emin KOÇ 
fozgat Milletvekili 

2001 yılında HABER-BİLGİ kanalı olarak yayına başlayan TRT-2 TV 
kanalında 15 Mart 2004 tarihinde yapılan değişikliklerle kanal kimliği değiştirilmiştir. 

1- Bu değişikliğe niçin ihtiyaç duyulmuştur? 

2- Bu deşiklikle ilgili Yönetim Kurulu karan alınmış mıdır? 

3- Eylül ayında başlatılması düşünülen yeni yayın döneminde TRT-2 
HABER-BİLGİ kanalı olarak yayınına devam edecek midir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B .02 .0 .005 /ö^ / / ' ^ 
KONU : Soru önergesi 

06 IO#72Q04 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-6743 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3290 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 06.08.2004 tarih ve B.G2.2.TRT.0.61.00.00/3496 
sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/3ty% . .&J.SL. /20O4 
KONU : 7/3290 sayüı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof.Dr.BeşirATALAY) 

İLGİ: 30/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1924 sayılı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Saym Emin KOÇ'un, Devlet Bakam Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafindan 
yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3290 sayüı Soru Önergesi üe ilgili Kurumumuz görüşü 
aşağıda a n olunmuştur. 

2001 yüında HABER-BÎLGİ kanalı olarak yayına başlayan TRT-2 TV kanalının 15 Mart 2004 
tarihinde kanal kimliğimn değiştirilmesi söz konusu değildir. Söz konusu tarihte kanal kimliğinde değişiklik 
yapılmadığı için Yönetim Kurulu karan da alınmamıştır. Sürekli değişen ve gelişen yayıncılık anlayışına 
bağlı olarak kanal kimliklerinin belirlenmesi üe ilgili araştırmalar yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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180. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'de logo ve kanal kimliklerinin değiştirilmesine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3291) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı Beşir Ataiay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim 

Emin KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

Basın yayın organlarında TRT logosunun ve kanal kimliklerinin değiştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapıldığına ilişkin haberler çıkmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruiu'nun 2000-2002 dönemini 
kapsayan raporuna göre Yeniden Yapılanma, Kanal Kimlikleri ve Logolar için basın 
barteri hariç toplam 13 milyon 974.003 dolar harcanmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Logoların ve kanal kimliklerinin değiştirilmesine niçin ihtiyaç duyulmuştur? 

2- Bu değişiklikle daha önce harcanan yaklaşık 14 milyon dolar çöpe atılmış 
olmayacak mıdır? 

3- Logo ve kanal kimliklerinin değiştirilmesi çalışmaları kurum içinde mi 
yoksa kurum dışında mı yaptırılmaktadır? 

4- Eğer kurum dışında yaptırılmakta ise kimlere yaptırılmaktadır? 

5- Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır ve yapılacaktır? 

6- Bu değişiklik için Yönetim Kurulu Kararı alınmış mıdır? Alındı ise Ne 
zaman alınmıştır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/0S///&JL3 
KONU : Soru Önergesi 

06 /<& /2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-6743 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3291 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 06.08.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3493 
sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Besir ATALAY 
Devlet Bakanı 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 3*/*?2 
KONU : 7/3291 saydı Önerge Cevabı. 

.&.J.&....J20O4 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Bcşir ATALAY) 

tLGİ : 30/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1923 saydı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un, Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafindan 
yazdı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3291 saydı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü 
aşağıda arz olunmuştur. 

önergede yer alan sorulara birlikte cevap verilmiştir. 

Kurumumuzda logoların değiştirilmesi ve kanal kimliklerinin değiştirilmesi şeklinde bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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181. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'ce aylık olarak yayımlanan bir derginin kapak 
kompozisyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'in cevabı (7/3292) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Emin KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından aylık olarak çıkarılan RADYO 
-TELEVİZYON dergisinin kapağına Mayıs 2004 yayınlanan 184'üncü sayısından 
itibaren istanbul silueti yerleştirilmiştir. 

1-Bu değişikliğe niçin ihtiyaç duyulmuştur? 

2-Kurumun Genel Müdürlüğü Ankara'da iken niçin istanbul Silueti 
kullanılmıştır? 

3-İstanbul siluetinin yerine ülkemizi ve özellikle Ankara'yı temsil edecek 
başka bir resmin kullanılması düşünülüyor mu? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.0O5/ûJ^<#2£ tf 10*12004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-6743 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3292 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 05.08.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3488 
sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 
Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/3QS$ . . ! £ / . &..J2O04 
KONU : 7/3292 sayılı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof.Dr.BeşirATALAY) 

İLGİ: 30/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1922 sayılı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un, Devlet Bakam Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafindan 
yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3292 saydı Soru önergesi ile ilgili Kurumumuz görûşû 
aşağıda arz olunmuştur. 

Sorulara birlikte cevap verilmiştir. 

Kurumumuz tarafindan aylık olarak çıkarılan "Radyo-Telvizyon" Dergisinin kapak tasanmmda 
İstanbul siluetinin kullanılması şeklinde bir amaç ve çalışma bulunmamaktadır. Radyo-Televizyon 
Dergisinin kapak tasarımında İstanbul siluetinin kullanılması amacıyla herhangi bir değişiklik de 
yapılmamıştır. 

Ancak, Radyo-Televizyon Dergisinin Mayıs ve Haziran 2004 sayısında, ülkemizin ev sahipliğini 
yaptığı ve organizasyonunun İstanbul'da gerçekleştirildiği 2004 Eurovision Şarkı Yarışması özel olarak 
işlenmiş ve Eurovision Şarkı Yarışması, düzenlendiği kentle birlikte anılan bir organizasyon olduğundan 
Derginin Mayıs ve Haziran 2004 sayısında Eurovision Şarkı Yanşması'nı çağrıştırması amacıyla, İstanbul 
silueti kullanılmıştır. 

Arz ederim. 

r 
Şenol DEMIRÖZ 
Genel Müdür 
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182. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT Ankara Televizyonunda görevli bir bürokratın 
görevden alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3293) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Emin KOÇ 
fozgat Milletvekili 

Çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberlere göre; TRT Ankara 
Televizyonu Prodüksiyon Kaynakları Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve KESK'e bağlı 
Haber-Sen'in Şube Yönetim Kurulu üyesi Fatih Eroğlu görevinden alınmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Fatih Eroğlu görevden hangi nedenlerle alınmıştır? 

2- Müdür Yardımcılığı döneminde Fatih Eroğlu hakkına açılan bir soruşturma 
var mıdır? 

3- Görevi sırasında hiç TEŞEKKÜR BELGESİ" almış mıdır? 

4- Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi 
mezunu Başmühendis Fatih Eroğlu'nun görevden alınarak yerine açık 
öğretim fakültesi mezunu birisinin atanması hangi liyakat ölçülerine 
uymaktadır? 

5- Fatih Eroğlu görevi ile ilgili olarak yurtdışına eğitime gönderilmiş midir? 
Eğer gönderilmiş ise bu eğitimin kuruma maliyeti ne olmuştur? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005W/to/ tf K&I2O04 

KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6743 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3293 esas sayılı 

yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu Genel Müdürlüğünden alman 05.08.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3489 

sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 

Devlet Bakanı 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.O2.2.TRT.0.61.0O.O0/3t{89 . . İ L / S . /2004 
KONU : 7/3293 saydı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ : 30/07/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1921 sayılı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un, Devlet Bakam Sayın Prof.Dr. Beşir ATALAY tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3293 sayılı Sora önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü aşağıda arz 
olunmuştur. 

1-Kurumumuz Ankara Televizyon Müdürlüğü, Prodüksiyon Kaynaklan Müdür Yardımcısı Fatih 
EROÖLU, hizmet gereği görevinden alınmıştır. 

2-Fatih EROöLU, Ankara Televizyon Müdürlüğü, Prodüksiyon Kaynaklan Müdürlüğü'nde, Müdür 
Yardımcılığı görevinde iken Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nden aldığı 7 günlük yatak istirahaüne rağmen, 
21.06.2004 tarihinde Kurumumuz Haber Dairesi Başkanlığı Makam odasına, KESK Haber-Sen sendikasına üye 1 
Kurum personeli ile birlikte, Kurum personeli olmayan 2 kişinin zorla girmesi ve Makam odasım uzunca bir süre 
işgal etmesi eyleminden sonra gelişen olaylara fiilen katıldığı, 24.06.2004 tarihinde Kurum girişinde sabah mesai 
başlangıcında sendika toplantısı bildirilerim dağıttığı ve aynı gün saat 13.00'de yapılan basın açıklamasına da 
katılarak aktif olarak yönettiği tesbit edilmiş ve adı geçenin raporlu olmasına rağmen yukarıda belirtilen eylemleri 
gerçekleştirmesi sebebiyle hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. 

3-2002 yılı genel seçimlerine ilişkin yayınların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi sebebiyle yayında 
görev yapan ekibin tamamına teşekkür belgesi verilmiş, yayın ekibinde yer alması sebebiyle Fatih EROĞLU'na da 
teşekkür belgesi verilmiştir. 

4-Faüh EROĞLU' ndan boşalan kadtroya atanan kişi Açık öğretim Fakültesi mezunu olmayıp, Gazi 
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü (lisans) ve Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Elektrik Bölümü (master) mezunudur. 

5-Fatih EROĞLU, Kurumumuz Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca eğitime gönderilmemiştir. Ancak, görev 
gereği; 

a) Sony Broadcast and Professional Europe firmasından satın alınan Haber Merkezi Video Teçhizatı için 
Fatih EROĞLU dahil 3 kişi 16.08.2000-22.08.2000 tarihleri arasında yol dahil 7 gün süre ile İngiltere' de ölçü-
bakım eğitimine katılmışlardır. İlgili projenin halen devam eden problemleri nedeniyle firmaya eğitim bedeli 
ödenmemiş. Kurumumuzca sadece eğitime katılan 3 kişi için yol ve harcırah giderleri ödemesi yapılmıştır. 

b) Quantel Ltd. firmasından satın alınan Haber Merkezi Video Server Sistemi için Fatih EROĞLU 
dahil 4 kişi 14.01.2001-20.01.2001 tarihleri arasında yol dahil 7 gün süre ile İngiltere' de ölçü-bakım eğitimine 
katılmışlardır. Firmanın Ankara' da Haber Dairesi Başkanlığı ve Ankara Televizyon Müdürlüğü personeline 
yönelik 8 günlük işletme eğitimi (fatih EROĞLU bu eğitime katılmamıştır.) ve İngiltere'de S günlük ölçü-bakım 
eğitimi için paket olarak teklif ettiği toplam 13 günlük eğitim bedeli 24.918 İngiliz Sterlini olup, bu bedelin 
yanısıra yurtdışı eğitime kanlan 4 kişinin ulaşım ve harcırah giderleri de Kururmımuçlarafından ödenmiştir. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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183. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, buğday ithalatına ve dahilde işleme izin bel
gesi verilen firmalara ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Devlet 
Bakanı Vekili Ali COŞKUN'un cevabı (7/3294) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Kürşat Tûzmen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim.Saygılarımla. 

ç 

Ülkemizde yaklaşık 4 milyon tarım işletmesinin üçte ikisi hububat üretimi ile 
ilgilidir.Hububat üreticisinin kara gün dostu , sığınacak limanı olan TMO'nin bu yıl 
uygulamaya koyduğu alım politikalarındaki çarpık uygulamalar, hem hububat fiyatlarının 
düşük seyretmesine hem de üretici*)/* tüccara mahkum hale getirmektedir.Bu da üreticiyi 
içinden çıkılmaz bir noktaya getirmektedir.TMO'nun bu politikasına ilave olarak da 
Hükümetin uyguladığı Tarım ürünleri ithalat politikası hem hububat üreticisini hem de un 
sanayicisini ciddi anlamda zararlara uğratmaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1- D.Î.I.B (Dahilde işleme tzin Belgesi) kapsamında 2003-2004 yılında toplam ne 
kadar buğday ithalatı izin belgesi verilmiştir ve hangi firmalara verilmiştir, verilen izin 
belgelerinin ne kadarı ilgili firmalar tarafından kullanılmıştır, izin belgelerini kullanarak 
ithalat yapan firmalar arasında İstanbul yaklaşımından yararlanan firmalar bulunmakta mıdır? 

2-2003-2004 toplam ne kadar buğday ithalatı yapılmıştır, ne kadar döviz ödenmiştir, 
nerelere ne kadar un ihracatı yapılmış, nerelerden ne kadar döviz girdisi sağlanmıştır.ithal 
edilen buğdayın ihraç edilen una oram ne kadardır, Bu oran D.I.Î.B kriterlerine un ve döviz 
olarak uygun mudur? 

3-Üniversitelerin yaptığı bilimsel incelemeler sonucunda 100 kg. buğdaydan 78-80 kg. 
un elde edileceği tespit edildiği göz önüne alındığında Bakanlığınızın uyguladığı D.Î.İ.B. 
kriterleri nedir , bu kriterlerde değişiklik yapılmış mıdır, yapıldıysa hangi firmalara hangi 
kriterler, neden uygulanmıştır? Şartlan (un ve döviz olarak) yerine getirmeyen firmalar 
hangilenür,bunlar hakkında hangi işlemler yapılmaktadır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.01.02 0209.04* 49916 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İlgi: 29/07/2004 tarih ve KAN.KAR.MDA.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6743 sayüı yazılan. 

tlgi'de kayıtlı yazılan konusu, Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet KÜÇÜK 
tararından Bakanlığıma tevcih edilen soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevabi 
görüş ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

685 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KÜÇÜK TARAFINDAN 
BAKANIMIZ SAYIN KÜRŞAD TÜZMEN'E TEVCİH EDİLEN YAZILI 

SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVABİ GÖRÜŞÜ İÇEREN NOT 

SORU: 

Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.l.I.B) kapsamında 2003-2004 yılında toplam ne 
kadar buğday ithalatına izin verilmiştir, verilen izin belgelerinin ne kadan ilgili firmalar 
tarafından kullanılmıştır, izin belgesi kullanılarak ithalat yapan firmalar arasmda İstanbul 
yaklaşımından yararlanan firmalar bulunmakta mıdır? 

CEVAP: 

2003-2004 yıllarında un, bulgur ve makarna ihracat taahhüdü içeren ve buğday 
ithalatı öngören toplam 206 firmaya 379 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmiştir. 
2003 (Ocak-Aralık) -2004 (Ocak-Haziran) dönemlerinde toplam 502 milyon $ değerinde 
2.825.000 ton buğday ithalatına izin verilmiştir. 

DÎÎB kapsamında; 2003 yılında, 183 milyon ABD Dolan tutarında 1.225.835 ton, 
2004 yılında, 127 milyon ABD Dolan tutannda 577.463 ton olmak üzere toplam 
1.803.298 ton buğday ithalatı gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul yaklaşımından yararlanan firma bulunmaktadır. İlgili kanun hükümleri 
gereği firmalara ait ticari sır niteliği taşıyan bilgiler ancak gizli ya da hizmete özel kaydı 
ile verilebilmektedir. 

SORU: 

2003-2004 toplam ne kadar buğday ithalatı yapılmıştır, ne kadar döviz ödenmiştir, 
nerelere ne kadar un ihracatı yapılmış, nerelerden ne kadar döviz girdisi sağlanmıştır, ithal 
edilen buğdayın ihraç edilen una oram ne kadardır, bu oran D.İ.İ.B. kriterlerine un ve 
döviz olarak uygun mudur? 

CEVAP: 

2003 yılında; 277 milyon $ değerinde, 1.846.283 ton buğday, 2004 Ocak-Haziran 
döneminde, 164 milyon $ değerinde 739.000 ton buğday ithalatı gerçekleştirilmiştir. Un 
ihracatımız başta Libya, Irak, İsrail, Bulgaristan, Gürcistan'a yönelik olup, ülkemiz un 
ihracatına ilişkin detaylı tablo ekte sunulmaktadır. Değer olarak ihraç edilen unun ithal 
edilen buğdaya oram 2003 yılında %40 iken bu oran 2004 yılında ilk 6 aylık dönemde 
(Ocak-Haziran) %52'dir. Sözkonusu oranlar genel ithalat ve ihracatımıza ilişkin olup 
DÎİB kriterleri ile bağlantılı bulunmamaktadır. Ancak, DttB kapsamında yapılan ihracat 
ve ithalat sözkonusu rejim kriterlerine uygun bulunmaktadır. DÎÎB kapsamında ithal edilen 
buğday, sadece un ihraç taahhüdü içeren belgeler ile kapatılmamakta olup, belge 
taahhüdünde makama, bisküvi, bulgur, kek gofret ve benzeri unlu mamuller ihracatı 
öngörülmüş ise bu ürünlerin ihracatı ile de kapatılmaktadır. 
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SORU: 

Üniversitelerce yapılan bilimsel incelemeler sonucunda 100 kg buğdaydan 78-80 
kg un elde edileceği tespit edildiği göz önüne alındığında Bakanlığınızın uyguladığı 
D.l.l.B. kriterleri nedir, bu kriterlerde değişiklik yapılmış mıdır, yapıldıysa hangi firmalara 
hangi kriterler neden uygulanmıştır? Şartlan (un ve döviz) olarak yerine getirmeyen 
firmalar hangileridir, bunlar hakkında hangi işlemler yapılmaktadır? 

CEVAP: 

DİR Karar ve Tebliği çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı gerekli düzenlemeleri 
yapmaya ve özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olup, bu 
çerçevede belirlenen kriterlere göre DÜB düzenlenmekledir. Buğday ithalatı karşılığmda 
un ihraç taahhüdü içeren belge düzenlenmesinde aşağıdaki kriterler uygulanmaktadır. 

tik kez belge müracaatında bulunan firmalara azami 1.500 ton tahsiste 
bulunulmakta, müteakip belgelerde ihracat performansı dikkate alınmaktadır. Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi ve Birleşmiş Milletlere yapılacak ihracat hariç olmak üzere 
aracı ihracatçı kullanılmasına izin verilmemektedir. 

Belge üzerine "ihraç edilecek unun cinsi, tip ve randımanı Gümrük Beyannamesine 
açıkça belirtilecektir." ibaresi kaydedilmektedir. Kapatmalar Gümrük Beyannamesi 
üzerinde belirtilen tip ve randımana göre yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, 2004 yılında yukanda belirtilen esaslara ilaveten, uygulamaya 
açıklık getirilerek, belgenin kapatılmasında asgari %65 randıman esası aranması ve CİF 
ithal tutarının FOB ihraç tutarına oranının (vergisi tahsil edilmiş ikinci işlem görmüş 
ürünün değeri dahil) %100'ü aşmaması uygulamasına geçilmiştir. 

Kriterler tüm firmalar için aynı olup herhangi bir firma için ayrıcalıklı uygulama 
yapılması sözkonusu değildir. Taahhütlerini belgede belirtilen esas ve şartlara uygun 
olarak yerine getirmeyenlerin bulunması halinde ise rejimde açıkça belirtilen müeyyideler 
uygulanarak kapatmalar gerçekleştirilmektedir. 
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ÜLKEMİZ UN İHRACATI 

ÜLKE ADI 
BULGARİSTAN 
LİBYA 
İRAK 
İSRAİL 
GÜRCİSTAN 
YUGOSUVYA FEDERAL CUM. 
ENDONEZYA 
ERlTRE 
AZERBAYCAN-NAHÇ. 
ARNAVUTLUK 
CEZAYİR 
GAMBİYA 
ORDUN 
SİERRA LEONE 
MOLDOVYA 
ROMANYA 
MAKEDONYA 
LÜBNAN 
SURİYE 
KUZEY KIBRIS T.C. 
GAZZE 
UKRAYNA 
GANA 
RUSYA FEDERASYONU 
SUUDİ ARABİSTAN 
HAİTİ 
MISIR 
CAD 
FİLİPİNLER 
İSVİÇRE 
BOSNA HERSEK 
KAMERUN 
MALİ 

2003 
MİKTAR (Kg) 

2,366.000 
105,562,370 
45,855.696 
61,369,870 
17,282,200 
7,000,000 

28,028,000 
50,766,000 
25,085,912 
21,467,320 

9,103,375 
10,392,220 
6,493,284 
4,473,800 

350,000 
147,000 

4,630,350 
3,511,480 
3,390,856 
2,995,000 

5,275.740 
380,000 
530,800 

2,970,000 

264,000 
748,000 

125,000 
20,000 
44,000 

DEĞER ($) 

487,578 
31,240,972 
6,869,126 

10,721,551 
3,154,164 
1,240,400 
4,784,113 
8,738,000 
4,725,247 
4,117,563 

1,634,457 
1,890,921 
1,172,893 

868.618 
65,000 
45,163 

816,590 
579,058 
817,815 
528,900 

784,020 
75,244 

152,600 
619,547 

47,564 
116,433 

26,405 
3,476 
8,066 

2004(OCAK-HAZİRAN) 
MİKTAR (Kg) 

49,659,925 
40,386,000 
40,385,554 
25,297,640 
21,502,800 
19,325,497 
16,910,000 
15,200,000 
14,429,911 
13,286,500 
11,161,000 
8,990,000 
8,129,550 
5,000,940 
4,809,500 
4,750,500 
4,727,500 
3,842,250 
3,479,600 
2,799,918 
2,112,000 
1,479,000 
1,437,500 
1,419,000 
1,028,400 

880,000 
750,000 
440,000 
220,000 
212,600 
150,000 
110,000 
88,000 

DEĞER ($) 

12,873,046 
12,300,595 
11,661,890 
6,039,483 
5,598,511 
4,637,737 
4,023,489 
3,617,600 
4,170,251 
3,207,874 
2,721,128 
2,080,363 
1,919,998 
1,201,639 
1,142,694 
1,266,078 
1,152,509 

976,079 
962,583 
712,510 
437,070 
404,670 
237,527 
381,350 
318,804 
219,208 
138.750 
109,604 
50,873 
55,312 
36,677 
27,401 
23,576 
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TÜRKMENİSTAN 
BENİN 
MADAGASKAR 
BELÇİKA 
TACİKİSTAN 
İNGİLTERE 
EGE SERBEST BÖLGE 
A.B.D. 
ALMANYA 
HOLLANDA 
BİFLARAP EMİRLİK. 
KAZAKİSTAN 
ÖZBEKİSTAN 
FRANSA 
FİNLANDİYA 
AVUSTURYA 
SUDAN 
GİNE 
LİBERYA 
KONGO 
ANGOLA HALK CUMHU 
ETİOPYA 
TANZANYA 
MAURİTİUS 
MAYOTTE 
MALAVİ 
GÜNEY AFR.CUMHUR. 
KANADA 
HONDURAS 
TRİNİDADVETOBAG 
VENEZÜELLA 
SURİNAM 
BREZİLYA 
İRAN 
YEMEN 
SRİ LANKA 
TAYLAND 
MALEZYA 
GÜNEY KORE CUM. 
AVUSTRALYA 
KESİNLEŞMEMİŞ ÜLK 
MERSİN SERBEST BÖ 
KAYSERİ SER.BÖL 
BURSA SER. BÖL 
GENEL TOPLAM 

2003 
MİKTAR (Kg) 

43,500 

5,420,000 
15.215 

500 
90,633 
93,080 
25.200 
4,451 

23,270 
162,000 

250 
1,700 

800 
7,500 

270 
41,240 

6,850 
2,625,000 

44,000 
2,816,000 

5,025 
44,000 
44,000 

176.000 
5.940,750 
5,992,720 

480 
860,000 
41,280 

21.000.000 
108,000 
312.000 
400,000 

8,800.000 
1.320,000 

107,550 
528,000 
400,000 
228,700 

114,540,644 
418,020 

26,040 
2.016 

172,693,184 

DEĞER ($) 
16,339 

844,558 
5,151 

318 
50.200 
20,591 
9,700 
2,358 
8.503 

27.800 
277 

1,674 
508 

5,018 
677 

11,572 
3,075 

761,730 
7,031 

470,677 
2,437 
7.031 
6,512 

32,975 
1,024,576 

935,588 
295 

154,996 
7,373 

3,801,000 
20,101 
55.552 
85.009 

1.555,136 
191,400 
20,017 

142,736 
88,528 
41,339 

14,625,761 
94,055 
8,872 
1.867 

2004(OCAK-HAZİRAN) 
MİKTAR (Kg) 

75,400 
44,000 
44,000 
17,306 
11,000 
10,730 
9,445 
4,450 
1.530 
1,350 
1,000 

397 
174 
116 

111.482.397| 111.482.398 

DEĞER ($) 
23,993 
10.960 
10,960 
3,998 
1,560 
6,468 
5,357 
2,352 

834 
437 
500 
943 
382 
403 

84.776.626İ 
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184. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, plazma monitör ithal eden firmalara gümrük 
idaresince yapılan uygulamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/3295) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğim saygılarımla arz ederim. 16.07.2004 

" ^EnsarÖGÜT' 
Ardahan Milletvekili 

21. Yüzyılı yaşadığımız dünyamızda, küreselleşme, iletişim ve elektronik sistem, 
sınırlan ortadan kaldırmıştır. Teknolojinin inanılmaz yükselişiyle, elektronik sistem, 
dünyanın her yerinde hayatımızın en önemli parçası ve vazgeçilmezi haline gelmiştir. 

Ülkemizin bu teknolojiye ayak uydurması için, değişik firmalarca, çeşitli ülkelerden bir 
çok elektronik cihaz ithal edilmektedir. İthali söz konusu olan cihazlardan birisi de 
günümüz teknolojisinin yeni gözdesi olan, gelişmiş teknolojiye sahip Plazma Display 
Panel (Plazma Monitör)'lerdir. İş bu bahse konu Plazma Display Panel (Plazma 
Monitör)'ler, GTİP'e göre, ülkemize 84.71.60.90.00. tarife pozisyonunda girmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple ithalatçı firmalar tarafından Gümrük İdaresine, bu 
pozisyonda beyannameler verilmektedir. Gümrük İdareleri ise ısrarla bu monitörleri 
85.28.21.90.00.17. GTİP'te kabul ederek işlem yapmaktadır. İdare, ilgili 
değerlendirmesi sonucu, ithalatçı firmalara ek tahakkuklar çıkararak, ceza tahakkuk 
ettirmektedir. 

Bu durum üzerine, Plazma Monitör ithal eden bir çok elektronik firmasının, vergi 
mahkemelerinde açmış oldukları davalar neticesi, ilgili mahkemeler vermiş oldukları 
kararlarında, Plazma Monitörlerin tarife pozisyonu olarak, Gümrük İdaresinin iddia 
ettiği gibi 85.28.21.90.00.17. tarife pozisyonunu değil, ithalatçı firmaların beyan etmiş 
olduğu 84.71.60.90.00. tarife pozisyonunu kabul etmiştir. 

Yine aynı şekilde Avrupa Birliği içerisinde yürürlükte olan ve uymakla yükümlü 
olduğumuz "Uyumu sağlamış (Hormonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında 
Uluslar arası Sözleşme" ve ekinde yer alan "Amornize Sistem Nomenklatürü ile Avrupa 
Birliği Kombine Nomenklatürü İzahnameleri", içeriklerine bakıldığı vakit de 
görülmektedir ki, Plazma Monitörler 84.71 pozisyonuna tabidir. Çünkü ilgili cihazlar, 
sözleşmede ve Gümrük tarife cetveli izahnamesinde belirtilen "Sadece bilgisayarda 
oluşturulan daha ve görüntüleri gösterebilen ve NTSC, PAL, SECAM gibi yayın 
standartlarına uygun komposit video sinyaller şeklindeki görüntüleri gösterme kabiliyeti 
olmayan/bulunmayan" cihazlardan olup, uluslar arası dolaşımda da 84.71 pozisyonuna 
tabidir. 
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Netice itibariyle Gümrük idaresince yapılan bu işlemin bilirkişi raporlarıyla tespit 
edilmesine rağmen, Gümrük İdareleri, Mahkeme kararlarım hiçe sayarak, kendi 
bildiklerini yapmaya devam etmektedirler. İdarenin bu tutumu sebebiyle maddi ve 
manevi olarak birçok zarar meydana gelmekte ve bir çok firma ciddi şekilde zarar 
görmektedir. 

1- Ortada bu kadar mahkeme karan varken, idare bu mahkeme kararlarını hiçe sayarak niçin 
yanlış uygulamasına devam etmektedir? 

2- Hukuk Devletinde verilen, mahkeme kararlarının, uygulanmamasını neye bağlıyorsunuz? 
Bu uygulamayla, ülkemizde faaliyet gösteren, hangi sermaye grupları gözetilmeye 
çalışılmakta, hangi sermaye grupları örtülü bir şekilde ödüllendirilmektedir? 

3- Ülkemizde faaliyet gösteren birçok firma arasmda, idare eliyle Haksız Rekabete yol açan 
bu durum karşısında ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

4- İdare eliyle, firmalar arasmda, bu şekilde ayrımcılık ve kayırma faaliyetlerine bir an önce 
son vermek için, ilgili mahkeme kararlan doğrultusunda hareket etmeyi düşünüyor 
musunuz? Eğer böyle bir düşünceniz varsa, bunu ne şekilde gerçekleştireceksiniz? 

5- a) TC İstanbul 1. Vergi Mahkemesi 2003/587 ES.-2003/1980 K.sayıh karan 
2002/72 ES.-2002/1670 K. Sayılı karan. 

b) TC İstanbul 5. Vergi Mahkemesinde 2003/53-62 arası ES.-2003/1875-2003/1876-
2003/1874-2003/1873-2003/1879-2003/1878 K Sayılı kararlan 

c) TC İstanbul 6. Vergi Mahkemesi 2003/2662 ES.-2004/1363 K.sayılı karan 

d) TC İstanbul 8. Vergi Mahkemesi 2003/2349 ES.-2004/994 K. Sayılı karan 

Mahkeme kararlan 84.71.60.90.00. pozisyonu kabul etmesine rağmen bu Mahkeme 
Kararlan niçin uygulanmamaktadır?İdare tarafından neden hala tarifenin başka pozisyon 
olduğu hakkında ısrar edilmektedir.? 

6- İlgili mahkeme kararlan, bilirkişi raporlan ve mevzuat ortadayken halen daha yanlış 
pozisyonda ısrar eden İdarenin, bu tutumu sonucu oluşan zaman kaybından, maddi 
(kırtasiye, posta giderleri, mahkeme masrafı, avukatlık ücreti vb.) kayıplardan, manevi 
kayıplardan, en önemlisi zaten iş yoğunluğu nedeni ile yürümez hale gelmiş idari yargı 
mekanizmasına anlamsız ve aynı tarzda bir çok yük getirilmesinden kimleri sorumlu 
tutacaksınız? Birileri sorumlu tutulacaksa ilgilileri hakkında ne gibi bir işlem yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.09.259/ 7 ^ 0 ^ 
Konu : 

12.08.04*023086 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 29.07.2004 tarihli, 6743 sayılı yazımz. 

İlgide kayıtlı yazımz eki Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT tarafından "Gümrük 
idarelerinde plazma monitörlerin tarife smıflandınlması" konusunda verilen yazıh soru 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda belirtilmiştir. 

Gümrük vergisinin tahakkuk ettirilmesi, muafiyet hükümlerinin uygulanması ya da 
eşyaya ilişkin dış ticaret önlemleri veya düzenlemelerinin belirlenmesi nedeniyle eşyamn cins, 
nevi ve niteliğinin; dolayısıyla Gümrük Tarife istatistik Pozisyonunun (GTİP) tespitinde 
kullanılan Türk Gümrük Tarife Cetveli, esasım Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sisteminin 
oluşturduğu, Kombine Nomenklatür (CN-Avrupa Birliği Tarife Cetveli) ve ülkenin milli ve 
istatistik açılımlarını da içeren 12 rakamlı pozisyonlardan oluşan bir cetveldir. Her yılın 1 
Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gümrük Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin esasını oluşturan ve Armonize Sistem Sözleşmesi 
olarak adlandırılan bu sistem, Gümrük işbirliği Konseyi (Dünya Gümrük örgütü) tarafından 
hazırlanmış ve üye ülkelerce kabul edilerek uygulamaya geçilmiştir. 

Ülkemiz bu sisteme ilişkin sözleşmeyi 22.11.1988 gün ve 1997 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 10.11.1988 gün ve 3501 sayılı Kanun ile 01.01.1989 tarihinden geçerli 
olmak üzere kabul etmiştir. 

Bu sözleşme çerçevesinde kurulan Armonize Sistem Komitesi'nin görevleri, söz 
konusu sözleşmenin 7 nci maddesinde belirtilmiştir. 

Buna göre, Komitenin görevleri kısaca; sistem ile ilgili sorunları halletmek, sistemin 
tüm üye ülkelerde yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gereken tedbirleri 
almaktır. 

Herhangi bir Kanun, Tebliğ, Yönetmelik v.s.'nin uygulanmasında çıkabilecek 
ihtilaflarda ve yorum gerektiren hususlarda; uygulamayı yönlendirecek olan tek merci o 
Kanunu, Tebliği ve Yönetmeliği çıkaran kurumdur. 

Konu bu yönüyle ele alındığında, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini 
oluşturan ve uygulamayı yönlendiren Gümrük işbirliği Konseyi (Dünya Gümrük Örgütü) 
herhangi bir eşyanın sistem içinde sınıflandırılması gereken tarife pozisyonunun tespiti 
konusunda uzman bir kurumdur. 
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Bu itibarla, Dünya Gümrük örgütünden herhangi bir eşyanın sınıflandırılması gereken 
tarife pozisyonu konusunda alınmış bir görüş var ise, bu görüş ve kararlara itibar edilmesi, 
Dünya Gümrük Örgütü karar ve tavsiyeleri doğrultusunda işlem yapan diğer üye ülkelerle 
ülkemizin uyum içinde olması açısından önem arz etmektedir. 

Ayrıca, herhangi bir eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin tespitinde, 
Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, DGÖ 
Sınıflandırma Görüşleri ve tavsiye kararlan, CN İzahnamesi, AB Sınıflandırma Tüzükleri 
dikkate alınmaktadır. 

Monitörler, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde iki farklı tarife pozisyonunda 
sınıflandırılmaktadır. Sadece bilgisayarda oluşturulan data ve görüntüleri gösterebilen ve 
NTSC; PAL, SECAM gibi yayın standartlanna uygun komposit video sinyaller şeklindeki 
görüntüleri gösterme kabiliyeti olmayan bilgisayar monitörlerinin 8471.60.90.00.17 Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTÎP); NTSC, PAL, SECAM gibi yayın standartlanna uygun 
komposit video sinyaller şeklindeki görüntüleri gösterme kabiliyeti olan video monitörleri 
(bilgisayarda oluşturulan data veya görüntüleri gösterebilme özelliğine sahip olsun ya da 
olmasın) 85.28 (çeşitli teknik özelliklerine göre istatistik pozisyonu değişmektedir) tarife 
pozisyonunda sımflandınlmalan gerekmektedir. 

Yukanda belirtilen komposit video sinyaller şeklindeki görüntüleri gösterme kabiliyeti 
olan monitörlerin 84.71 tarife pozisyonunda değerlendirilemeyeceği hususu 23.10.2002 
tarihli, 2002/C 256/01 sayılı Avrupa Topluluklan Resmi Gazetesinde yayımlanan Avrupa 
Topluluklan Kombine Nomenklatürü İzahnamesinin 8471.60.90 ile ilgili Açıklama 
Notlan'nın yer aldığı 309 uncu sayfasında da açıkça belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, aynı husus ekte bir örneği gönderilen taraf olarak uymakla yükümlü 
bulunduğumuz "Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi hakkında Uluslar arası 
Sözleşme"yi hazırlayan Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi'nin 8471.60 tarife 
pozisyonu ile ilgili vermiş olduğu tavsiye karannda da vurgulanmaktadır. 

Bu itibarla, gümrük idarelerince monitörlerin tarife pozisyonları tespit edilirken 
öncelikle NTSC, PAL, SECAM gibi yayın standartlanna uygun komposit video sinyaller 
şeklindeki görüntüleri gösterme kabiliyeti olup olmadığına bakılmakta ve sadece bilgisayarda 
oluşturulan data ve görüntüleri gösterebilen monitörleri bilgisayar monitörü olarak 
8471.60.90.00.17 GTİP'de, NTSC, PAL, SECAM gibi yayın standartlanna uygun komposit 
video sinyaller şeklindeki görüntüleri gösterme kabiliyeti olan monitörleri ise 85.28 (çeşitli 
teknik özelliklerine göre istatistik pozisyonu değişmektedir) tarife pozisyonunda 
sınıflandırmaktadır. 

İdare tarafından yapılan bu belirlemeye karşı idari yargı merciinde dava açılması 
halinde yukanda belirtilen hususlara yer verilerek savunma yapılmaktadır. Yapılan yargılama 
sonucunda somut olayın durumuna göre idaremiz lehine veya aleyhine karar 
verilebilmektedir. 

Kararın idare aleyhine sonuçlanması halinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Hakkında Kanunun 28 inci maddesi uyannca karann gereği yerine getirilmektedir. Ancak, 
yargı kararı, dava konusu idari işlemle sınırlı olarak uygulanmaktadır. 
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2577 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Her idari işlem aleyhine 
ayrı ayrı dava açılır." Denildiği için idari yargı organınca verilen karar, sadece dava konusu 
idari işlemle sınırlı kalmaktadır. 

İdarenin uygulamasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığından ve ilgili 
mevzuatı oluşturan Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından tarife 
pozisyonu değiştirilmediğinden mahkeme kararının benzer beyannamelere teşmil edilmesine 
hukuken olanak bulunmamaktadır. 

İdarenin uyguladığı idari işleme karşı, muhatabın dava hakkı bulunduğundan, bu 
hakbn kullamlıp kullamlmaması yine mükellefin takdirinde olan bir husus olduğundan 
idarenin tutumu ile haksız rekabete yol açılmamaktadır. 

Mahkeme kararları soyut kuralın, somut olaya doğru ve hukuka uygun bir biçimde 
uygulanıp uygulanmadığının denetimini göstermektedir. Her somut olay kendi nesnel ve özel 
koşuUannı taşıdığından, bir somut olay nedeniyle verilen kararın, başka bir somut olaya 
uygulanma şansı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, yukarıda bahsi geçen nedenlerden ötürü ortada bir hizmet kusuru 
bulunmadığından tazmini gerektiren bir zarara sebebiyet verilmemektedir. 

Bilgilerine arz ederim 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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FİLE REFERENCE: 
CODES İN BALANCE: 

LEGAL PROVISIONS APPUED: 
DATE: 

TRADEMARK: 
PRODUCTDESCRIPTİON: 

EXTRACT FROM THE 
SECRETARIATS LETTER: 

ILLUSTRATION: 

OBSERVATIONS: 

CLASSIFICATION ADVICE GIVEN BY 
THE SECRETARİAT 8471.60 

L07653 (LETTER 00.NL0824) 
84.71 / 85.28 
GENERAL INTERPRETATIVE RULES 1 AND 6 
29-08-2000 
PIONEER (PDP-V402E / PDP-502MX) 
PLASMA DISPLAY SCREENS (HIGH-RESOLUTION INFORMATION DISPLAY 
MONITORS, DESIGNED SOLELYTO BE USED WITH COMPUTERS) (THESE 
PRODUCTS DO NOT INCLUDE A TELEVİSİON TÜNER) 
The Explanatory Note to heading 84.71, (I) (D) (I), page 1405, states that "Display units of 
automatic data processing machines are capable of accepting a signal only from the 
central processing unit of an automatic data processing machine and are therefore not 
able to reproduce a colour image from a composite video signal vvhose waveform 
conforms to a broadcast standard (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC, ete.)". The Pioneer 
PDP-502MXE and the PDP-V402E meet these requirements. Consequently, they cannot 
be regarded as a video monitör (subheading 8528.21 or 8528.22, as the case may be) 
and, in addition, as they do not incorporate a TV tüner, they cannot funetion as a 
television (subheading 8528.12 or 8528.13, as the case may be). 
Based on the aforementioned, the Secretariat would be inclined to elassify the Pioneer 
PDP-502MXE and the PDP-V402E Plasma Display Screens as display units of automatic 
data processing machines in heading 84.71 and, more specifically, subheading 8471.60 
by application of GIRs 1 and 6. 
The Secretariat understands that there are similar types of produets on the market which 
also inelude TV tuners. As the Explanatory Notes indicate, display units of automatic data 
processing machines are capable of accepting a signal only from the central processing 
unit of an automatic data processing machine and are therefore not able to reproduce a 
colour image from a composite video signal vvhose waveform conforms to a broadcast 
standard (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC, ete). İf such display units are capable of 
reproducing colour images from a composite video signal, then they are exciuded from 
heading 84.71. As the Secretariat has previously stated, dassification as a video monitör 
or, if a TV tüner is induded, as a television, would have to be consıdered. The Secretariat 
would, therefore, emphasize that its advice is for the two produets provided. Other 
produets should be classifıed based on their individual characteristics. 
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This subheading does not coven 

(a) wrist watches and pocket watdıes incorporating a small electronk calculator {heading 9101 or 9102); 

(b) cigarette lighters incorporaöng a small electronic calculator and also possibly an electronk: timepiece (heading 9613). 

(c) similar devices without calculating functions (heading 8 543). 

8470 3000 Other calralaring machines 

This subheading indudes non-electronic calculating machines mentioned in the HS Explanatory Notes to heading 8470, part 
(A), which for the purposes of calculation employ mechanical devices, generally rack gearing, irrespective of vvheüıer they are 
operated by hand, motor or electromagnetically. 

84704000 Accounting machines 
This subheading indudes the accounting machines listed in the HS Explanatory Notes to heading 8470, part (B), whatever their 
method of functioning (mechanical, efectromechanical or dectronic) together with their dau-introoucing devices (manual 
keyboards. levers or handles, punched-card or perforated-tape readers, ete). 

8470 9000 Other 
in addiüon to the machines listed in the HS Explanatory Notes to heading 8470, part (D), this subheading indudes machines 
for issuing labek shov/ing selling price cakulated from the weight and unit price, and machines used to issue motonvay toÜ 
tickets whidı at the same time totaı the amounts involved 
This subheading does not indude separatdy presented primers (heading 8443, 8469,8471 or 8472). 

8471 Automatic data-processing machines and units thereof; magnetk or optical readers, machines for 
transeribing dara onto data media in coded form and machines for processing soch data, not elsewhere 
spedfied or inchıded 

847160 90 Other 
This subheading indudes visual display units which can only be used as output units for an automaric data-processing machine. 
These units cannot reproduce an image from a coded (composite video) signal. 

8471 70 51 Optical inemding magnetooptkal 
See Additional Note 2 to this chapter. 

8472 Other office machines (for esample, hectograph or stencil duplicating machines, addressimj machines, 
automatic banknote dispensers, coin-sorting machines, coin-counting or wrapping machines, pendl-
sharpening machines, perforating or stapHng machines) 

8472 20 00 Addressmg marhinfi and address plate cmbosstng machİDes 
This subheading does not indude typewriters fitted with a special device for typing address plates in stendl (heading 8469). 

8472 9080 Other 

This subheading indudes: 

1. machines used in offıces for sorting and collating documents and printed matter after dupücatioa' 
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185. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacı ve bazı 
verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/3296) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKA&LIGINA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ü m m e i K A N D O Ğ A ^ 
D Y P Denizli Milletvekili 

1 - Ülkemizin yıllık elektrik enerji ihtiyacı ne kadardır? 

2-Yı l l ık elektrik enerji ihtiyacımızın ne kadarı öz kaynaklarımızdan 
sağlanmaktadır? 

3 - Yıllık elektrik ihtiyacımızı karşılamaya yönelik olarak hangi ülkelerden, 
ne kadar elektrik satın alınmaktadır? 

4 - Son iki yıl itibariyle elektrik tüketiminde herhangi bir azalma olmuş 
mudur? Azalma varsa sebepleri nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- f L4 3 7" 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 1 9 2 8 02 EYLÜL 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığımın 29.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6743 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın tarafıma tevcih ettiği. 7/3296-6764 
esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99. Maddesi gereği Türkiye 
Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3296-6764) 

Soru 1 : 
Ülkemizin yıllık elektrik enerji ihtiyacı ne kadardır? 

Cevap 1 : 
Ülkemizin elektrik enerjisi tüketimi yıldan yıla değişiklik göstermekte olup, 2003 yılı 

sonu itibariyle elektrik enerjisi üretimi 140,6 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. 
2003 yılında 1,2 milyar kWh elektrik enerjisi ithalatı ve 0,6 milyar kWh elektrik enerjisi 
ihracatı yapılmıştır. 141,2 milyar kVvh'lık brüt elektrik enerjisi tüketime sunulmuştur. 

2004 yılı programına göre ise 151,3 milyar kVVh'lik elektrik enerjisi üretimi 
hedeflenmiş olup, 0,4 milyar kVvh'lik ithalat ve 1,1 milyar kVvh'lik ihracatın yapılması ile 
brüt elektrik enerjisi tüketiminin 150,6 milyar kVvh olması beklenmektedir. 

Soru 2.3.4 : 
- Yıllık elektrik ihtiyacımızın ne kadarı öz kaynaklarımızdan sağlanmaktadır? 

- Yıllık elektrik ihtiyacımızı karşılamaya yönelik olarak hangi ülkelerden, ne kadar 
elektrik satın alınmaktadır? 

- Son iki yıl itibariyle elektrik tüketiminde herhangi bir azalma olmuş mudur? Azalma 
varsa sebepleri nelerdir? 

Cevaplar 2.3.4 : 
2002-2004 yıllarında kuruluşlara ve kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretim 

değerleri ekte tablo halinde verilmiştir. 

12 Mayıs 1999 tarihinde Türkmenistan ile mülga TEAŞ Genel Müdürlüğü arasında 
imzalanan sözleşme, 4628 sayılı Kanunun 2-d-1 maddesi hükmü uyarınca TEAŞ'tan 
devralınmıştır. Anılan sözleşme Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün (TEİAŞ) 
talepleri doğrultusunda 11.12.2003 tarihinde güncelleştirilerek devralınmıştır. Türkiye 
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ) ile KUWWAT arasında Ek 
Sözleşme-2 imzalanmış ve aynı tarih itibarı ile de elektrik enerjisi ithalatı başlatılmıştır. Bu 

sözleşme kapsamında yapılacak elektrik enerjisi ithalatı 2006 yılı sonu itibarı ile sona 
erecektir. Ayrıca, bu aşamada Türkmenistan'dan başka herhangi bir ülkeden elektrik 
enerjisi ithalatı yapılmamaktadır. 

Tüketim artışı 2002 yılında; %4,5, 2003 yılında %6,5 olup, 2004 yılı ilk beş ayı 
gerçekleşen değerlere göre ise %5 civarındadır. Elektrik tüketiminde son üç yılda bir 
azalma olmamıştır. 
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2002-2004 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 

KURULUŞLAR 
EUAŞ SANTRALLARI 
EÜAŞ'A BAĞLI ORTAKLIK SANTRALLARI 
ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROG.SANT. 
İŞLETME HAKKI DEVİR SANTRALLAR 
MOBİL SANTRALLAR 
ÇEAŞ SANTRALLARI 
KEPEZ SANTRALLARI 
Yİ SANTRALLARI 
YİD SANTRALLARI 
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ 
OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARI 
TÜRKİYE ÜRETİM TOPLAMI 
BULGARİSTAN 
GÜRCİSTAN 
TÜRKMENİSTAN 
DIŞ ALIM TOPLAMI 
TOPLAM TÜKETİME SUNULAN 
AZERBAYCAN (NAHÇIVAN) 
IRAK 
DIŞ SATIM TOPLAMI 
TÜRKİYE TÜKETİM TOPLAMI 
TÜKETİM ARTIŞI 

2002 
ÜRETİM 

Milyon kWh 
60.075.2 
17.256.9 
-

4.204.8 
3.208.8 
4.036.5 

470.7 
6.807.0 

12.893.1 
-
20.446.6 

129.399.5 
3.445.4 

92.8 
50.1 

3.588.2 
132.987.7 

435.0 
0.0 

435.0 
132.552.7 

4.5 

2003 
ÜRETİM 

Milyon kWh 
52.169.5 
8.336.7 
2.590.7 
4.316.7 
2.557.9 
1.720.5 

300.6 
31.219.7 
14.049.5 

191.8 
23.126.9 

140.580.5 
1.134.6 

0.0 
23.5 

1.158.1 
141.738.5 

401.5 
186.1 
587.6 

141.150.9 
6.5 

2004 (*) 
ÜRETİM 

Milyon kWh 
60.174.4 

3.825.6 
5.486.6 
3.795.4 
1.258.9 

-
-
35.973.0 
13.150.3 
3.611.3 

24.030.4 
151.305.8 

0.0 
0.0 

448.9 
448.9 

151.754.6 
388.5 
732.5 

1.121.0 
150.633.6 

6.7 

(*) 2004 Yılı Tahmin Revizedir. 

BİRİNCİL KAYNAKLAR 

T 
E 
R 
M 
1 
K 

TOP 

FUEL-OİL 
MOTORİN 
TAŞKÖMÜRÜ 
İTHAL KÖMÜR 
LİNYİT 
DOĞAL GAZ 
LPG 
NAFTA 
YENİLENEBİLİR+ATIK+DİĞERLERİ 
LAM 

RÜZGAR 
JEOTERMAL 

HIDROL 

BARAJLI 
DOĞAL GÖL VE AKARSU 

.İK TOPLAM 
TÜRKİYE ÜRETİM TOPLAMI 
DIŞ ALIM 
TOPLAM TÜKETİME SUNULAN 
DIŞ SATIM 
TÜRKİYE TÜKETİM TOPLAMI 

2002 
ÜRETİM 

Milyon kWh 
9.504.9 

270.8 
2.646.1 
1.447.0 

28.056.2 
52.496.5 

34.8 
933.1 
173.7 

95.563.2 
48.0 

104.6 
30.799.3 
2.884.4 

33.683.7 
129.399.5 

3.588.2 
132.987.8 

435.1 
132.552.7 

2003 
ÜRETİM 

Milyon kVVh 
8.152.7 

4.6 
2.693.7 
5.969.4 

23.589.8 
63.535.8 

2.9 
1.036.2 

115.9 
105.101.0 

61.4 
88.6 

32.636.1 
2.693.4 

35.329.5 
140.580.5 

1.158.1 
141.738.5 

587.6 
141.150.9 

2004 
ÜRETİM 

Milyon kWh 
7.355.8 

14.2 
2.602.4 
9.132.2 

22.822.9 
59.098.1 

376.2 
2.054.0 

76.1 
103.531.9 

57.2 
102.4 

44.544.1 
3.070.2 

47.614.3 
151.305.8 

448.9 
151.754.6 

1.121.1 
150.633.5 
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186. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR 'un, Adana 'da sulama yapan çiftçilerin TEDAŞ'a 
olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UN AKITAN'in cevabı (7/3298) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan sorulann, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Adana'da devletin kanaletlerinden sulama yapan çiftçiler TEDAŞ'a ödemelerini üretim 
aşamasında yapmaktadırlar. Oysa kendi olanakları ile sulama yapanların peşin ödeme 
yapmalan gerekmektedir. Çiftçiler mahsul almadan ödeme yapacak ekonomik güce sahip 
olmadıklarından bu uygulama güçlük yaratmaktadır. Kendi olanakları ile sulama yapan 
çiftçilerin, geçen yıl olduğu gibi mahsul aldıktan sonra ödeme yapmalan için bir düzenleme 
yapmayı düşünmekte misiniz? Eğer düşünüyorsanız bu ne zaman gerçekleşecektir? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 8 5 6 8 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6743 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/3298 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan 
soruya verilen cevap aşağıda sunulmuştur: 

SORU - Adana'da devletin kanaletlerinden sulama yapan çiftçiler TEDAŞ'a 
ödemelerini üretim aşamasında yapmaktadırlar. Oysa kendi olanakları ile sulama yapanların 
peşin ödeme yapmaları gerekmektedir. Çiftçiler mahsul almadan ödeme yapacak ekonomik 
güce sahip olmadıklarından bu uygulama güçlük yaratmaktadır. Kendi olanakları ile sulama 
yapan çiftçilerin, geçen yıl olduğu gibi mahsul aldıktan sonra ödeme yapmaları için bir 
düzenleme yapmayı düşünmektemisiniz? Eğer düşünüyorsanız bu ne zaman gerçekleşecektir? 

CEVAP - TEDAŞ'ca okuma ve tahakkuk işlemleri, illerin sosyo-ekonomik durumlarına 
göre ayda bir veya iki ayda bir olarak planlanmış olup, özel trafolu tarımsal sulama abonelerinin 
okunması ve tahakkuk işlemlerinin aylık olarak yapılması talimatlandınlmıştır. Tarımsal sulama 
abonelerinin mahsul aldıktan sonra gelir elde edebildikleri gözönüne alınarak okuma ve 
tahakkuk dönemleri yeniden düzenlenecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

fmal UNAKTTAN 
\ f alivp Rakam 

- 7 0 1 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23.300- / 2 ? 2 - ~ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Q2 AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığı'nın 29.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
6743 sayılı yazısı. 

ilgi'de kayıtlı yazı ile Bakanlığımıza iletilen, Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin 
Gaye ERBATUR'a ait 7/3298-6789 esas no.lu yazılı soru önergesi, TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü'nü ilgilendirdiğinden yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Salih PAŞAOĞLU 
Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
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187. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, bazı bürokrat atamalarına ve ortaya 
çıkan mağduriyete ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'in cevabı (7/3299) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLfSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 

ederim. 

Dr. İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
İnsan Haklan Komisyon Üyesi 

Sağlık Bakanlığı, çeşitli tarihlerde aralarında başhekim, başhekim yardımcısı, genel 

müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve hastane müdürleri olmak üzere 36 

bürokratı,önce 6 ay süreyle geçici olarak merkez teşkilatı veya bazı sağlık kuruluşlarına bir 

gerekçe göstermeden görevlendirme yapmıştır. Bunun üzerine tayini çıkan bürokratlar, İdare 

Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açmış ve eski görev yerlerine geri atanmaları 

kabul edilmiştir. İdare Mahkemesi'nin almış olduğu kararm süresi 30 gündür. Ancak Sağlık 

Bakanlığı bu süreyi bildiği halde, 36 üst düzey bürokratı 5 Temmuz 2004 tarihli resmi yazı ile 

12 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında 78 ilde bulunan bakanlığa ait tüm sağlık kuruluşlarında 

inceleme yapmak üzere görevlendirmiştir. 36 bürokratın her ilde 7 gün kalacak şekilde,48 gün 

Anadolu'nun değişik illerinde personel standardı çalışması yapacağı bildirilmiştir. 

1) Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu atamanın İdare mahkemesi tarafından 

bozulmasına rağmen neden 36 üst düzey bürokratın ataması yapılmamıştır? Bu atamalar ne 

zaman yapılacaktır? 

2) Yapılan yeni görevlendirmede, çalışma süresi 48 günü olarak belirlenmiştir. İdare 

Mahkemesi'nin kararının 30 gün içerisinde uygulamaya geçirmesi gerekirken ,neden bu süre 

dikkate alınmamıştır? Bu sürenin düzeltilmesi yoluna gidilecek midir? Yoksa görevlerine 

dönmeleri mi engellenmeye çalışılmaktadır? 

3) 36 üst düzey bürokratın mağduriyetinin giderilmesi için yakın zamanda neler 

yapılması düşünülmektedir? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı :B100PER0100025 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

0 : 3 

125408 H08.04 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 29.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6743 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sayın DrİSami TANDOGDU tarafından, yöneltilen "Geçici 
görevle görevlendirilen bazı personele ilişkin" 7/3299 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

ProfDr. Recep 
Bakan 

- 7 0 4 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

Ordu Milletvekili Sayın Dr. î. Sami TANDOĞDU tarafından verilen, geçici görevle 
görevlendirilen bazı personele dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Sağlık Bakanlığı, çeşitli tarihlerde aralarında başhekim, başhekim yardımcısı, 
genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve hastane müdürleri olmak üzere 
36 bürokratı, önce 6 ay süreyle geçici olarak merkez teşkilatı veya bazı sağlık 
kuruluşlarına bir gerekçe göstermeden görevlendirme yapmıştır. Bunun üzerine tayini 
çıkan bürokratlar, İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açmış ve eski görv 
yerlerine geri atanmaları kabul edilmiştir. İdare Mahkemesi'nin almış olduğu kararın 
suresi 30 gündür. Ancak Sağlık Bakanlığı bu süreyi bildiği halde, 36 üst düzey 
bürokratı 5 Temmuz 2004 tarihli resmi yazı ile 12 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında 
78 ilde bulunan bakanlığa ait tüm sağlık kuruluşlarında inceleme yapmak üzere 
görevlendirmiştir. 36 bürokratın her ilde 7 gün kalacak şekilde, 48 gün Anadolu'nun 
değişik illerinde personel standardı çalışması yapacağı bildirilmiştir. 

1) Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu atamanın İdare mahkemesi 
tarafından bozulmasına rağmen neden 36 üst düzey bürokratın ataması yapılmamıştır? 
Bu atamalar ne zaman yapılacaktır? 

2) Yapılan yeni görevlendirmede, çalışma süresi 48 gün olarak 
belirlenmiştir. İdare Mahkemesi'nin kararının 30 gün içerisinde uygulamaya geçirmesi 
gerekirken, neden bu süre dikkate alınmamıştır? Bu sürenin düzeltilmesi yoluna 
gidilecek midir? Yoksa görevlerine dönmeleri mi engellenmeye çalışılmaktadır. 

3) 36 üst düzey bürokratın mağduriyetinin giderilmesi için yakın zamanda 
neler yapılması düşünülmektedir? 

CEVAPLAR: 

Bakanlığımızca 2004 yılı içerisinde atama yapılması düşünülen kadrolar ile 
sözleşmeli personel pozisyonlarının tespitinin yapılması ve görevde yükselme veya 
unvan değişikliği nedeniyle atama yapacaklarla ilgili işlemlerin tespit edilebilmesi ve 
benzeri görevlerin yürütülebilmesi amacıyla bir üst kurul kurulması, ayrıca 
çalışmalarından istifade edilebilecek personellerden oluşan alt kurulların kurulmasına 
ve bu kurullarda görev alacakların gerekmesi halinde geçici olarak görevlendirilmesi 
23.02.2004 tarihli Onayı ile kararlaştırılmış ve çeşitli unvanlarda görev yapan (10) 
idareci oluşturulan Kurul'da görevlendirilmişlerdir. 

Daha sonra, 23.02.2004 tarihli ' Onaydaki görevleri yürütmek amacıyla, 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çeşitli idari kadrolarda görev yapan bazı 
personel, 6 (altı) ay süreyle geçici olarak Bakanlıkta teşekkül eden alt kurullarda 
görev almak üzere görevlendirilmişlerdir. 

Kurulda, özellikle taşra teşkilatında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi konularında 
daha etkin ve deneyimli olmaları sebebiyle ve mezkur Onayda belirtilen konularda 
gerekli bilgi akışını sağlayabilmek için, unvanlı kadrolarda ve amir pozisyonunda 
görev yapan personelin geçici olarak görevlendirilmeleri yapılmıştır. 

Bakanlığımızca alınan 23.02.2004 tarihli Onayda belirtilen görevleri yürütmek 
ve yerinde inceleme yapmak amacıyla görevlendirilen personel ile birlikte toplam 36 
personel 12 Temmuz-Ol Ekim tarihleri arasında 0S.07.2004 tarihli onaya istinaden 
geçici olarak görevlendirilmiş ise de, bilâhare geçici görev onayları iptal edilmiştir. 

Geçici olarak görevlendirilen personel tarafından, görevlendirme işlemlerinin 
yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda 
verilen yargı kararları, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28 inci 
maddesinde belirtildiği üzere karar icaplarına uygun olarak ve kanuni süresi içerisinde 
uygulanmıştır. Bugüne kadar yasal süresi içinde uygulanmayan veya geciktirilen bir 
yargı kararı bulunmadığından, (yargı kararı uygulanmadığı gerekçesiyle) personelin 
mağduriyetinden de söz edilmesi mümkün değildir. 

Ayrıca, 23.02.2004 tarihli onaya istinaden yapılan görevlendirme işlemine bağlı 
olarak yapılan 3 (Uç) aylık geçici görevlendirme işlemi Mahkemeden herhangi bir 
yargı kararı gelmeden Bakanlığımızca iptal edilmiş olup, her iki geçici görevlendirme 
işlemi için açılan davalar neticesinde verilen yargı kararları daha sonra Bakanlığımıza 
intikal etmiştir. Bu durumda zaten Bakanlığımızca iptal edilen (3) aylık geçici 
görevlendirme işlemi için, yargı kararının uygulanmaması veya bürokratların 
görevlerine dönmelerini engellemek gibi bir durum da sözkonusu değildir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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188. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve genetik 
modifiye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'in cevabı 
(7/3300) 

TÜRktYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAĞ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.07.2004 

Emin ŞİRİN, 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi'ne ek olarak hazırlanarak Ocak 2000'de kabul edilmiş ve Ülkemiz tarafından 24 
Mayıs 2000 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, Bakam olduğunuz hükümette 17 Haziran 2003 
tarihinde T.B.M.M.'nde görüşülerek 4898 sayılı Kanun ile kabul edilmiş ve 24 Haziran 2003 
tarih ve 25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cartagena Biyogüvenlik Protokolünü 
imzalamış ülkelerde sınırı aşan hareketlerin de ortak olması amacıyla, Protokolün 24 Ekim 
2003 tarihinde yürürlüğe girmesi gerekirken ABD'nin isteği ile 11 Eylül 2003 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, ancak, son hazırlıkların tamamlanması amacıyla tanınan 3 aylık ek sürede 
bir değişiklik yapılmamış ve 24 Ocak 2004 tarihinden itibaren genetik modifiye organizmalar 
(GMO) aktif ticarete açılmıştır. 

Avrupa Birliğinde 19 Mayıs 2004 tarihinde transgenik çeşitlerin tarımına ve gıda 
olarak kullanılmasına ilişkin moratoryumun kalkması AB'li bakanların oy çokluğu ile 
gerçekleşmiştir. İrlanda, Hollanda, Finlandiya, İsveç, İngiltere ve İtalya'nın oylan karşısında 
Danimarka, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg ve Avusturya olumsuz oy kullanmışlar, 
Portekiz, Almanya ve İspanya ise çekimser kalmıştır. 

Intergovemmental Committee for The Cartagena Protokol (ICCP-3), Plenary 
Statement, 22 Nisan 2002 tarihli "Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve Biyolojik Silahların 
Kontrolü Arasında Birlikte Çalışma İçin Acil Gerekseme" adlı raporunda şu ifadeler yer 
almaktadır; 

"Biyogüvenlik Protokolü'nün ordu kontrolü ile de ilişkilendirilmesi; 
• Biyogüvenlik Protokolü ile Biyolojik Silah Anlaşma Toplantıları 

arasında değiştiği gözlenen durum, 
• Biyolojik silahların kontrolü ve genetik mühendisliğinin barışçıl 

olmayan kullanımının nasıl olabileceği ilişkisinin, biyogüvenlik protokol 
çalışması altına alınması, 

• GMO'lann kötü amaçlı kullanılmasını Önlemek için Biyolojik Silah 
Toplantıları ile birlikte çalışma programının geliştirilmesi, 

• Biyogüvenlik ve biyolojik silahların kontrolü arasındaki ilişkiye ithaf 
edilmiş komponentleri içerecek şekilde Biyogüvenlik Protokolünün 
kapasitesinin geliştirilmesi, nedenlerinden dolayı gereklidir. 

Bu protokolün, Biyolojik Silah Toplantıları ile ilişkisi ve rolü konusunda aynı 
fikirde olan bazı ülkelerde (Meksika, Peru, Fransa, İtalya) protokol bu yönden 

- 7 0 6 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 

değerlendirilmiş, birlikte çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve teknoloji transferleri teklif 
edilmiş ve konunun biyogüvenlik ve dünya güvenliği için çok büyük önem taşıdığı 
belirtilmiştir." 

Güney Afrika Hükümeti 3 Mart 1997 tarihinde, bitki ürünleri ve etnik 
populasyonlanm araştırma altına aldıklanm ve 18 agro-terörizm patojenini, hedef bitki 
populasyonlannı ve dünya üzerindeki lokasyonlanm belirten raporlarını Geneve'de 
sunmuşlardır. 

ABD Hükümetinde ülke güvenliği ve halk sağlığı problemlerine bilim 
adamlanmn katkıda bulunmasını kolaylaştırmak amacı ile akademik bilim adamlarından 
kurulan JASON Grubu, 1997 yılında genetik modifıye biyolojik silahlan; 

• Çift yönlü biyolojik silahlar 
• Gen terapisi 
• Steath (gizli) viruslar 
• Host-swapping (konakçıyla değiş tokuş yapan) genler 
• Designer (plan kuran) genler 
• Designer (plan kuran) hastalıklar 
• BW (bioweapon) toksinler 
• Bioregülatör bileşikler 
• Yılan-akrep zehirleri, şeklinde gruplandırmış olup, herbirini detaylı 

şekilde açıklamışlardır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji 
ve Biyogüvenlik özel İhtisas Komisyonu Raporu (2000), 6. sayfada; 

"Aynca, insanlık için sürekli bir tehdit oluşturan biyolojik silah riski de modern 
biyoteknolojilerin kullanımı ile daha da artacaktır. Banşçı olmayan amaçlarla üretilmesi 
mümkün olan bazı GDO'lann (bitki zararlılan, hayvan viruslan vb.) aynı zamanda ekonomik 
savaş aracı olarak kullanımı da gözardı edilmemesi gereken bir tehlike olarak ele alınmalı ve 
önleyici mekanizmalar harekete geçirilmelidir." 

Söz konusu Komisyon Raporunun 9. sayfasında; 

"Moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji araştırmalan açısından çok önemli 
olan laboratuvar altyapısı bakımından da ülkedeki durum iç açıcı değildir. Bu alanlarda 
çalışmalar yapmak için gerekli olan moleküler genetik, hücre biyolojisi, protein kimyası, 
deney hayvanı ve bitki kültürü laboratuvarlannın tamamına sahip olan merkez sayısı 
parmakla gösterilecek kadar azdır. Buna karşılık, PCR tekniği uygulayan laboratuvar sayısı 
hızla artmaktadır. Ancak, çoğu zaman "bir PCR aleti, eşittir bir moleküler biyoloji 
laboratuvan" anlayışı ile kurulan bu laboratuvarlann kısa zamanda araştırma laboratuvan 
düzeyine gelmeleri beklenmemelidir."ifadeleri yer almaktadır. 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda 
Güvenliği kitapçığında; 

• İnsan ve hayvanda allerjik ve toksik etkisi olan genlerin aktanlması, 
• Transfer edilen genlerin, insan ve hayvan bünyesindeki 

mikroorganizmalarla birleşme ihtimali, 
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• Genetiği değiştirilmiş bitki tarafından üretilen toksinlerin hedef dışı 
organizmalara etki etme riski, 

• Virüs kaynaklı genlerin dayanıklılık genini diğer viruslara transfer etme 
ihtimali, 

• Süper tohum ve süper pestlerin oluşması, ifadeleri yeralmaktadır. 

1996-1999 periyodu için genetik olarak modifiye edilmiş mikroorganizmaların 
kullanımım içeren 90/219/EEC direktifi baz almarak hazırlanan 2001 Komisyon Raporunun 
11. tablo içeriği, olan " Atıklaf'la ilgili olarak; Avustralya, Belçika, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, İrlanda, İspanya, İsviçre ve İngiltere'nin GMO Atıkların imhasını "3 Güvenlik 
Düzeyi"nde ele almaktadır. 

Sorular: 

1. Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve konuyla ilgili kanun taslaklarının hazırlanma 
sürecinde ICCP-3'ün sözkonusu raporu değerlendirmeye alınmış mıdır? Alınmış ise 
çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı katılmış mıdır? Değerlendirmeye alınmadı ise 
nedenleri nelerdir? 

2. ICCP-3'ün söz konusu raporu hakkında bugüne kadar olan gelişmeler takip edilmiş 
midir? 

3. Agroterörizm patojenlerinin insan sağlığına olumsuz etkileri konusunda çalışmanız 
var mıdır? Varsa nelerdir? Olası bir agroterörizm saldırısına karşı halk sağlığım 
korumaya yönelik önlemleriniz, hazırlıklarınız ve acil durum eylemleriniz nelerdir? 
İlgili diğer Bakanlıklarla ortak çalışmalarınız var mı? 

4. İnsan hedefli genetik modifiye biyolojik silahlarla olabilecek olası saldırılara karşı 
önlemleriniz, hazırlıklarınız ve acil durum eylemleriniz nelerdir? Tam, sağaltım ve 
tedavi için gerekli altyapınız, teknik donanımınız ve konu ile ilgili eğitimi olan 
ekibiniz var mı? 

5. Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji ve 
Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nda belirtilen hususları hazırladığınız 
Kanun Taslaklarında değerlendirmeye aldınız mı? Almadıysanız nedenleri nelerdir? 

6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği 
kitapçığında belirtilen hususların, süper viruslann oluşumuna ve spontan biyolojik 
silahların meydana gelmesine neden olabileceği yönündeki araştırmalarınız ve çevre 
güvenliği açısından önlemleriniz nelerdir? 

7. Süper pestlerin olası oluşumuna karşı aldığınız önlemler nelerdir? 
8. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında GMO atıkları hakkında neler yaptınız? Bu 

konuda bir çalışmanız yoksa Türkiye'deki genetik kirlilik ne boyuttadır? Bu kirliliğin 
insan sağlığı üzerindeki etkileri neler olacaktır? 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 

SAYI:B100TSH0120009 
KONU:Yazılı Soru Önergesi Cevabı « . . . . . * . * -, m* 

20.08.04. 1 3 5 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:29.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3300-6743 sayılı 
yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolü ve Genetik Modifıye Organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin olarak 
Bakanlığımızca cevaplandırılmak üzere verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Recep AKDAG 
Bakan 
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istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolü ve Genetik Modifiye Organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin olarak 
Bakanlığımızca cevaplandırılmak üzere verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1. Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve konuyla ilgili kanun taslaklarının 
hazırlanma sürecinde ICCP-3'ün sözkonusu raporu değerlendirmeye 
alınmış mıdır? Alınmış ise çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı katılmış 
mıdır? Değerlendirmeye alınmadi ise nedenleri nelerdir? 

2. ICCP-3'ün söz konusu raporu hakkında bugüne kadar olan gelişmeler takip 
edilmiş midir? 

3. Agroterörizm patojenlerinin insan sağlığına olumsuz etkileri konusunda 
çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? Olası bir agroterörizm saldırısına 
karşı halk sağlığını korumaya yönelik önlemleriniz, hazırlıklarınız ve acil 
durum eylemleriniz nelerdir? İlgili diğer Bakanlıklarla ortak çalışmalarınız 
var mı? 

4. İnsan hedefli genetik modifiye biyolojik silahlarla olabilecek olası saldırılara 
karşı önlemleriniz, hazırlıklarınız ve acil durum eylemleriniz nelerdir? Tanı, 
sağaltım ve tedavi için gerekli alt yapınız, teknik donanımız ve konu ile ilgili 
eğitimi olan ekibiniz var mı? 

5. Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beşyıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji 
ve Biyogüvenlik Özel İhtisas Komusyonu Raporu'nda belirtilen hususları 
hazırladığınız Kanun Taslaklarında değerlendirmeye aldınız mı? 
Almadıysanız nedenleri nelerdir? 

6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda 
Güvenliği kitapçığında belirtilen hususların, süper virusların oluşumuna ve 
spontan biyolojik silahların meydana gelmesine neden olabileceği 
yönündeki araştırmalarınız ve çevre güvenliği açısından önlemleriniz 
nelerdir? 

7. Süper pestlerin olası oluşumuna karşı aldığınız önlemler nelerdir? 
8. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında GMO atıkları hakkında neler 

yaptınız? Bu konuda bir çalışmanız yoksa Türkiye'deki genetik kirlilik ne 
boyuttadır? Bu kirliliğin insan sağlığı üzerindeki etkileri neler olacaktır? 

CEVAPLAR: 

Cevap-1 Birleşmiş Milletler Cartagena Protokolü 11 Eylül 2003 • tarihinde 
Dünyada, Ülkemizde ise 24.01.2004 tarih ve 25148 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Protokolün amacı çevre ve kalkınma hakkındaki Rio Deklarasyonunun 15 
numaralı prensibinde yer alan, insan sağlığı üzerindeki riskler göz önünde 
bulundurularak, biyolojik çeşitliliğin korunması, değiştirilmiş canlı organizmaların 
güvenli nakli, muamelesi, kullanımı ve korunmasını sağlamaktır. 

Ülkemizde Biyogüvenlik çalışmaları (Ulusal Biyogüvenlik Kanun Taslağı vb) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonunda; Bakanlığımız, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Patent Enstütüsü 
Başkanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri 
tarafından yürütülmektedir. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolü ve Genetik Modifıye Organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin olarak 
Bakanlığımızca cevaplandırılmak üzere verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve konuyla ilgili Kanun taslağının 
hazırlanma aşamasında biyogüvenlik kapsamına girebilecek tüm konular ICCP-3'de 
(Intergovermental Committee for the Cartegena Protokol on Biosafety) dahil olmak 
üzere ele alınmıştır. Çalışmalara Milli Savunma Bakanlığından temsilci katılmamıştır 
Yalnız Gülhane Askeri Tıp Akademisinden uzman bir temsilci katılmıştır. 

Cevap-2 ICCP-3'ün söz konusu raporu hakkında bu güne kadar olan 
gelişmeler takip edilmektedir. 

2004 yılı Şubat ayında Malezya/Kuala Lumpur'da yapılan Cartagena 
Biyogüvenlik Protokolü 1. Taraflar Konferansında ICCP-3'de alınan kararın 
uygulanması ile ilgili bağlayıcı bir karar alınmamıştır. Ancak, alınabilecek bağlayıcı bir 
karar her iki sözleşme ile ilgili olarak yapılacak görüşmeler ve her iki sözleşmenin 
taraflar konferansının kabulü ile uygulamaya girecektir. 

Cevap-3 Agroterörizim patojenleri ile ilgili Bakanlığımızın herhangi bir 
çalışması bulunmamaktadır. 

Cevap-4. İnsanı hedef alan Genetik Modifıye Biyolojik silahlarla yapılan 
saldırılara karşı alınacak önlemler Ulusal Biyogüvenlik Kanun Taslağı ve Ulusal 
Biyogüvenlik Kurumu bünyesinde ele alınmıştır. Bakanlığımız çalışmalarını 
sözkonusu kanunla eşgüdüm halinde yürütecektir. 

Cevap-5. Söz konusu raporda belirtilen hususlar Ulusal Biyogüvenlik Kanun 
Tasarısının hazırlanmasında değerlendirmeye alınmıştır. 

Cevap-6. Bu hususlarla ilgili olarak doğrudan bir araştırma bulunmamakla 
birlikte, alınacak önlemler her bir ürün ve durum için gereklidir. Her bir ürün ya da 
durum kendi içinde değerlendirilerek ürüne ve duruma yönelik özel Risk Yönetim 
Planları hazırlanacaktır. Biyogüvenlik Kanun Tasarısında bu hususun tüm GDO'lu 
ürünler için uygulanması öngörülmektedir. Üretim veya tüketimine izin verilecek her 
ürünün bir Risk Yönetim Planı bulunacaktır. 

Cevap-7. Süper Pestlerin olası oluşumuna karşı alınacak önlemler 
hazırlanmakta olan Ulusal Biyogüvenlik Kanun Taslağında yer alan Risk Yönetimi 
Planı çerçevesinde ele alınacaktır. 

Cevap-8. Ülkemizde GMO'lu ürünlerin üretimi yapılmamaktadır. Yalnızca 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan "Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan 
Denemeleri Hakkında Talimatnamece göre GMO'ların alan denemelerinden çıkan 
atıklar bulunmaktadır. Denemeler sonucu ortaya çıkan atıklar ise uzman nezaretinde 
uygun yöntemlerle yok edilmektedir. Bu nedenle, Ülkemizde GMO'lar nedeni ile 
genetik kirlilik söz konusu değildir. 

Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı yayımlanma aşamasına gelmiş olup, 
Ulusal Biyogüvenlik Kurumu kurulması çalışmaları da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde devam etmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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189. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Bursa Yenişehir Havaalanının tarifeli sivil uçuş
lara ne zaman açılacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3301) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Marmara bölgesinde hem endüstri, hem de turizm zenginliği olan nadide 
şehirlerimizden biri oian Bursa; ulaşımındaki yetersizlikier yüzünden bazı şanslarını 
değerlendirememektedir. 

İlde 1995 yılında yapımına başlanan ve 2000 yılında tamamlanan yaklaşık 103 
Trilyon TL para harcanan Yenişehir havaalanı bulunmaktadır. Bursa ili Yenişehir 
ilçesinde bulunan havaalanının 2 milyon 250 bin kişilik yolcu kapasitesi 
bulunmaktadır. 

Bu havaalanı değişik zamanlarda çeşitli uçuşlara açılarak faaliyete geçebileceği 
yönünde sinyaller vermiş olmasına rağmen halen sivil hava taşımacılığına 
açılmamıştır. 

Özellikle turizm açısından yaz ve kış turizmine hizmet edebilecek bir coğrafyaya 
sahip olan nadide ilimizdeki havaalanının açılacağı yönünde son aylarda çeşitli 
spekülasyonlar yapılmaktadır. Türk Hava Yollan, Bakanlık yetkilileri veya AKP 
milletvekilleri tarafından havaalanının açılmasıyla ilgili değişik tarihler verilmektedir. 
Ancak verilen tarihler gelip geçtiği halde havaalanının aglmasıyla ilgili bir gelişme 
yaşanamamıştır. 

Bursalı hemşehrilerimiz sonu gelmeyen bir bekleyişle karşı karşıyadır. Halkımız 
hükümet yetkilileri tarafından ümitlendirilmekte ve sonunda da feüsrana 
uğratılmaktadır. 

1. Bursa Yenişehir havaalanı tarifeli sivil uçuşlara kesin olarak ne zaman açılacaktır? 
2. Bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır? 
3. Daha önce yetkililerce çeşitli kereler tarifeli sivil uçuşlara başlanacağı 

söylenmesine rağmen, uçuşlar neden henüz başlatılamamışa? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/- 1113 ^o6W-
KONU : Bursa Milletvekili 

Sayın Kemal DEMİREL'in 
yazılı soru önergesi 

l 3 *k2» 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 29.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6743 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in 7/3301-6748 sayıh yazılı sora önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMÎREL'ÎN 
7/3301-6748 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Marmara bölgesinde hem endüstri, hem de turizm zenginliği olan nadide 
şehirlerimizden biri olan Bursa; ulaşımındaki yetersizlikler yüzünden bazı şanslarını 
değerlendirememektedir. 

İlde 1995 yılında yapımına başlanan ve 2000 yılında tamamlanan yaklaşık 103 
Trilyon TL para harcanan Yenişehir havaalanı bulunmaktadır. Bursa İli Yenişehir 
ilçesinde bulunan havaalanının 2 milyon 250 bin kişilik yolcu kapasitesi 
bulunmaktadır. 

Bu havaalanı değişik zamanlarda çeşitli uçuşlara açılarak faaliyete geçebileceği 
yönünde sinyaller vermiş olmasına rağmen halen sivil hava taşımacılığına 
açılmamıştır. 

Özellikle turizm açısından yaz ve kış turizmine hizmet edebilecek bir 
coğrafyaya sahip olan nadide ilimizdeki havaalanının açılacağı yönünde son aylarda 
çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Türk Hava Yollan, Bakanlık yetkilileri veya 
AKP milletvekilleri tarafından havaalanının açılmasıyla ilgili değişik tarihler 
verilmektedir. Ancak verilen tarihler gelip geçtiği halde havaalanının açılmasıyla 
ilgili bir gelişme yaşanamamıştır. 

Bursa'lı hemşehrilerimiz sonu gelmeyen bir bekleyişle karşı karşıyadır. 
Halkımız hükümet yetkilileri tarafından ümitlendirilmekte ve sonunda da hüsrana 
uğratılmaktadır. 

SORU 1- Bursa-Yenişehir havaalanı tarifeli sivil uçuşlara kesin olarak ne 
zaman açılacaktır? 

CEVAP 1- Bursa-Yenişehir Havaalanı; 1995 yılında başlayan inşaat 
çalışmaları tamamlanmasını müteakip 3 Kasım 2000 tarihinde gündüz uçuşlarına, 
aydınlatma eksikliklerinin tamamlanmasından sonra da 1 Haziran 2001 tarihinden bu 
yana 24 saat uluslararası hava trafiğine hizmet verebilecek sistem- ve kolaylıklara 
sahip olarak açık tutulmaktadır. 

THY A.O. Ankara-Bursa hattında Salı ve Cuma günleri karşılıklı tarifeli 
uçuşlara 6 Ağustos 2004 tarihi itibariyle başlamıştır.. 

SORU 2- Bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır? 

CEVAP 2-Havaalanının kurulu kapasitesine uygun olacak çalışmasını temineri, 
ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli girişimler yapılmakta olup, bu konudaki çalışmalar 
devam etmektedir. 

öte yandan, Bakanlığımızca başlatılmış bulunan "BöIge§fiH~lç~TIaf~Hava 
Taşımacılığı" projesi kapsamında, Bursa-Yenişehir^H^asçaalanı'na talebin başlaması 
ve havaalanı trafiğinin de canlanması beklenmektedir*/: • ^ 

SORU 3- Daha önce yetkililerce çeşitli kereler tarifeli sivil uçuşlara 
başlanacağı söylenmesine rağmen, uçuşlar neden henüz başlatılamamıştır? 

CEVAP 3- Bursa-Yenişehir Havaalanının 1997 yılı iç hat yolcu trafiği 23.117 
iken 2003 yılında 286 İç hat, 2.521 Dış hat yolcusu olmak üzere toplam 2.807 
yolcu'ya, keza 1997 yılında 8.721 iç hat, 232 dış hat olmak üzere toplam 8.953 uçak 
operasyonu varken 2003 yılında 1.644 İç hat, 129 Dış hat olmak üzere toplam 1.773 
uçak operasyonuna düşmüş bulunmaktadır. Yük taşımasında da, 1997 yılında 212 
olan sirkülasyon sayısı 2003 yılında 2'si iç hat 34'ü dış hat olmak üzere toplam 36 
hava ulaşım sirkülasyonuna gerilemiş olup, istenilen hava ulaşım sirkülasyonuna 
ulaşılamadığı görülmektedir. 

Bursa-Yenişehir Havaalanı, 24 saat hava trafiğine açık olmasına rağmen, 
maalesef hava yolu Şirketleri bu havaalanına sefer düzenlememektedirler. Bu durum; 
işletici Kurum DHMİ Genel Müdürlüğü'nden kaynaklanmayıp, bölgenin hava yolu 
potansiyeli ile hava yolu şirketlerinin filo genişliği ve ticari tercihleri gibi unsurlar 
çerçevesinde şekillenmektedir. 

Ayrıca; şirketlerin havaalanını tercih etmemeleri^.rıedeniyle, yer hizmet 
kuruluşları da bölgede yerleşik olarak örgütlenmemektedirler: 
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190. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Silifke-Taşucu SEKA Kâğıt Fabrikasının özelleştiril
mesine ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3302) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

-Aşağıdaki sorulanının Ulaştırma Bakam Sn.Binali Yıldırım 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya MilletveJüJ* 

-Silifke ilçesi-Taşucu beldesinde bulunan SEKA Kağıt Fabrikasının 
özelleştirme kapsamına aknmasua; bu alamn 3 parçaya ayrılmasına, bir bölümünün Taşucu 
Belediyesine hizmet alam olarak, bir bölümünün fabrika arazisi olarak tahsisine karar verilmiş, 3. 
bölümün ise "liman ve tersane" olarak tahsisine karar verilmiştir.Bu kapsamda, liman ve tersane 
inşaatına ait projeleri onaylanmış olan tersanenin kıyı kesiminde rıhtım inşaatına başlanması 
konusunda da izin verilmiştir. 

—Tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelere, yaptığımız incelemelere göre ise; 
verilen bu iznin imar Yasasının 9. maddesine, yönetmeliğin 24. maddesine, 

çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine, uluslararası sözleşme mahiyetindeki Ramsar 
Sözleşmesine ve sair ilgili mevzuata aykırıdır. Nitekim; yöre sakinleri ve Kum MahaUesi-Kültür 
ve Güzelleştirme Doğal Yaşamı Koruma Derneği adına, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile 
Ulaştırma Bakanlığı aleyhlerine Danıştay nezdinde iptal davası hemen açılmıştır. 

-Gerçekten de yukarıda sözü edilen aykırılıkların dışında; söz konusu alana 
tersane, yat inşaı ve çekek yeri yapılması halinde; bölgede doğal yapının dengesini bozacak şekilde 
gürültü yaratılacağı, Göksu Deltası ve çevresindeki sulak alanlarda bulunan kuş türleri için tehdit 
oluşacağı, sularda yaşayan balıkların ve diğer canlıların ölebileceği, hatta bu tür su ürünleri ile 
beslenen insanların yaşamlarının tehlikeye girebileceği ve bölgenin bütün olarak etki altına 
alınacağı; Çevre ve Orman Bakanlığı-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının raporlarıyla 
doğrulanmıştır. Bölgedeki kıyı turizmi ve kuş gözlem gibi eko-turizm aktivitilerinin bitmesi söz 
konusu olacağı, Göksu Deltası denizsel ve kıyısal alanlarının kullanım imkânlarının zayıflaması söz 
konusu olacaktır. Uygulama imâr plânında "hassas bölğe-zone" olarak tanımlanan, yapılaşmanın 
ve kullanımın kısıtlandığı bir alan söz konusudur. 

-Özelleştirme kapsamında ihalesi yapılacak olan, liman ve tersane inşaatının kamu 
denetiminde kalması söz konusu değildir. Ticari amaçla kullanılacaktır. Tersane yapılmak istenilen 
bu alan, imâr plânında konut alam olarak belirlenen yerlerin tam ortasında yer almaktadır. Bu alan, 
sanayi bölgesi değildir. İmâr planında konut alanı olarak tasarlanan bir alamn ortasına, böylesine 
büyük ölçekli bir sanayi tesisinin planlanması; doğayı tahrip edecek ve yöredeki günlük hayatı 
çekilmez hale getirecektir. 
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-Hal böyle olmasına, ortada ÇED raporu olmamasına, liman ve tersane 
inşaatının Taşucu Belediye Başkanlığı tarafından mühürlenmiş olmasına rağmen; tersane 
inşaatının temeli Ulaştırma Bakanının da katıldığı resmi bir törenle atılabilmiştir. 

—Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 

1-Çevre ve Orman Bakanlığı-Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığının olumsuz görüş beyan eden 21 Haziran 2004 tarihli raporu ve benzer 
yöndeki resmi kayıtlara rağmen; böyle bir tesisin inşaatma hangi yasal gerekçeyle 
izin verilmiştir? ÇED raporu mevcut olmadığı ve aksi yönde belgeler bulunduğu 
halde, böyle bir tesisin yapılmasına nasıl göz yumulabilmiştir? 

—Tesisin inşaatının Taşucu Belediye Başkanlığı tarafından mühürlenmiş 
olduğu bilindiği halde, Ulaştırma Bakanı hangi gerekçeyle bu tesisin temel atılma 
törenini gerçekleştirebilmiştir? "Mühür fekki" anlamına gelen ve Türk Ceza Kanunu 
kapsamında suç teşkil eden böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi, kamu yönetimi 
ciddiyeti ve sorumluluğuyla bağdaşırım? 

2-Özelleştirme ve ihale süreci hangi takvim içinde gelişmiştir? 

—İhale hangi yöntemle gerçekleştirilmiştir? 

—İhaleye hangi firmalar katılmış, pey sürme süreci nasıl gelişmiştir? 

—İhaleyi hangi firma almıştır? 

--Yukarıda açıklaması yapılan hukuk dışı sürece rağmen; liman ve 
tersane inşaatının, Siyasi İktidara yakın olan ve himaye gören belli ve bilinen bir 
sermaye grubuna, bütün bu süreç bilinerek ve yasal sonuçlan öngörülerek, bilinçli 
ve tertipli olarak ve kamu yetkisinin kötüye kullanılması pahasına verilmiş olduğu 
yolundaki, eleştiri ve değerlendirmelere nasıl bir açıklama ve cevap verilebilir? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.11.0 .APK.0.10.01.21. /EA/_Müq^ 
KONU : Konya Milletvekili 

Sayın Atilla KART'ın 
yazılı soru önergesi 

1 8 M B 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 29.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6743 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/3302-6750 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

[YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 7/3302-6750 SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

-Silifke ilçesi-Taşucu beldesinde bulunan SEKA Kağıt Fabrikasının 
özelleştirme kapsamına alınmasına; bu alamn 3 parçaya aynlmasma, bir 
bölümünün Taşucu Belediyesine hizmet alanı olarak, bir bölümünün fabrika arazisi 
olarak tahsisine karar verilmiş, 3. bölümün ise "liman ve tersane" olarak tahsisine 
karar verilmiştir. Bu kapsamda, liman ve tersane inşaatına ait projeleri onaylanmış 
olan tersanenin byı kesiminde nhtım inşaatına başlanması konusunda da izin 
verilmiştir. 

-Tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelere, yaptığımız incelemelere göre ise; 
verilen bu iznin İmar Yasasının 9. maddesine, yönetmeliğin 24. maddesine, çevresel 
etki değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine, uluslararası sözleşme mahiyetindeki 
Ramsar Sözleşmesine ve sair ilgili mevzuata aylandır. Nitekim; yöre sakinleri ve 
Kum Mahallesi-Kültür ve Güzelleştirme Doğal Yaşamı Koruma Derneği adına, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı aleyhine Danıştay nezdinde 
iptal davası hemen açılmıştır. 

-Gerçekten de yukarıda sözü edilen aykırılıkların dışında; söz konusu alana 
tersane, yat inşaı ve çekek yeri yapılması halinde; bölgede doğal yapının dengesini 
bozacak şekilde gürültü yaratılacağı, Göksu Deltası ve çevresindeki sulak alanlarda 
bulunan kuş türleri için tehdit oluşacağı, sularda yaşayan balıklann ve diğer canlılann 
ölebileceği, hatta bu tür su ürünleri ile beslenen insanlann yaşamlannın tehlikeye 
girebileceği ve bölgenin bütün olarak etki altına alınacağı; Çevre ve Orman 
Bakanlığı-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının raporlarıyla 
doğrulanmıştır. Bölgedeki kıyı turizmi ve kuş gözlem gibi eko-turizm aktivitelerinin 
bitmesi söz konusu olacağı, Göksu Deltası denizsel ve kıyısal alanlannm kullanım 
imkanlannm zayıflaması söz konusu olacaktır. Uygulama imar planında "hassas 
bölge-zone" olarak tanımlanan, yapılaşmanın ve kullanımın kısıtlandığı bir alan söz 
konusudur. 

-Özelleştirme kapsamında ihalesi yapılacak olan, liman ve tersane inşaatının 
kamu denetiminde kalması söz konusu değildir. Ticari amaçla kullanılacaktır. 
Tersane yapılmak istenilen bu alan, imar planında konut alanı 'olarak belirlenen 
yerlerin tam ortasında yer almaktadır. Bu alan, sanayi bölgesi değildir. İmar planında 
konut alam olarak tasarlanan bir alamn ortasına, böylesine büyük ölçekli bir sanayi 
tesisinin planlanması; doğayı tahrip edecek ve yöredeki günlük hayatı çekilmez hale 
getirecektir. 

-Hal böyle olmasına, ortada ÇED raporu olmamasına, liman ve tersane 
inşaatının Taşucu Belediye Başkanlığı tarafından mühürlenmiş olmasına 
rağmen^*0|rŞ%£aatının temeli Ulaştırma Bakanının da katıldığı resmi bir törenle 
atılabi Jtrıişîir. 
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-Bu gelişmeler karşısında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur. 

SORU 1- Çevre ve Orman Bakanlığı-Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanhğınm olumsuz görüş beyan eden 21 Haziran 2004 tarihli raporu ve benzer 
yöndeki resmi kayıtlara rağmen; böyle bir tesisin inşaatına hangi yasal gerekçeyle 
izin verilmiştir? ÇED raporu mevcut olmadığı ve aksi yönde belgeler bulunduğu 
halde, böyle bir tesisin yapılmasına nasıl göz yumulabilmiştir? 

-Tesisin inşaatının Taşucu Belediye Başkanlığı tarafından mühürlenmiş olduğu 
bilindiği halde, Ulaştırma Bakam hangi gerekçeyle bu tesisin temel atılma törenini 
gerçekleştirebilmiştir? "Mühür fekki" anlamına gelen ve Türk Ceza Kanunu 
kapsamında suç teşkil eden böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi, kamu yönetimi 
ciddiyeti ve sorumluluğuyla bağdaşır mı? 

CEVAP 1- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ne ait Taşucu Tersane 
Alanının İşletme Hakkı; Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.08.2003 tarih ve 
2003/47 sayılı karan gereğince, 15.09.2003 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
ile işletici AKTER Akdeniz Taşucu Gemi Sanayii A.Ş. arasında imzalanan protokol 
ile bu firmaya devredilmiştir. 

İmar planlan, ilgili Kurum ve Kuruluşların olumlu görüşleri doğrultusunda 
15.05.2002 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, firma tararından hazırlanan 
deniz tarafındaki inşaatlara ilişkin teknik planlar da, 26.04.2004 tarihinde 
Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. 

Temeli atılan inşaat, planda yer alan nhtım düzenlemesini kapsamakta olup, 
mevcut nhtımlann bir devamı konumundadır. 

ÇED Raporu ile ilgili yapılan araştırma sonucunda; AKTER Akdeniz Taşucu 
Gemi Sanayii A.Ş. tarafından yapılması planlanan tersane projesi için ÇED-Çevresel 
Etki Değerlendirme sürecinin devam ettiği, bu süreç içinde proje ile ilgili olarak 
08.06.2004 tarihinde ÇED Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyannca halkın katılımı 
ile, 10.06.2004 tarihinde bilgilenme, kapsam ve özel format belirleme toplantılannın 
düzenlendiği ve bu toplantı sonrası 23.06.2004 tarihinde ÇED Raporu formatımn 
proje sahibine gönderildiği, proje sahibince özel formatına göre hazırlanan ÇED 
Raporunun, Yönetmeliğin 11. maddesi uyannca incelenerek formatına uygun 
bulunduğu ve komisyon üyeleri sayısı kadar çoğaltılarak Bakanlıklanna teslim 
edilmesinin ilgililerden talep edildiği Çevre ve Orman Bakanlığı'nca bildirilmiştir. 

Bundan sonraki aşamada tersane projesi ile ilgili olarak inceleme 
değerlendirme komisyonu 1.toplantısının gerçekleştirileceği, bu nedenle ÇED Raporu 
ile ilgili Yönetmeliğin 14. maddesi uyannca henüz olumlu veya olumsuz bir görüşün 
verilmediği de, Çevre ve Orman Bakanlığı'nca açıklanmaktadır. 

Öte ya^dan;'frrrr^toafindan düzenlenen temel atma törenine, Taşucu Belediye 
Başkam'nin katılımı da,*mühür fekki gibi bir durumun söz konusu olmadığını 
göstermektedir. 
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SORU 2- özelleştirme ve ihale süreci hangi takvim içinde gelişmiştir? 
-İhale hangi yöntemle gerçekleştirilmiştir? 
-İhaleye hangi firmalar katılmış, pey sürme süreci nasıl gelişmiştir? 
-İhaleyi hangi firma almıştır? 

-Yukarıda açıklaması yapılan hukuk dışı sürece rağmen; liman ve tersane 
inşaatmın, Siyasi İktidara yakın olan ve himaye gören belli ve bilinen bir sermaye 
grubuna, bütün bu süreç bilinerek ve yasal sonuçları öngörülerek, bilinçli ve tertipli 
olarak ve kamu yetkisinin kötüye kullanılması pahasına verilmiş olduğu 
yolundaki, eleştiri ve değerlendirmelere nasıl bir açıklama ve cevap verilebilir? 

CEVAP 2- Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığından alman bilgide; 

SEKA Taşucu Limanının bir kısmının tersane bölgesi haline getirilmesi, Milli 
Güvenlik Kurulu'nun 23.07.1999 tarih ve 449 sayılı karan ile belirlenmiş ve söz 
konusu karar 99/13198 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile kabul edilmiştir. İlgili 
Kurum ve Kuruluş yetkililerinin ve Taşucu Belediye Başkam'nm da katılımı ile 
Başbakanlıkta yapılan bir dizi toplantı sonucu, SEKA Limanından aynlacak bir kısım 
alamn tersane haline getirilmesi ile ilgili işlemlerin ivedilikte tamamlanmasına karar 
verildiği, 

-Yapılan imar çalışmalan sonucunda imar planında "tersane alam" olarak 
belirtilen söz konusu alamn, 4046 sayılı Kanun çerçevesinde "işletme hakkı 
verilmesi" yöntemi ve pazarlık usulü ile özelleştirilmesi için 16.06.2003 tarihinde 
ihale ilanına çıkılmış ve son teklif alma tarihi olan 10.07.2003 itibariyle iki teklif 
alındığı, 

-18.07.2003 tarihinde yapılan pazarlık görüşmeleri sonrasında, İhale 
Komisyonu'nca 2.100.000 ABD Dolan üzerinden başlaması ve artırım aralığının 
50.000 ABD Dolan olması kararlaştınlan acık artırma sonucu alınan nihai tekliflerin, 

-Mersin Ortak Girişim Grubu 2.150.000 ABD Dolan 
-Kaya Denizcilik Taahhüt ve Ticaret Ltd.Ştı. 400.000 ABD Dolan 

olarak gerçekleştiği, 
-İhale Komisyonu'nca, SEKA Taşucu Tersane Alanının işletme hakkının 

2.150.000 ABD Dolan bedelle en yüksek teklifi veren Mersin Ortak Girişim Grubuna 
verilmesine karar verildiği ve özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.08.2003 tarih ve 
2003/47 sayılı karan ile satış işleminin onaylandığı, Tersane alanının işletme 
hakkının verilmesine ilişkin sözleşme, ihale üzerinde kalan ortak girişim grubunun 
ihale şartlan gereğince kurduğu AKTER Akdeniz Taşucu Gemi Sanayii A.S. ile 
15.09.2003 tarihinde imzalandığı, 

İhale Şartlan Belgesinin 19. maddesi ile İşletme Hakto^evif Sözleşmesinin 6. 
maddesinde, tersanenin faaliyeti için gerekli olan işl̂ İme^glayTilîhhi müessese ve 
gerekli olacak diğer tüm ruhsatlar ve çevre ile ilgilyfizinleri â̂ mar yükümlülüğünün 
işleticiye ait olduğuna dair hüküm bulunduğu anlaşılmıştır, 
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191. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, Mudanya-İstanbul feribot seferlerine ne zaman 
başlanacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'in cevabı (7/3303) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Mudanya - İstanbul arasındaki feribot seferleriyle ilgili olarak son günlerde 
çeşitli olaylar yaşanmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda Mudanya - İstanbul hattında 
feribot seferleri başlatıldığı yönünde açıklamalar yapılmıştır. Geçen hafta ilk sefer 
yapıldıktan sonra "zarar ve iskele sorunu" nedeniyle seferlerin iptal edildiği yönünde 
açıklamalar yapılmıştır. 

Bölgede yaptığım incelemeler neticesinde bazı aksaklıklar yaşandığı yönünde 
bir kanaatim oldu. Gerek yetkililer, gerek esnaf, gerekse bölge halkı; feribot 
seferlerinin başlayacağı yönünde hiç bir duyuru yapılmadan feribotun kıyıya 
dayandığını, bir hafta sonra, yine hiç bir agklama yapılmadan seferlerin iptal edildiğini 
belirttiler. 

Halk habersiz başlayan feribot seferlerine sevinmiş, esnaf bu yönde çalışmalar 
yapmıştır. Ancak aynı feribot seferleri yine habersiz olarak sona erdirildiği için bölge 
halkı büyük hayal kırıklığı yaşamıştır. Üstelik esnafın yapmış olduğu planlar havada 
kalmıştır. 

Çünkü daha önce bu seferlerin başlatılmasına mazeret olarak zarar edildiği 
gerekçe gösterilerek seferlerin başlatılmayacağı yetkililerce açıklanmışken, arkasından 
habersiz bir şekilde seferlerin başlatılması halkımızda bu sorunun aşıldığı yönünde bir 
düşünce yaratmıştır. 

1. Mudanya - İstanbul arası feribot seferleri konusunda neden belirsizlikler 
yaşanmaktadır? 

2. Belirtilen seferler neden başlatılmıştır, daha sonra da neden iptal edilmiştir? 
3. Bu seferlerle ilgili olarak yeterli araştırma neden yapılmamıştır? 
4. Geçtiğimiz haftalarda başlatılan seferler neden bölge halkına yeterince 

duyurulmamışbr? 
5. Yeterli duyuru olmadığından, ilk seferde talep az olduğu için seferlerden zarar 

edildiği söylenmektedir. Yeterli duyurunun yapıimamasındaki sebep nedir? 
6. Feribot seferlerinin yapılmasıyla ilgili olarak bölge yetkilileriyle neden işbirliğine 

gidilmemiştir? 
7. Bölge halkı seferlerin başlamasıyla ümitlenmiş, ancak seferlerin iptal 

edilmesiyle halkımız hüsrana uğratılmıştır. Sizce bu doğru mudur? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B . lL0 .APK.0 .10 .01 .21 . /EA/* / / ^* ' 3 l 'ZY^ 
KONU : Bursa Milletvekili 

Sayın Kemal DEMIREL'in 
yazılı soru önergesi 

ıı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ:TBMM Başkanlığının 29.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6743 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in 7/3303-6788 sayıh yazılı soru önergesinin 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/3303-6788 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Mudanya-İstanbul arasındaki feribot seferleriyle ilgili olarak son günlerde 
çeşitli olaylar yaşanmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda Mudanya-İstanbul hattında 
feribot seferleri başlatıldığı yönünde açıklamalar yapılmıştır. Geçen hafta ilk sefer 
yapıldıktan sonra "zarar ve iskele sorunu" nedeniyle seferlerin iptal edildiği yönünde 
açıklamalar yapılmıştır. 

Bölgede yaptığım incelemeler neticesinde bazı aksaklıklar yaşandığı yönünde 
bir kanaatim oldu. Gerek yetkililer, gerek esnaf, gerekse bölge halkı; feribot 
seferlerinin başlayacağı yönünde hiçbir duyuru yapılmadan feribotun kıyıya 
dayandığını, bir hafta sonra, yine hiçbir açıklama yapılmadan seferlerin iptal 
edildiğini belirttiler. 

Halk habersiz başlayan feribot seferlerine sevinmiş, esnaf bu yönde çalışmalar 
yapmıştır. Ancak aynı feribot seferleri yine habersiz olarak sona erdirildiği için bölge 
halkı büyük hayal kınklığı yaşamıştır. Üstelik esnafın yapmış olduğu planlar havada 
kalmıştır. 

Çünkü daha önce bu seferlerin başlatılmasına mazeret olarak zarar edildiği 
gerekçe gösterilerek seferlerin başlatılmayacağı yetkililerce açıklanmışken, 
arkasından habersiz bir şekilde seferlerin başlatılması halkımızda bu sorunun aşıldığı 
yönünde bir düşünce yaratmıştır. 

SORU 1- Mudanya-İstanbul arası feribot seferleri konusunda neden 
belirsizlikler yaşanmaktadır? 

CEVAP 1- Bakanlığımız İlgili Kuruluşu iken özelleştirilmek üzere 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; 

1992-1999 yıllan arasında Türkiye Denizcilik İşletmelerince gerçekleştirilen 
İstanbul-Mudanya feribot seferlerinde devamlı zarar edilmesi sonucunda, 2000 
yılından itibaren söz konusu seferlerin programlanndan çıkanldığı, 31.03.2004 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vaki müracaattaki talebiniz 
üzerine, Mudanya uğraklı seferlerin 2004 yılında tekrar denendiği ancak iki seferde 
de sadece 1 yolcunun taşındığı, kamu hizmeti veren Şirketlerinin;'"Mudanya limanını 
işleten özel GENPORT firmasınca, bu limanın ISPS Code.'(International Ship and 
Port Security Code) kapsamında olması nedeniyle uluslararası standartlarda büyük 
yolcu ve yük taşıması yapan şirketlere uygulanan liman ücretlerine eşdeğer ücretlerde 
hizmet verileceğinin anlaşılması üzerine, çok yüksek maliyetlere varan Mudanya 
uğrağının yapılmasından vazgeçildiği, anlaşılmıştır. 

SORU 2- Belirtilen seferler neden başlatılmıştır, daha sonra da neden iptal 
edilmiştir? 

CEV^E^r , Talebiniz doğrultusunda başlatılan seferlere, yoğun geçmesi 
beklenen/^az-4^pnünda bile bölge halkının ilgi göstermemesi ve sefer maliyetinin 
yükse^lirmsj-^ebiyje, hafta sonlan gerçekleştirilen seferlerden Mudanya uğrağı 
çıkartıirr^ş^ırff 
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SORU 3- Bu seferlerle ilgili olarak yeterli araştırma neden yapılmamıştır? 

CEVAP 3- Söz konusu hatta, daha önceki yıllarda yapılan taşımalar göz 
önünde tutularak, İstanbul-Mudanya seferlerine 2004 yılı programlarında yer 
verilmediği, ancak talebinize istinaden filolarında yeterli sayıda feribot 
bulunmamasına rağmen, Şehirhatlan İşletmesince gerçekleştirilen Gökçeada-
Çanakkale seferlerindeki M/F Bandırma Feribotunun bu hatta kaydınlmasıyla 7. ayda 
Mudanya uğraklı seferlerin başlatıldığı, İstanbul-Mudanya-Armutlu-Mudanya-
İstanbul rotasyonunda gerçekleştirilmiş iki seferde de Mudanya uğrağına sadece bir 
yolcu talebinin olması deneniyle bu hattan Mudanya uğrağının çıkarıldığı ve 
yazlıkçıların daha yoğun olduğu Armutlu'ya sefer yapılmaya devam edilmektedir. 

SORU 4- Geçtiğimiz haftalarda başlatılan seferler neden bölge halkına 
yeterince duyurulmamıştır? 

CEVAP 4- Talebiniz ile başlatılan seferler için denizcilik acenteleri vasıtasıyla 
bölge halkına gerekli duyurular yapılmıştır. 

SORU 5- Yeterli duyuru olmadığından, ilk seferde talep az olduğu için 
seferlerden zarar edildiği söylenmektedir. Yeterli duyurunun yapılmamasındaki sebep 
nedir? 

CEVAP 5- Türkiye Denizcilik İşletmelerince, yaz sezonunun başlamasıyla söz 
konusu hatta feribot seferlerinin başlatılması karan alınmış, gerekli duyuruların 
yapılmasına rağmen yeterli yolcu bulunmadığı görülmüştür. Keza 1992-1999 yıllan 
arasında tüm sene boyunca yapılan seferlerde bile devamlı zarar ettiği Türkiye 
Denizcilik İşletmelerince belirtilmiştir. 

SORU 6- Feribot seferlerinin yapılmasıyla ilgili olarak bölge yetkilileriyle 
neden işbirliğine gidilmemiştir? 

CEVAP 6- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'den alman bilgide; Mudanya 
uğraklı seferler için Yalova Valiliği ve Mudanya Liman Başkanlığı yetkilileri ile 
gerekli görüşmelerin yapıldığı anlaşılmıştır. 

SORU 7- Bölge halkı seferlerin başlamasıyla ümitlenmiş, ancak seferlerin iptal 
edilmesiyle halkımız hüsrana uğratılmıştır. Sizce bu doğru mudur? 

CEVAP 7- Şirketlerinin faaliyet programlarında halkımıza deniz ulaşımında 
olumlu yönde hizmet verilmesinin amaçlanmış, ancak Mudanya uğraklı 2004 yılı ve 
daha önceki yıllarda yapılan seferlerin taşıma jstaîrsti^erinde bölge halkının feribot 
seferlerine ilgi göstermediği anlaşıldığı gÖriilmüş,: keza 2004 yılında başlanan 
seferlerden ikisinde de sadece bir yolcu taşınınıştir. 

Diğer taraftan, İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 
alman bilgide; şirketlerine ait deniz otobüslerinin yaz ve kış aylarında İstanbul-
Mudanya arasındaki seferlerine devam ettiği, bu hatta yük ve yolcu taşımacılığının 
sağlanması açısından yeni planlamalar yapılmakta olduğu, buna bağlı olarak iki adet 
feribot alınması için çalışmalanmn sürdürülmekte olduğu ve aynca feribotun 
yanaşabileceği bir nhtım ve tesislerinin yapılması konusunda fizibilite çalışmalannın 
devam ettiği, Feribot seferlerinin yaz ve kış aylarında düzenli olarak yapılması 
planlandığı anlaşılmıştır:' 
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192. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, kablolu TV yayınlarına ve 
aboneliğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3304) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorulanının, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzügü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Ulaştırma Bakanı Sn. Binali Yıldırım tarafiridan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
/ 

/ 16.07.2004 
/ / F e r i d u n F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 
/ 

1- Kablolu TV yayınları ülkemizin hangi bölgelerini kapsamaktadır? 

2- İllere göre kablolu TV abonelerinin sayısı kaçtır? 

3- Son iki yılda kablolu TV abonelerinin sayısındaki değişim nedir? Bir 
azalma söz konusu ise, gerekçeleri nelerdir? 

4- Kablolu TV'nin izlenme alanını genişletme çalışmaları var mıdır? Ya 
da sistemi terk hazırlığı mı söz konusudur? 

5- Antalya ilinde kablolu TV izlenme alanını genişletecek misiniz? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - / H < / "<fOĞ*Ç5" l a Jirf». - „ « 
KONU :Antalya Mil le tveki l i * *m* ZflB* 

Sayın Feridun F. BALOGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6743 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOGLU'nun 7/3304-6792 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

imali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakam 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. BALOĞLU'NUN 7/3304-6792 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1- Kablo TV yayınlan ülkemizin hangi bölgelerini kapsamaktadır? 

CEVAP 1- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Kablo-TV hizmetleri şu anda; 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, 
Balıkesir, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve 
Zonguldak illeri olmak üzere Türkiye genelinde toplam 19 ilde verilmektedir. 

SORU 2- İllere göre kablolu TV abonelerinin sayası kaçtır? 

CEVAP 2-Haziran-2004 itibariyle hizmetin yürütüldüğü illerdeki Kablo-TV 
abone sayılan aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

TÜRKİYE GENELİ KABLO-TV ABONE SAYILARI 

IL'INADI 
ADANA 
ANKARA 
ANTALYA 
BURSA 
GAZİANTEP 
İSTANBUL AND.YAK 
İSTANBUL YAKA 
İZMİR 
KAYSERİ 
KONYA 

ABONE SAYISI 
41.687 

197.502 
42.495 
33.048 
17.379 

197.008 
272.784 
122.500 
11.588 
17.616 

IL'INADI ABONE SAYISI 
BALIKESİR 
DENİZLİ 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
İZMİT 
MERSİN 
SAMSUN 
TEKİRDAĞ 
YALOVA 
ZONGULDAK 

12.314 
10.518 
6.029 

13.238 
28.491 
16.321 
9.587 

17.055 
4.384 

11.233 
GENEL TOPLAM 1.082.777 

SORU 3- Son iki yılda kablolu TV abonelerinin sayısındaki değişim nedir? Bir 
azalma söz konusu ise, gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 3- Aralık-2002, Aralık-2003 ve Haziran-2004 sonu itibariyle Türkiye 
geneli Kablo-TV abone sayılan ve altyapı bilgileri aşağıfe-y^rjtanşrolup, abone 
sayısında herhangi bir azalma söz konusu değildir. j 

i , 
DÖNEM 1 ABONE SAYISI j ALTYAPI KAPASİTESİ 

Aralık-2002 954.612 j 2.441.538 i 
Arahk-2003 1.044.400 j ' TS30Tl^7i~ 
Haziran-2004 | 1.082.777 *1~ •-••2&45$}İfiir , 
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SORU 4- Kablolu TV'nin izlenme alanım genişletme çalışmaları var mıdır? Ya 
da sistemi terk hazırlığı mı söz konusudur? 

CEVAP 4- Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kablo-TV hizmetlerini; 1997-1998 
yıllannda imzalanan 10 yıl süreli Gelir Paylaşım Esasına Dayalı Kablo-TV 
Sözleşmeleri ve eki Ek Protokol kapsamında sorumlu firmalarla müştereken 
yürütmekte olup, anılan sözleşmeler gereği Türk Telekom, herhangi bir aşamada 
yatırım yapması mümkün değildir. 

Şebekenin genişletilmesine yönelik Firmalarca yapılması zorunlu yatırımlar 
tamamlandığmdan, hizmet altyapısmın bulunmadığı yerlerdeki müşterilerden gelen 
altyapının genişletilmesine yönelik talepler için yapılan teknik değerlendirmeler 
sonucunda, konunun ancak Ek Protokolde yer alan revizyon ve özel proje 
uygulamaları çerçevesinde karşılanabileceği anlaşılmıştır. 

Türk Telekom'un sistemi terk hazırlığı söz konusu değildir. 

SORU 5- Antalya ilinde kablolu TV izlenme alanını genişletecek misiniz? 

CEVAP 5- Antalya ilinde Kablo-TV izlenme alanının genişletilmesi 
çalışmaları da, Gelir Paylaşım Esasına Dayalı Kablo-TV Sözleşmeleri ve eki Ek 
Protokol hükümleri gereği, revizyon ve özel proje uygulamaları kapsamında 
yürütülmektedir, 
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193. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMIR 'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKSÎT'in 
cevabı (7/3305) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

^ J ^ E r d a l KARADEMIR ' 
^ ^ ^ İzmir Milletvekili 

1- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2828 sayılı 
kuruluş yasasının 17. maddesi, Genel Müdür ve iki yardımcısı ile Eğitim Merkezi 
Daire Başkanlığına yapılacak atamalarda tercihen Sosyal hizmetler alanında 
yüksek öğrenim görmüş olanlar arasından atama yapılacağını öngörmektedir. 
Kuruluş yasanızın bu hükmüne rağmen, bir ihtisas alanı olan kurumunuzda bu 
alanda mesleki eğitim yapmış olan sosyal hizmet uzmanlarının tercih 
edilmemesinin gerekçeleri nelerdir? 

2- Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı kadrolarına sizin yada eşinizin 
yakınlarınızı ve hemşerilerinizi atadığınız iddiaları hakkındaki düşünceleriniz 
nedir7 

3- 2828 sayılı yasa, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünü bir ihtisas alanı olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, bu yasaya 
dayanılarak, işletilen kuruluşların yöneticilerinin ihtisas alanına uygun eğitim 
alması gerekmektedir. Ancak, AKP iktidarı döneminde buna uyulmadığı ve ihtisas 
alanı dışında bu kurumlara, bu alanda eğitim almamış kişilerin atandığı 
kamuoyunda yer almaktadır. Bu uygulamalara örnek olarak Samsun ve Ankara 
Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezine Din Görevlisi ve Öğretmen, Ankara 
Yenimahalle Özürlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezine Laborantın 
müdür olarak atandığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğrumudur 9 Doğru ise 
yapılan bu atamalar hukuka ve insan haklarına uyariımıdır? 

4- Göreve başladığınızda, Kamuoyunda " kurumda çok ciddi sorunlar olduğunu 
saptadığınızı ve devrim niteliğinde çalışmalar yapacağınıza c; ilişkin açıklamalar 
basın organlarında yer almıştır Bu anlamda, bir yıllık icraatınız süresince 
geçmiş dönemde yapılan inşaat açılışları ve özel atamalar dışında hizmetin 
niteliğini geliştirici hangi icraatlarda bulundunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn.Güldal AKŞİT) 

SAYI : B.02.0.007/00. \\AUC 1 / 1 / 2 0 0 4 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 29.07.2004 tarih ve 6755/21559 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMlR'e ait Yazılı Soru 

Önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 

729-
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN 
7/3305 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2828 
sayılı kuruluş yasasının 17. maddesi, Genel Müdür ve iki yardımcısı ile Eğitim 
Merkezi Daire Başkanlığına yapılacak atamalarda tercihen Sosyal hizmetler 
alanında yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında atama yapılacağını 
öngörmektedir. 

Kuruluş yasanızın bu hükmüne rağmen, bir ihtisas alanı olan 
kurumunuzda bu alanda mesleki eğitim yapmış olan sosyal hizmet 
uzmanlarının tercih edilmemesinin gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 1 : 

SHÇEK Genel Müdürlüğünün idari kadrolarına yapılan atamalarda ülkemizin 
insan kaynaklan bakımından 2828 sayılı Kanunun 17. maddesinde yer verilen "Genel 
Müdür ve 2 Yardımcısı, 10. maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde 
sayılan Daire Başkanları Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı ve Yardımcısı 
Tercihen Sosyal Hizmetler Alanında Yüksek Öğrenim Görmüş olanlar arasından 
atanır" hükmüne uygun olarak imkanlar ölçüsünde gerçekleştirilmektedir. 

Şöyle ki; 

SHÇEK Genel Müdürlüğünün 5 Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna 3 atama 
yapılmış olup, boş bulunan 2 kadrosu için yukarıda belirtilen 2828 sayılı kanunun 17. 
maddesinin ruhuna uygun etüt araştırma ve değerlendirme çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Diğer taraftan; aynı Kanunun 10. maddesinde belirtilen Daire 
Başkanlıklarından, Ailenin Bütünlüğünün Korunması Daire Başkanlığı, Genel Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı, Yetiştirme Yurtları Daire Başkanlığı ve Personel Daire 
Başkanlıkları görevlerinde bulunan Daire Başkanlarımız Sosyal Hizmet alanında 
eğitim görmüş, uzun yıllar kurum hizmetinde bulunmuş deneyimli personeller 
arasından seçilerek göreve getirilmişlerdir. 

Ayrıca; Kurumumuz emrine yapılan tüm atamalar 657 sayılı Kanun, 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 15.03.1999 tarih ve 
12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının 
Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik Hükümlerine göre hazırlanan 
Kurumumuz Görevde Yükselme Yönetmeliği, diğer taraftan; 19.04.1983 tarih ve 6525 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
yapılmaktadır. 
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SORU 2 : 

Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı kadrolarına sizin ya da 
eşinizin yakınlarınızı ve hemşehrilerinizi atadığınız iddiaları hakkındaki 
düşünceleriniz nedir? 

CEVAP 2 : 

Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı kadrolarına yakınlarımın yada 
hemşehrilerimin atandığı iddiaları doğru olmamakla birlikte 1 Genel Müdür 
Yardımcısı Malatya doğumlu olup hiçbir akrabalık ilişkim yoktur. 

SORU 3 : 

2828 sayılı yasa, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünü bir ihtisas alanı olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, bu yasaya 
dayanılarak, işletilen kuruluşların yöneticilerinin ihtisas alanına uygun eğitim 
alması gerekmektedir. Ancak, AKP iktidarı döneminde buna uyulmadığı ve 
ihtisas alanı dışında bu kurumlara, bu alanda eğitim almamış kişilerin atandığı 
kamuoyunda yer almaktadır. Bu uygulamalara örnek olarak Samsun ve Ankara 
Ulus Çocuk ye Gençlik Merkezine Din Görevlisi ve Öğretmen, Ankara 
Yenimahalle Özürlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezine Laborantın 
müdür olarak atandığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğrumudur? Doğru ise 
yapılan bu atamalar hukuka ve insan haklarına uyarlımıdır? 

CEVAP 3 : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
kuruluşlara yapılan atamalara ilişkin usul ve esaslar Kurumumuz emrine yapılan tüm 
atamalar 657 sayılı Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu ile 15.03.1999 tarih ve 12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelik Hükümlerine göre hazırlanan Kurumumuz Görevde Yükselme 
Yönetmeliği, diğer taraftan; 19.04.1983 tarih ve 6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalanna İlişkin 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır. 

a) Samsun Çocuk ve Gençlik Merkezine Kuruluş Müdürü olarak atanan Cevat 
KOÇ (9497), daha önceki görevleri sırasında SHÇEK Genel Müdürlüğü 
bünyesinde Kuruluş Müdür Yardımcısı, Kuruluş Müdürü ve il Sosyal Hizmetler 
Müdür Yardımcısı olarak, 

b) Ankara Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezine Kuruluş Müdürü olarak atanan Cafer 
ÇELİK (16090), Eğitimci olup, daha önceki görevleri sırasında SHÇEK Genel 
Müdürlüğü bünyesinde il Müdür Yardımcısı, 

c) Ankara Yenimahalle Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezine Kuruluş 
Müdürü olarak atanan Servet KARAKAŞ (15720) ise daha önceki görevleri 
sırasında SHÇEK.Genel Müdürlüğü bünyesinde Kuruluş Müdürlüğü 
görevlerinde bulunmuş deneyimli personelimizdendir. Ayrıca, yapılan bu 
atamalar müktesep hak teşkil etmektedir. 
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SORU 4 : 

Göreve başladığınızda, Kamuoyunda "kurumda çok ciddi sorunlar 
olduğunu saptadığınızı ve devrim niteliğinde çalışmalar yapacağınıza" ilişkin 
açıklamalar basın organlarında yer almıştır. Bu anlamda, bir yıllık icraatınız 
süresince geçmiş dönemde yapılan inşaat açılışları ve özel atamalar dışında 
hizmetin niteliğini geliştirici hangi icraatlarda bulundunuz? 

CEVAP 4 : 

a) YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ 

1- 06.10.1989 tarih ve 20304 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın 
Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onuriandırılmasına ilişkin Yönetmelik"in 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair yönetmelik değişikliği 27.07.2004 tarih 
ve 25535 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2- "Ayni-Nakdi Yardım Yönetmeliği" 29.12.1983 tarih ve 21803 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bazı maddeleri 10.04.1997 tarih, 
22960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değiştirilmiştir. Söz 
konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bîr geçici madde ilave 
edilmesine ilişkin olarak hazırlanan yeni Yönetmelik Taslağı görüş alınmak üzere 

Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

3- Aile danışma merkezlerinin etkinlik ve verimliliğini geliştirmek, 
standardını sağlamak, işleyiş ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla "Aile 

Danışma Merkezleri Yönetmelik Taslağı" hazırlanmış, yürürlüğe girmesine yönelik 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

b) HİZMETE AÇILAN KURULUŞ SAYILARI İLE YARARLANAN SAYISI 

1- Temmuz 2003 tarihinden bu yana 08.11.2003 tarihinde Yozgat Toplum Merkezi, 

09.03.2004 tarihinde Kırklareli Toplum Merkezi, 08.04.2004 tarihinde İğdır 

"SHÇEK-Anadolu Kalkınma Vakfı Toplum Merkezi, 31.05.2004 tarihinde İzmir 80. 

Yıl Buca Toplum Merkezi, 03.06.2004 tarihinde ise Bursa Yıldırım Toplum 

Merkezinin hizmete açılması ile Toplum Merkezlerinin sayısı 30 ilde 60'a ulaşmıştır. 

2- Kilis ve Yalova illerinde aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunlarının 
çözümüne yardım olacak koruyucu önleyici sosyal hizmetleri sunmak üzere Yalova 
80. Yıl Aile Danışma Merkezi Makamın 20.10.2003 tarihli Onayı ve Kilis Aile 
Danışma Merkezi Makamın 18.05.2004 tarihli Onayı ile hizmete açılmıştır. Ve 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Aile Danışma Merkezlerinin sayısı 20 ilde 20'ye 
ulaşmış olup açılışlarından bu güne kadar 4.188 başvuru gerçekleşmiştir. 
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3- Daha önce gündüzlü hizmet veren, Türk Anneler Derneği Akmeşe Zihinsel 
Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 18 yaş ve üzeri 40 kapasiteli 
erkek zihinsel özürlülere hizmet vermek üzere yatılı bölümü hizmete açılmıştır. 

4- Genel Müdürlüğümüz, Bakırköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Omurilik Felçlileri Derneği ve Ulaşılabilir Yaşam Derneği 
arasında imzalanan protokol gereğince "istanbul Özürlüler Mesleki Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi" hizmete açılmıştır. 

5- Manisa ili, Kula İlçesinde Genel Müdürlüğümüz, Manisa Valiliği ve Kula 
Belediye Başkanlığı arasında 18 yaş ve üzeri Bayan Özürlülere Yönelik Kula 
80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılması ve işletilmesine ilişkin 
işbirliği protokolü 22.05.2003 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Merkez 
19.11.2003 tarih ve 703 sayılı Genel Müdürlük Makamının onayı ile hizmete 
açılmıştır. 

6- Burdur İli, Bucak İlçesi, Barbaros Mahallesi'nde bulunan 7-12 yaş grubu 
İsmail Sarı Zihinsel Özürlü Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 
kapasite arttırımı için ek bina yapımına ilişkin Genel Müdürlüğümüz, Burdur 
Valiliği ve İsmail SARI ismindeki hayırsever kişi arasında işbirliği protokolü 
imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 60 kapasiteli ek bina bitirilme aşamasına 
gelmiştir. 

7- Genel Müdürlüğümüz, Sivas Valiliği ve Sivas Belediye Başkanlığı arasında 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Açılması ve İşletilmesine ilişkin işbirliği 
protokolü 20.05.2003 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İnşaat 
sürmektedir. 

8- Sakarya Arifiye Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 
onarılarak tefrişinin yapılması ve hizmete açılması için gerekli olan çalışmanın 
projelendirilmesi sonucunda Avrupa Birliği'nden kaynak temini sağlanmıştır. 
Proje finansmanının kullanılması için çalışma grubu oluşturulmuş olup 
faaliyetler sürdürülmektedir. 

9- Adıyaman 8O.Y1I Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Ve Eğitim Merkezi: 
Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait Adıyaman İli Merkez İlçede 6000m2 arsa üzerine 
Adıyaman Valiliğinin desteği ile Eğitilebilir özürlü Çocuklara Yardım Derneği 
tarafından rehabilitasyon merkezi binası yaptırılmış olup 10.08.2000 tarihinde 
imzalanan işbirliği protokolü ile merkezin işletilmesi Genel Müdürlüğümüze 
devredilmiştir. 11.12.2003 tarih ve 743 sayılı onay ile hizmete açılmıştır. Merkez 40 
kapasiteli olup 7-18 yaş grubu erkek eğitilebilir zihinsel engellilere hizmet 
vermektedir. 

10- Bahcelievler Gündüz Bakımevi Ve Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Ve 
Rehabilitasyon Merkezi: Genel Müdürlüğümüz tarafından Bahcelievler İlçesi Çocuk 
Sitesi Kampusu içerisinde Bahcelievler Gündüz Bakımevi Ve Zihinsel Engelli 
Çocuklar Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet vermesi Genel Müdürlük 
Makamının 14.10.2003 tarih ve 236 sayılı Olurları ile uygun bulunmuştur. Merkez 
gündüzlü olarak hizmet vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır. 
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11- İstanbul Zihinsel Engelliler Ve Omurilik Felçlileri Rehabilitasyon Merkezi: 
Genel Müdürlüğümüz, Bakırköy Belediye Başkanlığı, Omurilik Felçlileri Derneği, 
Uluslararası Lions T Yönetim Çevresi Federasyonu arasında 02.10.2002 tarihinde 
İstanbul Zihinsel Engelliler Ve Omurilik Felçlileri Rehabilitasyon Merkezinin açılması 
ve işletilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştır. Binanın mülkiyeti Bakırköy 
Belediyesine ait, arsa üzeri binanın sürekli intifa hakkını Genel Müdürlüğümüze 
tahsis edilmiştir. 42 kapasiteli yatılı ve gündüzlü hizmet vermesi planlanan merkezin 
tefrişi ile ilgili ödenek gönderilmiş olup açılışına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

12- Edirne Uzunköprü 8O.Y1I Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi : Edirne İli 
Uzunköprü İlçesinde Uzun Köprüye Hizmet Vakfı, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından 5073 m2 alan üzerine 650m2 kapalı alanı 
bulunan 3 kattan oluşan bina, mülkiyeti hazineye ait olan ve Genel Müdürlüğümüze 
tahsis edilen arsa üzerine inşa edilmiştir. Merkez 13.02.2004 tarih ve 71 sayılı Genel 
Müdürlük Makamının onayı ile 18 yaş ve üzeri 50 erkek zihinsel özürlüye hizmet 
vermek üzere açılmıştır. 

13- Ermenek Ali Rıza Alıçlı Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi: özürlülere 
bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermek, özürlülerin mevcut yeteneklerini geliştirmek, 
becerileri ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak ve özürlüleri kendi kendine 
yeterli hale getirmek üzere Ermenek İlçesinde Sanem Matbaacılık Sanayi ve Ticaret 
Anonim şirketi tarafından 2042 m2 inşaat alanı bulunan bina yaptırılarak 49 yıllığına 
işletilmesi 15.07.2003 tarihinde Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma 
Vakfı, Sanem Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi adına Edip Yaşar 
ALIÇLI, Ermenek Belediye Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 
işbirliği protokolü ile işletmesi Genel Müdürlüğümüze devredilmiştir. 

Merkez 50 kapasite ile 18 yaş ve üzeri erkek zihinsel özürlü bireylere hizmet vermek 
üzere açılışı, 25.09.2003 tarih ve 606 sayılı Genel Müdürlük Makamının onayı ile 
uygun bulunmuş olup fiziki düzenleme ve tefrişinin tamamlanmasının ardından 
hizmete açılacaktır. 

14- Nevşehir Ürgüp 8O.Y1I Hanife-Memis Aksoy Rehabilitasyon Merkezi : 18 yaş 
üzeri zihinsel özürlü kadınlara bakım ve rehabilitasyon merkezi olarak 50 kapasiteyle 
hizmet vermek üzere Nevşehir ili Ürgüp İlçesinde Ürgüp Huzurevi yaptırma Derneği 
tarafından yaptırılan bina 08.10.2003 tarihinde Ürgüp Huzurevi Yaptırma Derneği, 
Ürgüp Kaymakamlığı, Nevşehir Valiliği ve Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 
işbirliği protokolü ile kuruluşun işletmesi ve mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze 
devredilmiştir. 09.02.2004 tarih ve 53 sayılı Genel Müdürlük Makamının Onayı ile 
hizmete açılmıştır. 

15- Osmaniye 80. Yıl Engelliler Mesleki Rehabilitasyon Merkezi: Genel 
Müdürlüğümüz ve Osmaniye Valiliği arasında imzalanan 20.04.2004 tarihli işbirliği 
protokolü ile Engelli bireylerin bilgi ve beceri düzeylerini artırarak onların toplumda 
üretken ve kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak amacıyla yapılan 
merkez ile gündüzlü olarak hizmet vermek üzere 28.04.2004 tarih ve 296 sayılı 
Genel Müdürlük Makamının onayı ile hizmete açılmıştır. 

16- Şanlıurfa 8Q.Yıl Zihinsel Engelliler Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi : Genel 
Müdürlüğümüz ile Şanlıurfa Valiliği (il Özel İdare Müdürlüğü) arasında Şanlıurfa İli 
Karaköprü beldesinde yapımı tamamlanan binanın 80 kapasiteli olarak 18 yaş ve 
üzeri zihinsel özürlü bireylere hizmet vermek üzere hizmete açılmasına ve 
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işletilmesine ilişkin 31.05.2004 tarihli protokol imzalanmış ve merkezin açılışı 
15.06.2004 tarih ve 426 sayılı onay ile uygun bulunmuş olup binanın tefrişine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

17- 2003 yılında Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Tunceli Dayanışma ve 
Kültür Vakfına ait Dikmen Caddesi No:321 adresinde bulunan binanın yetiştirme 
yurdu olarak değerlendirilmesi uygun görülmüş, kuruluşa Ekim Ayı itibariyle çocuk 
kabulü yapılmıştır. 

18- Gümüşhane İlinde 75 kapasiteli kız yurdu ve 60 kapasiteli çocuk yuvası olmak 
üzere toplam 135 kapasiteli olarak inşaatı tamamlanan kuruluşun, Gümüşhane 80. 
Yıl Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu ismi ile açılış onayı alınmış olup kız 
Yetiştirme yurdunda bakılmakta olan 76 çocuk söz konusu yeni binaya taşınmıştır. 

19- 01.05.2003 tarihinde Bingöl ilinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar gören 
Bingöl Yetiştirme Yurdu 45 kapasite ile hizmete açılmıştır. Kuruluşta korunma 
altında bulunan ve diğer illerdeki yetiştirme yurtlarına nakli yapılan çocuklardan 
36'sı.kuruluşun yeniden hizmete açılması ile birlikte Aralık 2003'te yeniden Bingöl 
Yetiştirme Yurduna kabul edilmiştir. 

20- 03 Şubat 2002 tarihinde Afyon İlinde meydana gelen deprem sonrası hasar 
gören Bolvadin Çocuk Yuvası'ndan başka illere nakledilen çocukların Afyon'a geri 
dönmelerini sağlamak için, Afyon Yetiştirme Yurdu binasının onarım ve 
iyileştirilmesinin yapılarak korunmaya muhtaç çocukların daha iyi yaşam koşularının 
sağlanması amacıyla, Sosyal ve Kültürel Yaşamı Destekleme Derneği, Kerkenincatie 
Netherlands (ACT / Hollanda) ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
arasında 27.12.2002 tarihinde protokol imzalanmıştır. Kuruluşun onarım çalışmaları 
son aşamaya gelmiş olup tefrişat alımlarına ilişkin çalışmalar devam etmekte 
olup,2004 yılı içerinde açılması planlanmaktadır. 

21- 29.08.2003 tarih ve 95 sayılı Makam Onayı ile Sivas Kız Yetiştirme Yurdu'nun, 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen ve onarımı 
yapılan 2 katlı, bahçeli binaya taşınması sağlanmış ve boşalan binanın ise erkek 
yetiştirme yurdu hizmetinde kullanılması sağlanmıştır. 

22- 2004 yılında Aydın 80. Yıl Çocuk Yuvası ve 32 kapasiteli Kız Yetiştirme Yurdu ile 
Gümüşhane Kız Yetiştirme Yurdu yeni binasına taşınarak 80. Yıl Çocuk Yuvası ve 
Yetiştirme Yurdu adı altında hizmete açılmıştır. 

23- Diyarbakır ile Muş Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu, Bilecik Bozüyük Saffet 
Şeker Kız Yetiştirme Yurdu, Kars Kız Yetiştirme Yurdu, Sakarya Kız Yetiştirme 
Yurdu'nun tefrişi tamamlanmış olup personel yetersizliğinden hizmete açılamamıştır. 

24- Ayrıca, Batman Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu bina inşaatının % 70'i 
tamamlanmış olup 2005 yılında açılması planlanmaktadır. 

25- Burdur İlinde inşaatı tamamlanan çocuk yuvası binasının il'in görüşleri de dikkate 
alınarak, karma olan yetiştirme yurtlarının ayrılması ön görülerek, Kız Yetiştirme 
Yurdu'nun yeni açılan binaya, 80. Yıl Sevim Zekai Piribaş Çocuk Yuvası ve Kız 
Yetiştirme Yurdu adı ile açılması Genel Müdürlük Makamı'nın 28.06.2004 tarih ve 
16 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. Taşınma süreci devam etmektedir. 
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26- İstanbul Göztepe Semiha Sakir Çocuk Yuvası ( 0-6 Yaş - 100 
kapasite),(2003) hizmete açılmıştır. 

27- Adıyaman sevgi Çocuk Yuvası (7-12 Yaş 54 Kapasite ), (2003) hizmete 
açılmıştır. 

28- Avdın 8Q.Yıl Çocuk yuvası ( 7-18 Yaş 60 Kapasite), (2004) hizmete açılmıştır. 

29- Sivas 8O.Y1I Çocuk Yuvası (0-6 Yaş 36 Kapasite) (2004) hizmete açılmıştır 

30- Aydın.Siirt .Manisa ve Malatya illerinde Çocuk ve Gençlik Merkezleri açılmış 
olup Elazığ , Kütahya İllerinde Çocuk ve Gençlik Merkezleri açılma 
aşamasındadır. 

Temmuz 2003 - Ağustos 2004 tarihleri arasında; aile içi sorunlar, hukuki 
sorunlar, eğitim sorunları, çevre sorunları, sosyal kültürel etkinliklerden yararlanmaya 
yönelik nedenlerle başvuran 23.338 müracaatçıya sorunun çözümüne yönelik 
hizmetler sunulmuştur. 

2004 Yılı Ocak Ayından Haziran Ayı sonuna kadar 281 kadın ve yanlarında 
getirdikleri 206 çocuğun kabulü yapılmıştır. Gereksinim duyduklan hizmetlerden 
yararlanan kadınların 54' ü işe yerleşerek kuruluşlarımızdan ayrılmışlardır. 

Buna göre, kadın konukevlerinin açılışlarından 2004 yılı Haziran Ayı sonuna 
kadar yararlanan kadın sayısı 4348, çocuk sayısı ise 3875'e ulaşmış bulunmaktadır. 
852' kadının işe yerleşmesi sağlanmıştır. 

01.08.2003 -09.08.2004 tarihleri arasında 287 özürlü bireyin yatılı bakım ve 
rehabilitasyon merkezine tertibi yapılmıştır. 

2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, Merkezlerimiz aracılığı ile ulaştığımız 
çocukların sayısına ve bunlara götürülen hizmetlere bakıldığında; toplam ulaşılan 
çocuk sayısı 33.247'dir ve hizmetlere göre dağılımı; hiç okula gitmemiş olup okula 
başlatılan çocuk sayısı 1359, sosyal yardımla desteklenerek okula devam etmesi 
sağlanan çocuk sayısı 5943, aile yanına dönmesi sağlanan çocuk sayısı 7433, işe 
yerleştirilen çocuk sayısı 369, sosyal yardım alan çocuk sayısı 3843,korunma altına 
alınan çocuk sayısı 198, madde bağımlısı çocuk sayısı 3606 olup, bu çocuklar 
yukarıda sözü edilen madde bağımlılığı tedavi ünitelerine yönlendirilmektedir, çeşitli 
mesleki çalışma ve sosyal hizmet müdahalelerine rağmen çocuğunu sokakta 
çalıştırmakta ısrar eden ve bu nedenle suç duyurusunda bulunulan aile sayısı 
637'dir, ceza alan aile sayısı 84, ayni nakdi yardımdan yararlanan 938'dir.Halen 
Hizmetimiz 2004 itibariyle 39 Çocuk ve Gençlik Merkezi ile sürdürülmektedir. 
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c) DİĞER HİZMETLER: 

Baba destek programı (BADEP), çerçevesinde çeşitli konularda düzenlenen 
panel, konferans, söyleşi, seminer, eğitim toplantılarından, gezi, piknik, sinema, 
tiyatro, ziyaret, özel gün kutlamaları (yılbaşı eğlencesi, 8 Mart dünya kadınlar günü, 
anneler günü, 23 Nisan çocuk bayramı) sergi, kermes vb. sosyal kültürel 
etkinliklerden, sağlık taramalarından 35.981 kişi yararlanmıştır. 

-Genel Müdürlüğümüz ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı arasında Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Kalkınma ve Destek Projesi 
kapsamında imzalanan "Anne Çocuk Eğitimi Vakfı Programları Faaliyetlerinde 
İşbirliği Protokolü" gereğince 20 Ekim - 01 Kasım 2003 tarihleri arasında İzmir de 
gerçekleştirilen "5-6 yaş Anne Çocuk Eğitimi Seminer'f'ne 10 ilden 10 meslek elemanı 
katılmış olup; yine aynı protokol gereğince "Baba Destek Programı Eğitici Eğitimi 
Semineri" 23 meslek elemanının katılımıyla 13-22 Araklık 2003 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Söz konusu eğitimlere katılan meslek elemanları görev 
yaptıkları toplum merkezlerinde ve aile danışma merkezlerinde babalar ve annelerle 
grup açarak Anne Çocuk Eğitimi Programı ve Baba Destek Eğitimi Programı 
uygulamaktadırlar. 

-T. C Hükümeti-Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliği 
programı 2001-2005 Ana Uygulama Planında yer alan Erken Çocukluk Gelişimi ve 
Eğitimi Projesi çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde 18 Kurum ve 
Kuruluşun katılımıyla geliştirilen 0-6 Yaş Aile ve Çocuk Eğitimi Programının eğitici 
eğitimlerine 6 pilot ilden (Ankara, İstanbul, Samsun, Mersin, Diyarbakır, İzmir) katılan 
meslek elemanlarından koşulları uygun olanlarınca anne eğitimlerine başlanmıştır. 
2004 yılı içerisinde toplam 161 anne eğitimi tamamlanmış, yeni gruplar 
oluşturulmaya devam edilmektedir. 

Kurum bakımı için sırada bekleyen 2003 yılında 932, 2004 Mayıs ayı 
itibariyle 269 özürlü ve ailesi sosyal yardımla (ayni-nakdi yardım) ve özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezleri yoluyla desteklendiğinden kuruluş bakımına alınmak için 
sırada bekleyen özürlü birey sayısı 4630'dan 3429' a inmiştir. 

35 özürlü çocuk Koruyucu Aile hizmetinden, 1132 özürlü ailesi aile 
danışmanlığı, eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetinden yararlanmakta, 

Kurum bakımı için sırada bekleyen 2003 yılında 932, 2004 Mayıs ayı itibariyle 
252 özürlü ve ailesi sosyal yardımla desteklenmektedir. 

Evlat Edinme: 

Genel Müdürlüğümüzden evlatlık verilen çocuk sayısı 7529 dur. 2004 
yılında 133 çocuk evlat edinilerek, işlemleri tamamlanmıştır. 2004 yılında aile 
yanına yerleştirilen çocuk sayısı 288 olup, Medeni Yasanın 305. maddesi 
gereğince 1 yıllık izleme sürecindedir. 
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koruyucu aile 

Halen koruyucu aile yanında 584 çocuk bulunmaktadır ve bunların 486'sı için 
ailelere bakım ücreti ödenmektedir. Bakım ücretini almak istemeyen aileler ise 
'Gönüllü' statüde hizmet vermektedir. Gelişmiş ülkelerde korunmaya muhtaç 
çocukların %75'i koruyucu ailelerde bakılırken, ülkemizde bu oran %4'tür. Ülkemizde 
son 10 yılda her yıl ortalama 88 çocuk koruyucu aileler yanına yerleştirilmiştir. 

Sevgi Evleri Projesi: 

Korunmaya muhtaç çocukların aile ortamına yakın düzenlenecek evlerde 
korunmalarını ve bakımlarının devamını amaçlayan bu proje taslak olarak 
hazırlanmış olup, değerlendirme aşamasındadır. 

Genel Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan 
işbirliği protokolü ile kuruluşlarımızda korunma altında bulunan çocuk / gençler için 
atletizm, yarışmaları, satranç turnuvaları yapılmış olup, 4. Türkiye Judo Şampiyonası 
20-21-22 Haziran 2003 tarihlerinde Konya İlinde 5. Türkiye Judo Şampiyonası 11-12-
13 Haziran 2004 tarihinde Samsun İlinde yerel olanaklarla gerçekleştirilmiştir. 

2004 SHÇEK Futbol Turnuvası, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 19-
23 Mayıs 2004 tarihinde Adana ilinde yerel olanaklarla gerçekleştirilmiştir. 

Daihatsu Türkiye Temsilcisi Entek Araçlar A.Ş.'ce düzenlenen 16-19 
Temmuz 2004 tarihlerindeki sosyal - kültürel etkinlik amaçlı Fransa Paris -
Disneyland gezisine yetiştirme yurtlarında korunma altında bulunan başarılı 21 
gencimiz 4 personel refakatinde katılmışlardır. 

Avrupa Birliği Üst Düzey Çalışma Gurubu Projesi (HLVVG)Çerçevesinde 
finanse edilen göç politikası çerçevesinde göç akımlarının daha iyi kontrol edilmesine 
katkı sağlamak,bütün sahalarda etkili ve dengeli göç idaresini geliştirmek.Türkiye'de 
iyi işleyen iltica sistemini tesisi ve yasadışı göç ile mücadeleyi güç kazandırmak 
amacıyla 16/20 Şubat 2004 tarihleri arasında Bursa Uludağ Moral Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nde düzenlenmiştir. 

23. Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu 17 Aralık 2003 tarihinde 
toplanmıştır. "Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde Madde Bağımlısı Çocukların Tedavi 
ve Rehabilitasyonlarına Yönelik Merkezlerin Açılması Yönünde Sektörler Arası 
İşbirliği" konusunun işlendiği kurula Cumhurbaşkanlığınca seçilen sosyal hizmetler 
alanında temayüz etmiş üyeler, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve 
iskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkların müsteşarları veya 
yardımcıları, DPT Müsteşarı, Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Aile Araştırma Kurumu Başkanı, Özürlüler İdaresi 
Başkanı, SHÇEK, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu, iş ve işçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürleri , Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Sekreteri, Kızılay, Türk Hava 
Kurumu ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı katılmışlardır. 
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19-21 Nisan 2004 tarihleri arasında Ankara Dedeman Otelinde 1. Sosyal 
Hizmet Şurası gerçekleştirilmiştir. 

Birinci Sosyal Hizmetler Şurası toplantısına; 

• Üniversitelerimizden akademisyenler, 
• Yerel Yöneticilerden vali ve kaymakamlarımız ile belediye başkanlıkları 

temsilcileri, 
• Sivil Toplum Örgütlerinden temsilciler, 
• Sosyal hizmetler ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, 
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü personeli 

katılmışlardır. 

"1. Sosyal Hizmetler Şurası"nın ana teması: Türkiye'de Sosyal Refah Politikaları 
Çerçevesinde Sosyal Hizmetler, 

alt temaları ise : Yoksulluk ve Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Hizmetler, 

• Toplumsal Gelişme ve Sivil Toplum Örgütlerinin Etkililiği, 
• Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Yeniden 

Yapılandırılması, olarak belirlenmiştir. 

2004 yıl içerisinde 6 hizmet içi eğitim programında toplam 398 personelimiz 
beşer günlük hizmet içi eğitim programına katılmışlardır. 

2004 yılı içerisinde 8 eğitim daha planlanmış toplam 704 personel eğitime 
alınacaktır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kamuoyu Araştırması Temmuz 

- Kasım 2003 tarihlerinde bitirilmiş olup, nihai Rapor Haziran 2004 tarihinde 

yayınlanmıştır. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
w £ ^ rs " .u „ ı A I / O İ T 
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194. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Ordu 'daki bazı okulların satış kararına 
ve bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3306) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 

ederim. 

Dr. İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
İnsan Haklan Komisyon Üyesi 

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. 

Maddesine göre; "Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile 

Milli Eğitim Bakanlığı kullanımında bulunan mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel 

kişiliğine ait taşınmazlardan gerekli görülenlerin mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden 

sonra, Milli Eğitim Bakanlığı mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 1050 sayılı 

Muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye 

Bakanlığı yetkilidir" hükmü 3.12.2003 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu maddeye dayanarak, gerekli görüldüğü belirtilen birçok okulun tasfiyesine ve 

satışına gidilmiştir. Ancak gerekli görülenden ne kastedildiği ve nasıl belirlendiği net değildir. 

Ayrıca, bu maddenin gerekçesi olarak Milli Eğitim Bakanlığının onarım ve bakım hizmetleri 

için kaynak aktarımının sağlanacağı belirtilmesine rağmen satışlar sonucu elde edilecek 

gelirin bütçeye aktarılması bir tereddüt yaratmaktadır. 

Bu kanun maddesi çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu; Ordu'da Milli Eğitim 

Bakanlığına tahsisli İl Özel İdaresi.Belediyeler ve köy tüzel kişilerine ait 67 İlköğretim 

Okulunun satışına karar verilmiştir. Taşınmazlardan büyük bir bölümünün geçmişte 

hayırsever vatandaşlar tarafından okul yapımı için Milli Eğitim Bakanlığına bağışlandığı 

belirtilmiştir. 

l)Ordu ilinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 67 okulun satışına ilişkin gerekçeler 

nelerdir? Bu okulların satışı sonucu, eğitim ve öğretim faaliyetleri hangi bölgelere 

aktanlacaktır? Öğrencilerin mağduriyete düşmemeleri için gerekli önlemler alınacak 

mıdır? 
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2) Ordu iline bağlı 67 okulun satışı nasıl yapılacaktır? Özel sektöre satışı söz .konusu 

mudur? Eğer özel sektöre satılma durumu varsa daha önce okul yapımı için arsalarını 

bağışlayan tüzel kişilerin durumu ne olacaktır? Tüzel kişiler tarafından iyi niyetli 

olarak yapılan bağışlaruı.bu şekilde satılması doğru bir hareket midir? Bu konuda bir 

değişiklik yapılması düşünülmekte midir? 

3)Ordu iline ait okulların satışı yerine, Ordu iline bağlı ilçe ve beldelerin ihtiyaçlarına 

uygun kamu kurumlan oluşturulması mümkün müdür? 

4)Ordu'nun birçok ilinde muhtarlık hizmet binası bulunmamaktadır. Bu durum,hem 

muhtarlık hizmetlerinin aksamasına hem de bölge halkını zor duruma düşürmektedir. 

Bu nedenle,okullann satışı yerine,bölgede muhtarlık binalarının kurulması mümkün 

müdür? Bu konuyla ilgili olarak, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılması düşünülmekte 

midir? 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.O.APK.0.O3.05.O0-03/ 33$ & J ° /f /2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 09.08.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Sayın İdris Sami TANDOĞDU'nun, "Ordu'daki bazı okulların satış kararına ve 
bazı sorunlara ilişkin" 7/3306 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Bakanlığımızca, 17.06.2003 tarihli ve 3729 sayılı (2003/46 Nu.lı) Genelge ile 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 51'inci maddesinde değişiklik yapılarak Bakanlığımız kullanımında 
bulunan köy tüzel kişiliği ve il özel idaresine ait taşınmazlarla, Bakanlığımıza tahsisli Hazine 
mülkiyetindeki taşınmazlardan bulundukları yerler itibarıyla, yerleşim alanı özelliğini kaybeden, çarşı, 
sanayi, iş yeri ve benzeri alanlar arasında kalan ve bu nedenle veya başka sebeplerle okul alanı olarak 
kullanılmasına ihtiyaç duyulmayanların satılarak, elde edilecek gelirlerin münhasıran okul/derslik yapımı, 
onarımı ve donatımı ile ders araç gereçleri temininde, alımında kullanılmak üzere Bakanlığımız bütçesine 
aktarılması planlandığı bütün valiliklerimize duyurulmuş ve varsa okul alanı olarak kullanılmasına ihtiyaç 
kalmayan bu tür taşınmazlardan, 1739 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinde yapılacak değişiklikler 
doğrultusunda değerlendirilebileceklerin de belirlenmesi istenilmiştir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 51*inci maddesi de, 5005 sayılı Kanun'un l'inci 
maddesi ile; "Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile Millî Eğitim 
Bakanlığı kullanımında bulunan mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlardan 
gerekli görülenlerin, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra; Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık 
kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine bağlı 
olmaksızın satmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilir. Okul/derslik yapımı, onarımı ve donatımı ile ders araç ve 
gereçleri alımında kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek öngörülür." şeklinde 
değiştirilmiştir. 
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Diğer taraftan, gerek öğrenci azlığı, gerekse taşımalı ilköğretim sebebiyle boş bulunan okulların 
atıl durumdan kurtarılabilmesi için Bakanlığımızın 29.08.2001 tarih ve 10156 sayılı (2001/66 Nu.h) 
Genelgesi doğrultusunda; gerekli bakım ve onarımının karşılanması kaydıyla, ihtiyaç duyulduğunda 
boşaltılmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçici olarak tahsis edilmektedir. 

Boş bulunan okullar köy muhtarlıklarının talepleri doğrultusunda gerekli bakım ve onarımı 
karşılanmak kaydıyla, ihtiyaç duyulduğunda boşaltılmak üzere, köyün sosyal ve kültürel faaliyetleri için 
köy muhtarlıklarına da tahsis edilmekte olup 17.08.2004 tarihi itibariyle Ordu'daki okullardan, 10'u köy 
konağı olmak üzere 13 tanesi belirtilen kapsamda geçici tahsisli olarak kullanılmaktadır. 

Ordu'daki söz konusu okullar boş olan, eğitim ve öğretim yapılmayan okullardır. Maliye 
Bakanlığı ile bu okullara ilişkin henüz herhangi bir çalışma başlatılmamış olup bütün icraatlarımız 
çocuklarımıza daha iyi eğitim ortamlarının oluşturulmasına yöneliktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

195. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, millî gelirden çalışanlara ve yatırıma 
ayrılan paya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3307) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

< -^ " ^ 
Ümmet KANDOĞAÎ 

Denizli Milletvekili 

1-Son iki yılda çalışanların Milli Gelirden aldığı pay artmış mıdır, yoksa 
azalmış mıdır? 

2-Aynı süre içerisinde çalışanlara uygulanan vergi payı nasıl bir seyir 
izlemiştir? 

3 - Son günlerde ilan edilen rakamlarda, ekonominin büyüdüğü, Milli 
Gelirin arttığı açıklanmaktadır. Bu açıklamalar doğru ise, olumlu sonuçların 
çalışanlara yansımaması bir çelişki değil midir? 

4 - Belirtilen tarihlerde, yatırımların Milli Gelirdeki payı nedir? Bu oranı 
yeterli buluyor musunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.BMK.0.12-600-157 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 29.07.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6743 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman, Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'a ait 7/3307 esas 
numaralı yazılı soru önergesindeki hususlara dair Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. 

1) DİE tarafından gelir yöntemi kullanılarak açıklanan milli gelir verilerine göre; işgücü 
ödemelerinin GSYİH içindeki payı 1999 yılında yüzde 30.7 iken söz konusu oran 2000, 2001, 
2002 ve 2003 yıllannda sırasıyla yüzde 29.2, 28.3, 26.3 ve 26.1 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu veriler, tüm çalışanların milli gelirden aldığı payda çalışanlar aleyhine oluşan 
gelişmenin 2003 yılında durdurulduğunu ortaya koymaktadır. 

Diğer taraftan, konsolide bütçe kapsamındaki çalışanlar için yapılan harcamaların 
GSMH'ya oranı 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla yüzde 8, 8.6, 8.4 ve 8.5 olmuştur. 
2004 yılında ise aynı bazlı personel harcamasının GSMH içindeki payının yüzde 8.5 civarında 
olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu yıllarda kamu çalışanlarının milli gelirden aldıkları 
payın aynı seviyelerde korunduğu görülmektedir. 

2) Son iki yılda çalışanlara uygulanan "vergi payı" olarak bir veri mevcut değildir. 
Ancak, yapılan yasal düzenlemeler ile 2002 ve 2003 yıllannda çalışanların aylık ve ücret 
gelirleri, diğer gelir unsurlanna göre beş puan daha düşük vergilendirilmiştir. 2004 yılında da 
aynı uygulamaya devam edilmektedir. Bu çerçevede halen ücret gelirleri 6 milyar liraya kadar 
yüzde 15 olmak üzere yıllık toplam ücret gelirlerinin girdiği vergi tarifesine göre yüzde 40'ı 
geçmemek üzere farklı oranlarda vergilendirilmektedir 

3) GSYİH artış hızı 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla yüzde 7.9 ve 5.8 olarak 
gerçekleşmiştir. 2004 yılı hedefi GSMH ve GSYİH'da yüzde 5 reel büyüme olup ilk 3 aylık 
dönem GSMH yüzde 12.4, GSYİH ise yüzde 10.1 artış göstermiştir. 

Ortalama yıllık artış hızları TEFE'de 2002 ve 2003 yıllarında sırasıyla yüzde 50.1 ve 25.6 
dır. TÜFE'de ise aynı dönemde ortalama yıllık artış hızları sırasıyla yüzde 45 ve 25.3 olarak 
kaydedilmiştir. 2004 yılında TEFE ve TÜFE'nin ortalama yıllık artış hızlanmn sırasıyla yüzde 
10 ve 13.7, yıl sonu itibarıyla ise her ikisinin de yüzde 12 olacağı öngörülmüştür. Yedi aylık 
TEFE ve TÜFE yüzde 6.5 ve 3.3 dür. 

Konsolide bütçeli kuruluşlarda istihdam edilen işçilerin ücretleri ortalama bazda 2002, 
2003 ve 2004 yıllannda sırasıyla yüzde 37.6, 22.7 ve 12 oranlarında artırılmıştır. Aynı yıllarda 
asgari ücretteki ortalama artışlar ise sırasıyla yüzde 56.6, 30 ve 37.5 olmuştur. Konsolide bütçe 
kapsamındaki, aile yardımı ödeneği dahil memur maaşlan ise yine aynı yıllarda ortalama bazda 
sırasıyla yüzde 53.1, 25.8 ve 13.8 oranlarında artırılmıştır. Memurlara 2004 yılı Ocak ayında bir 
defaya mahsus olmak üzere aynca 160 milyon lira tutarında ilave bir ödeme daha yapılmıştır. 

24.08.04* İ9072 
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Diğer taraftan, her ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan 
en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyat indeksi artış oranı kadar artırılan SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerinin maaşları da söz konusu yıllarda önemli ölçüde artırılmıştır. 

2003 yılında, 8.1.2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 
Bakanlar Kurulu Kararlan uyarınca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ekonomik durumları göz 
önünde bulundurularak bu kapsamdakilerin bir kısmına 100 milyon lira bir kısmına ise 75 
milyon lira sosyal destek ödemesi yapılmıştır. Söz konusu ödemelerle en düşük SSK emeklisi 
maaşı yüzde 29, en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşı yüzde 66 ve en düşük Tarım Sigortalısı 
emeklisinin maaşı ise yüzde 151 oranlarında artmıştır. Böylece 2003 yılında SSK emeklilerine 
ortalama yüzde 26, Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 51 oranlarında artış sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, 5073 sayılı Kanun ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 2004 yılı 
Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 10 olmak üzere kümülatif bazda yüzde 21 oranında 
artırılmıştır. Memur emeklisinin maaşı ise aynı aylarda sırasıyla yüzde %7.5 ve yüzde 6 olmak 
üzere kümülatif bazda yüzde 14 oranında artırılmıştır. 

Görüldüğü üzere, söz konusu yıllannda ekonomide bir yandan yüksek büyüme hızlan 
sağlanırken diğer taraftan enflasyon oranlan hızla aşağı çekilmiştir. Bu süreçte enflasyonla 
mücadele edilirken maaş ve ücretler üzerinde bir baskı oluşturulmam ıştır. Dar veya sabit 
gelirlilerin, emekli, dul ve yetimlerle çalışanlann gelirleri reel anlamda korunmuş, hatta 
artın lmıştır. Devlet kaşıkla verip kepçeyle geri almamıştır. Daha da önemlisi enflasyondaki 
düşüş sayesinde ücretlerin enflasyon karşısındaki erimesi sona erdirilerek çalışanlar ile 
emeklilerin satın alma gücü korunmuştur. 

4) Cari fiyatlarla toplam sabit sermaye yatırımlarının GSYİH içindeki payı 1997 yılında 
yüzde 26.5 iken sürekli gerilemiştir. Bu oran 2002 ve 2003 yıllannda sırasıyla yüzde 16.5 ve 
15.5 dir. 2001 yılı krizi, yatınmlann milli gelir içindeki payının düşmesine neden olmuştur. 

Özel kesim sabit sermaye yatırımlannın GSYİH içindeki payı 1997 yılında yüzde 20.8 
iken, 2002 ve 2003 yıllarında yüzde 11.2 ve 11.3 olmuştur. 2003 kamu yatmm tahsislerinde 
ekonomik ve sosyal alt yapıyı geliştirecek yatırımlara ağırlık verilmiştir. Sektörel öncelikler 
açısından ise bölgesel gelişme stratejileri dikkate alınarak eğitim, sağlık, teknoloji alt yapısı, 
enerji, sulama, kentsel alt yapı yatırımları ve ulaştırma alt sektörlerine öncelik verilmiştir. 

Bu çerçevede, özellikle son yıllarda eğitim ve sağlık yatırımlarının toplam yatınmlar 
içindeki payı artmıştır. Toplam yatınmlar içinde eğitim ve sağlık sektörünün payı sırasıyla 1990-
2001 döneminde ortalama yüzde 3.4 ve 2.7 iken, bu oran 2002 ve 2003 yıllarında eğitim 
sektöründe sırasıyla yüzde 5.4 ve 5.1, sağlık sektöründe ise sırasıyla yüzde 4.4 ve yüzde 4.5 
olmuştur. Kamu yatırımları içinde eğitim ve sağlık sektörünün payı 1990-2001 döneminde 
ortalama yüzde 9.8 ve 4.1 iken, bu oran 2002 ve 2003 yıllannda eğitim sektöründe sırasıyla 
yüzde 12.1 ve yüzde 14.5, sağlık sektöründe ise yüzde 5.1 ve yüzde 5.8 olarak gerçekleşmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. ^JT/f » 

Kejbâl UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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196. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve insan hedef-
li genetik modifıye biyolojik silahlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL 'ün 
cevabı (7/3310) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruıoıuum Mim savunma Bakanı Sayın M.Vecdi GÖNÜL tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.07.2004 

Emin ŞİRİN / 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi'ne ek olarak hazırlanarak Ocak 2000'de kabul edilmiş ve Ülkemiz tarafından 24 
Mayıs 2000 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, Bakanı olduğunuz hükümette 17 Haziran 2003 
tarihinde T.B.M.M.'nde görüşülerek 4898 sayılı Kanun ile kabul edilmiş ve 24 Haziran 2003 
tarih ve 25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cartagena Biyogüvenlik Protokolünü 
imzalamış ülkelerde sının aşan hareketlerin de ortak olması amacıyla, Protokolün 24 Ekim 
2003 tarihinde yürürlüğe girmesi gerekirken ABD'nin isteği ile 11 Eylül 2003 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, ancak, son hazırlıkların tamamlanması amacıyla tanınan 3 aylık ek sürede 
bir değişiklik yapılmamış ve 24 Ocak 2004 tarihinden itibaren genetik modifıye organizmalar 
(GMO) aktif ticarete açılmıştır. 

Avrupa Birliği'nde 19 Mayıs 2004 tarihinde transgenik çeşitlerin tarımına ve gıda 
olarak kullanılmasına ilişkin moratoryumun kalkması AB'li bakanların oy çokluğu ile 
gerçekleşmiştir. İrlanda, Hollanda, Finlandiya, İsveç, İngiltere ve İtalya'nın oyları karşısında 
Danimarka, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg ve Avusturya olumsuz oy kullanmışlar, 
Portekiz, Almanya ve İspanya ise çekimser kalmıştır. 

Intergovemmental Committee for The Cartagena Protokol (ICCP-3), Plenary 
Statement, 22 Nisan 2002 tarihli "Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve Biyolojik Silahların -
Kontrolü Arasında Birlikte Çalışma İçin Acil Gerekseme" adlı raporunda şu ifadeler yer 
almaktadır; 

"Biyogüvenlik Protokolü'nün ordu kontrolü ile de ilişkilendirilmesi; 

Biyogüvenlik Protokolü ile Biyolojik Silah Anlaşma Toplantıları arasında değiştiği 
gözlenen durum, 

Biyolojik silahların kontrolü ve genetik mühendisliğinin barışçıl olmayan kullanımının 
nasıl olabileceği ilişkisinin, biyogüvenlik protokol çalışması altına alınması, 
GMO'lann kötü amaçlı kullanılmasını önlemek için Biyolojik Silah Toplantıları ile birlikte 
çalışma programının geliştirilmesi, 

Biyogüvenlik ve biyolojik silahların kontrolü arasındaki ilişkiye ithaf edilmiş 
komponentleri içerecek şekilde Biyogüvenlik Protokolünün kapasitesinin geliştirilmesi, 
nedenlerinden dolayı gereklidir. 
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Bu protokolün, Biyolojik Silah Toplantıları ile ilişkisi ve rolü konusunda aynı fikirde 
olan bazı ülkelerde (Meksika, Peru, Fransa, İtalya) protokol bu yönden değerlendirilmiş, 
birlikte çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve teknoloji transferleri teklif edilmiş ve konunun 
biyogüvenlik ve dünya güvenliği için çok büyük önem taşıdığı belirtilmiştir." 

Güney Afrika Hükümeti 3 Mart 1997 tarihinde, bitki ürünleri ve etnik 
populasyonlannı araştırma altına aldıklarım ve 18 agro-terörizm patojenini, hedef bitki 
populasyonlannı ve dünya üzerindeki lokasyonlannı belirten raporlarım Geneve'de 
sunmuşlardır. 

ABD Hükümeti'nde ülke güvenliği ve halk sağlığı problemlerine bilim adamlarının 
katkıda bulunmasını kolaylaştırmak amacı ile akademik bilim adamlarından kurulan JASON 
Grubu, 1997 yılında genetik modifıye biyolojik silahlan; 

Çift yönlü biyolojik silahlar 
Gen terapisi 
Steath (gizli) viruslar 
Host-swapping (konakçıyla değiş tokuş yapan) genler 
Designer (plan kuran) genler 
Designer (plan kuran) hastalıklar 
BW (bioweapon) toksinler 
Bioregülatör bileşikler 
Yılan-akrep zehirleri, şeklinde gruplandırmış olup, herbirini detaylı şekilde açıklamışlardır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji ve 
Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2000), 6. sayfada; 

"Ayrıca, insanlık için sürekli bir tehdit oluşturan biyolojik silah riski de modern 
biyoteknolojilerin kullanımı ile daha da artacaktır. Barışçı olmayan amaçlarla üretilmesi 
mümkün olan bazı GDO'lann (bitki zararlılan, hayvan viruslan vb.) aynı zamanda ekonomik 
savaş aracı olarak kullanımı da gözardı edilmemesi gereken bir tehlike olarak ele alınmalı ve 
önleyici mekanizmalar harekete geçirilmelidir." 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği 
kitapçığında; 

İnsan ve hayvanda allerjik ve toksik etkisi olan genlerin aktanlması, 
Transfer edilen genlerin, insan ve hayvan bünyesindeki mikroorganizmalarla birleşme 

ihtimali, 
Genetiği değiştirilmiş bitki tarafından üretilen toksinlerin hedef dışı organizmalara etki 

etme riski, 
Virüs kaynaklı genlerin dayanıklılık genini diğer viruslara transfer etme ihtimali, 

ifadeleri yer almaktadır. 

Sorular: 

1- Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve konuyla ilgili kanun taslaklannın hazırlanma 
sürecinde ICCP-3'ün sözkonusu raporu nedeniyle çalışmalara Bakanlığınız katılmış 
mıdır? Katılım sağlanmadı ise nedenleri nelerdir? 

- 7 4 6 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2003 O : 3 

2- ICCP-3'ün söz konusu raporu hakkında bugüne kadar olan gelişmeler takip edilmiş 
midir? 

3- Agroterörizm patojenleri konusunda çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? Olası bir 
agroterörizm saldırısına karşı önlemleriniz, hazırlıklarınız ve acil durum eylemleriniz 
nelerdir? İlgili diğer Bakanlıklarla ortak çalışmalarınız var mı? 

4- TTanm ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda 
Güvenliği kitapçığında belirtilen hususların, süper viruslann oluşumuna ve spontan 
biyolojik silahların meydana gelmesine neden olabileceği yönündeki araştırmalarınız 
ve önlemleriniz nelerdir? 

5- İnsan hedefli genetik modifiye biyolojik silahlarla olabilecek olası saldırılara karşı 
önlemleriniz, hazırlıklarınız ve acil durum eylemleriniz nelerdir? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7035-CS Ü ( l O 6 EYLÜL 2004 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığımn 29 Temmuz 2004 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 10.00. 
02-7/3310-6798/21653 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından verilen "Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolü ve insan hedefli genetik modifiye biyolojik silâhlara" ilişkin 7/3310 sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

rM.Vecdi GÖNÜL 
( Millî Savunma Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 7/3310 SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABİ 

1. Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ile ilgili çalışmalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir, ilgili çalışma grubuna TSK 
Sağlık Komutanlığı'nı temsilen, GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Başkanlığı'ndan katılım sağlanmıştır. 
2. Protokol çalışmaları, bugüne kadar ki gelişmeler doğrultusunda yapılmaktadır. 
3. NBC/KİS'e ilişkin harekat kapsamındaki planlamalarımız saldırıdan ziyade savunmaya 
yönelik olduğundan TSK tarafından patojen geliştirme çalışmaları yapılmamaktadır. Bu 
kapsamdaki uluslararası anlaşmalar (nükleer, kimyasal ve biyolojik) ve ilgili kontrol rejimleri 
Türkiye tarafınca imzalanmış ve onaylanmıştır. Agroterörizme yönelik ise, Türkiye 
genelinde NBC yapılanma çalışmaları kapsamında ilgili bakanlık/kurum/kuruluşların 
katılımıyla "Türkiye NBC Durum Raporu" hazırlanmış ve 17 Nisan 2003 tarihinde 
Başbakanlığa sunulmuştur. Bu rapor agroterörizm konusunu da kapsamaktadır. 
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4. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği kitapçığında belirtilen 
hususların, süper virüslerin oluşumuna ve spontan biyolojik silâhların meydana gelmesine 
neden olabileceği yönündeki gelişmeler bilgi toplama kapsamında takip edilmektedir. 
5. Biyolojik bir saldırı olduğunda tıbbi ilk müdahale, keşif ve dekontaminasyon 
(temizleme) ekiplerimiz mevcut olup hazırlıklarımız tatbikatlar vasıtasıyla sürdürülmektedir. 
Ancak biyolojik silâhların yüksek öldürücülük düzeyi ve saptanmasındaki zorluklar 
sebebiyle yalnızca Türkiye'de değil dünyada halihazırda etkin bir savunma sistemi mevcut 
değildir. 

6. ICCP-3 kapsamında ulusal temas noktasının Çevre ve Orman Bakanlığı olması ve 
faaliyetlerin buradan yürütülmesi sebebiyle konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin söz konusu 
makamdan talep edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

^^AJM.Vecdi GÖNÜL X 
—Millî Savunma Bakanı 

197. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDV"nun, Ordu-Fatsa 'daki kapalı spor salonuna 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3311) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 

ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. 

Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Dr. İ. Sami Tandoğdu 

Ordu Milletvekili 

İnsan Haklan Komisyon Üyesi 

Ordu iline bağlı Fatsa ilçesinde, kapalı spor salonu yapımına 18.09.1990 tarihinde başlanmış 

ve 31.12.1996'da inşaatı bitirilerek, 24.06.1997 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğüne 

teslim edilmiştir. 27.01.2001 tarihinde, fazla yağan kar nedeniyle; Fatsa Kapalı Spor Salonu 

çatısının bazı elemanlan deformasyona uğramış ve spor salonu kullanıma kapanmıştır. Bu 

durum sonrasında, konu yargıya intikal etmiş ve dava halen çözülememiştir. 

Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen, tesisin faaliyete geçmesi için bir çalışma 

yapılmayarak,bölge halkının bu tesislerden yararlanması engellenmiştir. 
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l)Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Fatsa Kapalı Spor Salonunu yapan firma arasında 

süren dava ne aşamadadır? Bu dava ne zaman sonuçlandırılacaktır? 

2)2001 yılından itibaren kapalı tutulan Fatsa Kapalı Spor Salonunun yapımına ne 

zaman başlanacaktır? Davanın çözülmesi beklenilmeden.bu konuda çalışmalara 

başlanabilir mi? 

3)Bölge halkının, faydalanamadığı kapalı spor salonunu konusunda neler yapılması 

planlanmaktadır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ (J 3 3 . 3 
Konu: 

ANKARA 

/ Zi£/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başlcnın, 29.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3311-6768/21600 sayılı yazısı 

Ordu Milletvekili Sayın İdris Sami TANDOĞDU'nun, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/3311 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmefttfi ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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Ordu Milletvekili Sayın İdris Sami TANDOGDU 'nun Bakanlığıma tevcih 
ettiği 7/3311 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SORU: 1. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fatsa Kapalı Spor Salonunu yapan firma 
arasında süren dava ne aşamadadır?Bu dava ne zaman sonuçlandırılacaktır? 

CEVAP:1.Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesinde 2003/321 Esas Sayılı dosyayla açılan dava 
devam etmektedir.Dosyada yazılı deliller toplanmış olup.mahallinde keşif ve 
bilirkişi incelemesi aşamasına geünmiştir.Davantn bir sonraki duruşması 
07.10.2004 tarihindedir. 

SORU: 2. 2001 yılından itibaren kapalı tutulan Fatsa Kapalı Spor Salonunun 
yapımına ne zaman başlanacaktır?Davanın çözülmesi beklenilmeden bu 
konuda çalışmalara başlanabilir mi? 

CEVAP: 2.Konu yargıya intikal ettiğinden dolayı bir mahkeme kararı olmadan 
yapım işine başlanılamamaktadır. 

SORU:3. Bölge halkının faydalanamadığı kapalı spor salonu konusunda neler yapılması 
Planlanmaktadır? 

CEVAP:3. Söz konusu davanın sonuçlanmasına müteakip Bakanlığıma bağlı Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğümüzce gerekli onarım çalışmalarına derhal 
başlanılacaktır.Bölge halkı, onarım çalışmaları tamamlanana kadar Fatsa 
ilçesine en yakın spor tesislerinde spor faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. 

198. - istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena Biyogüvenlik Sözleşmesi ve genetik 
modifıye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman 
PEPE'nin cevabı (7/3313) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.07.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi'ne ek olarak hazırlanarak Ocak 2000'de kabul edilmiş ve Ülkemiz tarafından 24 
Mayıs 2000 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, Bakanı olduğunuz hükümette 17 Haziran 2003 
tarihinde T.B.M.M.'nde görüşülerek 4898 sayılı Kanun ile kabul edilmiş ve 24 Haziran 2003 
tarih ve 25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cartagena Biyogüvenlik Protokolünü 
imzalamış ülkelerde sının aşan hareketlerin de ortak olması amacıyla, Protokolün 24 Ekim 
2003 tarihinde yürürlüğe girmesi gerekirken ABD'nin isteği ile 11 Eylül 2003 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, ancak, son hazırlıklann tamamlanması amacıyla tanınan 3 aylık ek sürede 
bir değişiklik yapılmamış ve 24 Ocak 2004 tarihinden itibaren genetik modifiye organizmalar 
(GMO) aktif ticarete açılmıştır. 

Avrupa Birliğinde 19 Mayıs 2004 tarihinde transgenik çeşitlerin taranma ve gıda 
olarak kullanılmasına ilişkin moratoryumun kalkması AB'li bakanlann oy çokluğu ile 
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gerçekleşmiştir. İrlanda, Hollanda, Finlandiya, İsveç, İngiltere ve İtalya'nın oylan karşısında 
Danimarka, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg ve Avusturya olumsuz oy kullanmışlar, 
Portekiz, Almanya ve İspanya ise çekimser kalmıştır. 

Intergovemmental Committee for The Cartagena Protokol (ICCP-3), Plenary 
Statement, 22 Nisan 2002 tarihli "Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve Biyolojik Silahların 
Kontrolü Arasında Birlikte Çalışma İçin Acil Gerekseme" adlı raporunda şu ifadeler yer 
almaktadır; 

"Biyogüvenlik Protokolü'nün ordu kontrolü ile de ilişkilendirilmesi; 

• Biyogüvenlik Protokolü ile Biyolojik Silah Anlaşma Toplantıları 
arasında değiştiği gözlenen durum, 

• Biyolojik silahların kontrolü ve genetik mühendisliğinin barışçıl 
olmayan kullanımının nasıl olabileceği ilişkisinin, biyogüvenlik protokol 
çalışması altına alınması, 

• GMO'lamı kötü amaçlı kullanılmasını önlemek için Biyolojik Silah 
Toplantıları ile birlikte çalışma programının geliştirilmesi, 

• Biyogüvenlik ve biyolojik silahların kontrolü arasındaki ilişkiye ithaf 
edilmiş komponentleri içerecek şekilde Biyogüvenlik Protokolünün 
kapasitesinin geliştirilmesi, nedenlerinden dolayı gereklidir. 

Bu protokolün, Biyolojik Silah Toplantıları ile ilişkisi ve rolü konusunda aynı 
fikirde olan bazı ülkelerde (Meksika, Peru, Fransa, İtalya) protokol bu yönden 
değerlendirilmiş, birlikte çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve teknoloji transferleri teklif 
edilmiş ve konunun biyogüvenlik ve dünya güvenliği için çok büyük önem taşıdığı 
belirtilmiştir." 

Güney Afrika Hükümeti 3 Mart 1997 tarihinde, bitki ürünleri ve etnik 
populasyonlanm araştırma altına aldıklarını ve 18 agro-terörizm patojenini, hedef bitki 
populasyonlanm ve dünya üzerindeki lokasyonlannı belirten raporlannı Geneve'de 
sunmuşlardır. 

ABD Hükümetinde ülke güvenliği ve halk sağlığı problemlerine bilim 
adamlannın katkıda bulunmasını kolaylaştırmak amacı ile akademik bilim adamlanndan 
kurulan JASON Grubu, 1997 yılında genetik modifıye biyolojik silahlan; 

• Çift yönlü biyolojik silahlar 
• Gen terapisi 
• Steath (gizli) viruslar 
• Host-swapping (konakçıyla değiş tokuş yapan) genler 
• Designer (plan kuran) genler 
• Designer (plan kuran) hastalıklar 
• B W (biovveapon) toksinler 
• Bioregülatör bileşikler 
• Yılan-akrep zehirleri, şeklinde gruplandırmış olup, herbirini detaylı 

şekilde açıklamışlardır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji 
ve Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2000), 6. sayfada; 

- 7 5 1 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2003 O : 3 

"Ayrıca, insanlık için sürekli bir tehdit oluşturan biyolojik silah riski de modern 
biyoteknoloj ilerin kullanımı ile daha da artacaktır. Barışçı olmayan amaçlarla üretilmesi 
mümkün olan bazı GDO'lann (bitki zararlıları, hayvan viruslan vb.) aynı zamanda ekonomik 
savaş aracı olarak kullanımı da gözardı edilmemesi gereken bir tehlike olarak ele alınmalı ve 
önleyici mekanizmalar harekete geçirilmelidir." ' 

Söz konusu Komisyon Raporunun 9. sayfasında; 

"Moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji araştırmaları açısından çok önemli 
olan laboratuvar altyapısı bakımından da ülkedeki durum iç açıcı değildir. Bu alanlarda 
çalışmalar yapmak için gerekli olan moleküler genetik, hücre biyolojisi, protein kimyası, 
deney hayvanı ve bitki kültürü laboratuvarlannm tamamına sahip olan merkez sayısı 
parmakla gösterilecek kadar azdır. Buna karşılık, PCR tekniği uygulayan laboratuvar sayısı 
hızla artmaktadır. Ancak, çoğu zaman "bir PCR aleti, eşittir bir moleküler biyoloji 
laboratuvan" anlayışı ile kurulan bu laboratuvarlann kısa zamanda araştırma laboratuvan 
düzeyine gelmeleri beklenmemelidir."ifadeleri yeralmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda 
Güvenliği kitapçığında; 

• İnsan ve hayvanda allerjik ve toksik etkisi olan genlerin aktarılması, 

• Transfer edilen genlerin, insan ve hayvan bünyesindeki 
mikroorganizmalarla birleşme ihtimali, 

• Genetiği değiştirilmiş bitki tarafından üretilen toksinlerin hedef dışı 
organizmalara etki etme riski, 

• Virüs kaynaklı genlerin dayanıklılık genini diğer viruslara transfer etme 
ihtimali, 

• Süper tohum ve süper pestlerin oluşması, ifadeleri yeralmaktadır. 

1996-1999 periyodu için genetik olarak modifiye edilmiş mikroorganizmaların 
kullanımını içeren 90/219/EEC direktifi baz alınarak hazırlanan 2001 Komisyon Raporunun 
11. tablo içeriği olan " Atıklar"la ilgili olarak; Avustralya, Belçika, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, İrlanda, İspanya, İsviçre ve İngiltere'nin GMO Atıkların imhasını "3 Güvenlik 
Düzeyi"nde ele almaktadır. 

Sorular: 

1. Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve konuyla ilgili kanun taslaklarının hazırlanma 
sürecinde ICCP-3'ün sözkonusu raporu değerlendirmeye alınmış mıdır? 
Değerlendirmeye alınmadı ise nedenleri nelerdir? 

2. ICCP-3'ün söz konusu raporu hakkında bugüne kadar olan gelişmeler takip edilmiş 
midir? 

3. Agroterörizm patojenleri konusunda çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? Olası bir 
agroterörizm saldırısına karşı çevre güvenliği açısından önlemleriniz, hazırlıklarınız 
ve acil durum eylemleriniz nelerdir? İlgili diğer Bakanlıklarla ortak çalışmalarınız var 
mı? 

4. Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji ve 
Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nda belirtilen hususları hazırladığınız 
Kanun Taslaklarında değerlendirmeye aldınız mı? Almadıysanız nedenleri nelerdir? 

- 7 5 2 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2003 O : 3 

5. Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği 
kitapçığında belirtilen hususların, süper viruslann oluşumuna ve spontan biyolojik 
silahların meydana gelmesine neden olabileceği yönündeki araştırmalarınız ve çevre 
güvenliği açısından önlemleriniz nelerdir? 

6. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında GMO atıkları hakkında neler yaptınız? Bu 
konuda bir çalışmanız yoksa Türkiye'deki genetik kirlilik ne boyuttadır? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- lO^G - " ] 3 * % t € /0872004 

KONU : Sayın Emin ŞİRİN'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 29/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3313-6795/21650 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in "Cartagena 
Biyogüvenlik Sözleşmesi ve genetik modifiye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin" 
7/3313 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir 

Arz ederim. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
"CARTAGENA BİYOGÜVENLİK SÖZLEŞMESİ VE GENETİK MODİFİYE 
ORGANİZMALARI (GMO) ATIKLARINA İLİŞKİN" 7/3313 ESAS SAYİLİ 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Cartegana Biyogüvenlik Protokolü'nün ulusal odak noktası Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı'dır. Bu konuda Bakanlığımız ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlık çalışmaları yürütülen "Ulusal Biyogüvenlik Kanun 
Taslağı" çalışmalarına değişik bakanlık, kurum ve kuruluşlardan geniş uzman 
katılımı sağlanmıştır. Söz konusu çalışmalarda biyogüvenlik kapsamına girebilecek 
tüm konular ele alınmış ve öncelikli olarak mevcut yasal düzenlemeler ve alt yapı 
durumunun ortaya konulması gerekliliği kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda ülkemizde 
öncelikle biyogüvenliğin yeni bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekliliği 
benimsenmiştir. Yapılan çalışmalarda; konunun biyogüvenlik Protokolü ve buna 
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bağlı kararlar kapsamında biyolojik çeşitlilik , çevre sağlığı ve biyolojik silah 
geliştirmede yeni imkanlar sunması gerçeği de ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
Çalışmalarda Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi'nden yetkililer de hazır bulunmuşlardır. Uzun süren çalışmalar 
neticesinde ortaya konan Kanun taslağı tüm kurum, kuruluş ve bakanlıkların 
görüşüne sunulmuştur. 

Diğer taraftan ICCP-3 tarafından kabul edilen bir rapor mevcut olup, 
raporda öngörülen hususlar öncelikle Taraflar Konferansında karar olarak alınması 
gerekmektedir. Bunun akabinde protokol kapsamının genişletilmesi söz konusu 
olabilecektir. 

2- ICCP-3 raporu Bakanlığımızca da takip edilmektedir. 2004 Şubat 
ayında Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde yapılan Cartegana Biyogüvenlik 
Protokolü'nün 1. Taraflar Konferansı yapılmış olup, ICCP-3 raporundaki bahsedilen 
hususlar bağlayıcı bir karar olarak ele alınmamıştır. 

3- Bu konudaki çalışmalar, Bakanlığımız faaliyet alanında olmayıp Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalardır. 

4- Bahsedilen hususlar Kanun taslağında ele alınmıştır. 

5- Söz konusu talimat kapsamında tüm bu çalışmaları da içerecek şekilde her 
bir ürün ya da durum kendi içinde değerlendirilmekte ve buna göre risk yönetimi 
yapılmaktadır. Kanun taslağında bu hususun tüm genetiği değiştirilmiş organizmalar 
ve ürünleri için uygulanması öngörülmektedir. 

6- Ülkemizde GMO üretimi yapılmadığı için bunlara ilişkin atık da 
bulunmamaktadır. Sadece GMO alan denemeleri halen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
bünyesinde yürütülmektedir. Alan denemelerinden gelen atıklar ise Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri ifefâSrıtte^ 
Talimat" kapsamında değerlendirilmektedir. Bu konuda ileriye dönük^fabiedkk," 
tedbirler hazırlanan Kanun taslağında yer almıştır. »:f.c- /^^\ ' 

199. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve genetik 
modifıye organizmaları (GMO) atıklarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇ
LÜ'nün cevabı (7/3314) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.07.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi'ne ek olarak hazırlanarak Ocak 2000'de kabul edilmiş ve Ülkemiz tarafından 24 
Mayıs 2000 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, Bakam olduğunuz hükümette 17 Haziran 2003 
tarihinde T.B.M.M.'nde görüşülerek 4898 sayılı Kanun ile kabul edilmiş ve 24 Haziran 2003 
tarih ve 25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cartagena Biyogüvenlik Protokolünü 
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imzalamış ülkelerde sının aşan hareketlerin de ortak olması amacıyla, Protokolün 24 Ekim 
2003 tarihinde yürürlüğe girmesi gerekirken ABD'nin isteği ile 11 Eylül 2003 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, ancak, son hazırlıkların tamamlanması amacıyla tamnan 3 aylık ek sürede 
bir değişiklik yapılmamış ve 24 Ocak 2004 tarihinden itibaren genetik modifiye orgamzmalar 
(GMO) aktif ticarete açılmıştır. 

Avrupa Birliğinde 19 Mayıs 2004 tarihinde transgenik çeşitlerin tarımına ve gıda 
olarak kullanılmasına ilişkin moratoryumun kalkması AB'li bakanların oy çokluğu ile 
gerçekleşmiştir. İrlanda, Hollanda, Finlandiya, İsveç, İngiltere ve İtalya'nın oylan karşısında 
Danimarka, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg ve Avusturya olumsuz oy kullanmışlar, 
Portekiz, Almanya ve İspanya ise çekimser kalmıştır. 

Intergovemmental Committee for The Cartagena Protokol (ICCP-3), Plenary 
Statement, 22 Nisan 2002 tarihli "Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve Biyolojik Şilahlann 
Kontrolü Arasında Birlikte Çalışma İçin Acil Gerekseme" adlı raporunda şu ifadeler yer 
almaktadır; 

"Biyogüvenlik Protokolü'nün ordu kontrolü ile de ilişkilendirilmesi; 

• Biyogüvenlik Protokolü ile Biyolojik Silah Anlaşma Toplantılan 
arasında değiştiği gözlenen durum, 

• Biyolojik şilahlann kontrolü ve genetik mühendisliğinin banşçıl 
olmayan kullanımının nasıl olabileceği ilişkisinin, biyogüvenlik protokol 
çalışması altına alınması, 

• GMO'lann kötü amaçlı kullanılmasını önlemek için Biyolojik Silah 
Toplantılan ile birlikte çalışma programının geliştirilmesi, 

• Biyogüvenlik ve biyolojik şilahlann kontrolü arasındaki ilişkiye ithaf 
edilmiş komponentleri içerecek şekilde Biyogüvenlik Protokolünün 
kapasitesinin geliştirilmesi, nedenlerinden dolayı gereklidir. 

Bu protokolün, Biyolojik Silah Toplantılan ile ilişkisi ve rolü konusunda aynı 
fikirde olan bazı ülkelerde (Meksika, Peru, Fransa, İtalya) protokol bu yönden 
değerlendirilmiş, birlikte çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve teknoloji transferleri teklif 
edilmiş ve konunun biyogüvenlik ve dünya güvenliği için çok büyük önem taşıdığı 
belirtilmiştir." 

Güney Afrika Hükümeti 3 Mart 1997 tarihinde, bitki ürünleri ve etnik 
populasyonlanm araştırma altına aldıklannı ve 18 agro-terörizm patojenini, hedef bitki 
populasyonlannı ve dünya üzerindeki lokasyonlannı belirten raporlannı Geneve'de 
sunmuşlardır. 

ABD Hükümetinde ülke güvenliği ve halk sağlığı problemlerine bilim 
adamlannın katkıda bulunmasını kolaylaştırmak amacı ile akademik bilim adamlanndan 
kurulan JASON Grubu, 1997 yılında genetik modifiye biyolojik silahlan; 

• Çift yönlü biyolojik silahlar 
• Gen terapisi 
• Steath (gizli) viruslar 
• Host-swapping (konakçıyla değiş tokuş yapan) genler 
• Designer (plan kuran) genler 
• Designer (plan kuran) hastalıklar 
• BW (bioweapon) toksinler 
• Bioregülatör bileşikler 
• Yılan-akrep zehirleri, şeklinde gruplandırmış olup, herbirini detaylı 

şekilde açıklamışlardır. 
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Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji 
ve Biyogüvenlik özel îhtisas Komisyonu Raporu (2000), 6. sayfada; 

"Ayrıca, insanlık için sürekli bir tehdit oluşturan biyolojik silah riski de modern 
biyoteknolojilerin kullanımı ile daha da artacaktır. Barışçı olmayan amaçlarla üretilmesi 
mümkün olan bazı GDO'lann (bitki zararlıları, hayvan viruslan vb.) aynı zamanda ekonomik 
savaş aracı olarak kullanımı da gözardı edilmemesi gereken bir tehlike olarak ele alınmalı ve 
önleyici mekanizmalar harekete geçirilmelidir." 

Söz konusu Komisyon Raporunun 9. sayfasında; 

"Moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji araştırmaları açısından çok önemli 
olan laboratuvar altyapısı bakımından da ülkedeki durum iç açıcı değildir. Bu alanlarda 
çalışmalar yapmak için gerekli olan moleküler genetik, hücre biyolojisi, protein kimyası, 
deney hayvanı ve bitki kültürü laboratuvarlarmın tamamına sahip olan merkez sayısı 
parmakla gösterilecek kadar azdır. Buna karşılık, PCR tekniği uygulayan laboratuvar sayısı 
hızla artmaktadır. Ancak, çoğu zaman "bir PCR aleti, eşittir bir moleküler biyoloji 
laboratuvan" anlayışı ile kurulan bu laboratuvarlann kısa zamanda araştırma laboratuvan 
düzeyine gelmeleri beklenmemelidir."ifadeleri yeralmaktadır. 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda 
Güvenliği kitapçığında; 

• İnsan ve hayvanda allerjik ve toksik etkisi olan genlerin aktarılması, 
• Transfer edilen genlerin, insan ve hayvan bünyesindeki 

mikroorganizmalarla birleşme ihtimali, 
• Genetiği değiştirilmiş bitki tarafından üretilen toksinlerin hedef dışı 

organizmalara etki etme riski, 
• Virüs kaynaklı genlerin dayanıklılık genini diğer viruslara transfer etme 

ihtimali, 
• Süper tohum ve süper pestlerin oluşması, ifadeleri yeralmaktadır. 

1996-1999 periyodu için genetik olarak modifiye edilmiş mikroorganizmaların 
kullanımını içeren 90/219/EEC direktifi baz alınarak hazırlanan 2001 Komisyon Raporunun 
11. tablo içeriği olan " Atıklarda ilgili olarak; Avustralya, Belçika, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, İrlanda, İspanya, İsviçre ve İngiltere'nin GMO Atıkların imhasını "3 Güvenlik 
DüzeyTnde ele almaktadır. 

Sorular: 

1. Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve konuyla ilgili kanun taslaklarının hazırlanma 
sürecinde lCCP-3'ün sözkonusu raporu değerlendirmeye alınmış mıdır? Alınmış ise 
çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı katılmış mıdır? Değerlendirmeye alınmadı ise 
nedenleri nelerdir? 

2. ICCP-3'ün söz konusu raporu hakkında bugüne kadar olan gelişmeler takip edilmiş 
midir? 

3. Agroterörizm patojenleri konusunda çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? Olası bir 
agroterörizm saldırısına karşı önlemleriniz, hazırlıklarınız ve acil durum eylemleriniz 
nelerdir? İlgili diğer Bakanlıklarla ortak çalışmalarınız var mı? 

4. Tohum ve gıda maddeleri ithalatında gümrüklerden numune alınarak GDO ve GM 
biyolojik silahlar açısından analizi yapılıyor mu? Yapılmıyor ise nedenleri nelerdir? 
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5. Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji ve 
Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nda belirtilen hususları hazırladığınız 
Kanun Taslaklarında değerlendirmeye aldınız mı? Almadıysanız nedenleri nelerdir? 

6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği 
kitapçığında belirtilen hususların, süper viruslann oluşumuna ve spontan biyolojik 
silahların meydana gelmesine neden olabileceği yönündeki araştırmalarınız ve 
önlemleriniz nelerdir? 

7. Süper pestlerin olası oluşumuna karşı aldığınız önlemler nelerdir? 
8. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında GMO atıkları hakkında neler yaptınız? Bu 

konuda bir çalışmanız yoksa Türkiye'deki genetik kirlilik ne boyuttadır? 
T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.2.0V±jC !*}> ...708/2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 29.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6743 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'e ait 7/3314 esas 
nolu yazılı ve Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYlNDIR'a ait 6/1248 esas nolu sözlü 
soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/\m\—L-
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

Esas No : 7/3314 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesine ek olarak hazırlanarak Ocak 2000'de kabul edilmiş ve Ülkemiz 
tarafından 24 Mayıs 2000 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, Bakanı olduğunuz 
hükümette 17 Haziran 2003 tarihinde T.B.M.M.'nde görüşülerek 4898 sayılı Kanun ile 
kabul edilmiş ve 24 Haziran 2003 tarih ve 25148 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. Cartagena Biyogüvenlik Protokolünü imzalamış ülkelerde sınırı aşan 
hareketlerin de ortak olması amacıyla, Protokolün 24 Ekim 2003 tarihinde yürürlüğe 
girmesi gerekirken ABD'nin isteği ile 11 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş, ancak, 
son hazırlıkların tamamlanması amacıyla tanınan 3 aylık ek sürede bir değişiklik 
yapılmamış ve 24 Ocak 2004 tarihinden itibaren genetik modifîye organizmalar (GMO) 
aktif ticarete açılmıştır. 
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Avrupa Birliğinde 19 Mayıs 2004 tarihinde transgenik çeşitlerin tarımına ve gıda 
olarak kullanılmasına ilişkin moratoryumun kalkması AB'li bakanların oy çokluğu ile 
gerçekleşmiştir, irlanda, Hollanda, Finlandiya, isveç, ingiltere ve İtalya'nın oyları 
karşısında Danimarka, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg ve Avusturya olumsuz oy 
kullanmışlar, Portekiz, Almanya ve ispanya ise çekimser kalmıştır. 

Intergovernmental Committee for The Cartagena Protokol (tCCP-3), Plenary 
Statement, 22 Nisan 2002 tarihli "Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve Biyolojik 
Silahların Kontrolü Arasında Birlikte Çalışma için Acil Gerekseme" adlı raporunda.şu 
ifadeler yer almaktadır; 

"Biyogüvenlik Protokolü'nün ordu kontrolü ile de ilişkilendirilmesi; 
• Biyogüvenlik Protokolü ile Biyolojik Silah Anlaşma Toplantıları arasında 

değiştiği gözlenen durum, 
• Biyolojik silahların kontrolü ve genetik mühendisliğinin barışçıl olmayan 

kullanımının nasıl olabileceği ilişkisinin, biyogüvenlik protokol çalışması altına alınması, 
• GMO'ların kötü amaçlı kullanılmasını önlemek için Biyolojik Silah 

Toplantıları ile birlikte çalışma programının geliştirilmesi, 
• Biyogüvenlik ve biyolojik silahların kontrolü arasındaki ilişkiye ithaf edilmiş 

komponentleri içerecek şekilde Biyogüvenlik Protokolünün kapasitesinin 
geliştirilmesi, nedenlerinden dolayı gereklidir. 

Bu protokolün, Biyolojik Silah Toplantıları ile ilişkisi ve rolü konusurîda.aynı 
fikirde olan bazı ülkelerde (Meksika, Peru, Fransa, italya) protokol bu yönden 
değerlendirilmiş, birlikte çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve teknoloji transferleri 
teklif edilmiş ve konunun biyogüvenlik ve dünya güvenliği için çok büyük önem 
taşıdığı belirtilmiştir." 

Güney Afrika Hükümeti 3 Mart 1997 tarihinde, bitki ürünleri ve etnik 
populasyonlarını araştırma altına aldıklarını ve 18 agro-terörizm patojenini, hedef bitki 
populasyonlarını ve dünya üzerindeki lokasyonların belirten raporlarını 
Cenevre'de sunmuşlardır. 

ABD Hükümetinde ülke güvenliği ve halk sağlığı problemlerine bilim 
adamlarının katkıda bulunmasını kolaylaştırmak amacı ile akademik bilim 
adamlarından kurulan JASON Grubu, 1997 yılında genetik modrfıye biyolojik silahları; 

• Çift yönlü biyolojik silahlar 

• Gen terapisi 
• Steath (gizli) viruslar 
• Host-swapping (konakçıyla değiş tokuş yapan) genler 
• Designer (plan kuran) genler 
• Designer (plan kuran) hastalıklar 
• BVV (biovveapon) toksinler 
• Bioregülatör bileşikler 
• Yılan-akrep zehirleri, şeklinde gruplandırmış olup, herbirini detaylı 

şekilde açıklamışlardır. 
Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji ve 

Biyogüvenlik özel ihtisas Komisyonu Raporu (2000), 6. sayfada; 
"Ayrıca, insanlık için sürekli bir tehdit oluşturan biyolojik silah riski de modern 

biyoteknolojilerin kullanımı ile daha da artacaktır. Barışçı olmayan amaçlarla 
üretilmesi mümkün olan bazı GDO'ların (bitki zararlıları, hayvan virusları vb.) aynı 
zamanda ekonomik savaş aracı olarak kullanımı da gözardı edilmemesi gereken bir 
tehlike olarak ele alınmalı ve önleyici mekanizmalar harekete geçirilmelidir." 

Söz konusu Komisyon Raporunun 9. sayfasında; 
"Moleküler biyoloji ve modern biyoteknoloji araştırmaları açısından çok önemli 

olan laboratuvar altyapısı bakımından da ülkedeki durum iç açıcı değildir. Bu 
alanlarda çalışmalar yapmak için gerekli olan moleküler genetik, hücre biyolojisi, 
protein kimyası, deney hayvanı ve bitki kültürü laboratuvarlarının tamamına sahip 
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olan merkez sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Buna karşılık, PCR tekniği 
uygulayan laboratuvar sayısı hızla artmaktadır. Ancak, çoğu zaman "bir PCR aleti, 
eşittir bir moleküler biyoloji laboratuvan" anlayışı ile kurulan bu laboratuvarların kısa 
zamanda araştırma laboratuvan düzeyine gelmeleri beklenmemelidir."ifadeleri 
yeralmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda 
Güvenliği kitapçığında; 

• İnsan ve hayvanda allerjik ve toksik etkisi olan genlerin aktarılması, 
• Transfer edilen genlerin, insan ve hayvan bünyesindeki 

mikroorganizmalarla birleşme ihtimali, 
• Genetiği değiştirilmiş bitki tarafından üretilen toksinlerin hedef dışı 

organizmalara etki etme riski, 
• Virüs kaynaklı genlerin dayanıklılık genini diğer viruslara transfer etme 

ihtimali, 
• Süper tohum ve süper pestlerin oluşması, ifadeleri yeralmaktadır. 
1996-1999 periyodu için genetik olarak modifıye edilmiş mikroorganizmaların 

kullanımını içeren 90/219/EEC direktifi baz alınarak hazırlanan 2001 Komisyon 
Raporunun 11.tablo içeriği olan " Atıklarla ilgili olarak; Avustralya, Belçika, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İspanya, İsviçre ve İngiltere'nin GMO 
Atıkların imhasını "3 Güvenlik Düzeyi"nde ele almaktadır. 

Sorular: 
SORU 1. Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve konuyla ilgili kanun 

taslaklarının hazırlanma sürecinde ICCP-3'ün sözkonusu raporu değerlendirmeye 
alınmış mıdır? Alınmış ise çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı katılmış mıdır? 
Değerlendirmeye alınmadı ise nedenleri nelerdir? 

CEVAP 1. Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülmekte olan "Ulusal 
Biyogüvenlik Kanun Taslağının" hazırlık sürecinde 50 değişik kurum ve kuruluştan 
ortalama 85 uzmanın katılımı sağlanmıştır. Biyogüvenlik kapsamına girebilecek tüm 

konular göz önüne alınmıştır, öncelikle konu ile ilgili olarak mevcut yasal 
düzenlemeler ve alt yapı durumu ortaya konmuştur. Bu çalışmalar sonucunda 
Biyogüvenliğin yeni bir yasal düzenleme ile ele alınması gerektiği sonucuna 
varılmıştır. Kanun taslağı hazırlanırken temel prensip olarak Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolü ve bağlı kararlar ile ülkemiz gerçekleri de dikkate alınarak Biyolojik çeşitlilik 
yanında insan, hayvan ve çevre sağlığı da tüm boyutları ile göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu kapsamda, modern biyoteknolojinin yeni biyolojik silahlar 
geliştirmede çok önemli imkanlar sunduğu gerçeği de dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, 
biyolojik silah olarak kullanılabilecek hususlar da Kanun kapsamına alınmıştır. 
Çalışmalar süresince Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile irtibat içinde olunmaya 
gayret edilmiş ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) katılım sağlanmıştır. 
Kaldı ki, kanun taslağı diğer Bakanlıkların görüşlerine açıldığında adı geçen Bakanlık 
görüşü yine ayrıca dikkate alınacaktır. 
Diğer yandan, ICCP-3 tarafından kabul edilen bir rapor olup, raporda öngörülen 
hususların karara dönüştürülmesi için Sözleşme Sekreteryası tarafından öngörülen 
hususların her biri için karar metnine esas olacak çalışmaların yapılması ve önerilen 
kararların da Taraflar Konferansınca onaylanması gerekmektedir. Bir diğer önemli 
husus da her iki sözleşme mekanizmalarının ortak çalışma yapmayı kabul etmelerinin 
sağlanmasıdır. Ancak bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Cartagena Biyogüvenlik 
Protokolünün kapsamının Biyolojik Silahlarla ilgili komponentleri içerecek şekilde 
genişletilmesi gündeme gelebilecektir. Bu genişleme gerçekleştiğinde ilgili hükümlerin 
yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir. 

SORU 2. ICCP-3'ün söz konusu raporu hakkında bugüne kadar olan 
gelişmeler takip edilmiş midir? 
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CEVAP 2. Söz konusu rapor ile ilgili gelişmeler takip edilmektedir. 2004 yılı 
Şubat ayında Kuala Lumpur/Malezya'da yapılan Cartagena Biyogüvenlik Protokolü 
I.Taraflar Konferansında ICCP-3'de alınan kararın uygulaması ile ilgili bağlayıcı bir 
karar alınmamıştır. Alınabilecek bağlayıcı bir karar her iki sözleşmenin Sekretaryaları 
arası görüşmeler ve her iki sözleşmenin Taraflar Konferansının kabulü ile uygulamaya 
girecektir 

SORU 3. Agroterörizm patojenleri konusunda çalışmanız var mıdır? Varsa 
nelerdir? Olası bir agroterörizm saldırısına karşı önlemleriniz, hazırlıklarınız ve acil 
durum eylemleriniz nelerdir? İlgili diğer Bakanlıklarla ortak çalışmalarınız var mı? 

CEVAP 3. Bu konuda Bakanlığımızın herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

SORU 4. Tohum ve gıda maddeleri ithalatında gümrüklerden numune 
alınarak GDO ve GM biyolojik silahlar açısından analizi yapılıyor mu? Yapılmıyor ise 
nedenleri nelerdir? 

CEVAP 4. GDO*lu bitki çeşitlerine ait sertifikalı tohumların ithalatına, 
üretimine ve tesciline izin verilmemektedir. 

Diğer taraftan tohum olarak ülkemize ithalatı yapılacak olan ürünler için 
1998 yılında yürürlüğe konulan "Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri 
Hakkında Talimat" kapsamında gerekli tüm analizler yapılmaktadır. Ancak, bu 
analizler içerisinde doğrudan biyolojik silah kavramı dikkate alınmamaktadır. 

SORU 5. Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel ihtisas Komisyonu Raporu'nda belirtilen 
hususları hazırladığınız Kanun Taslaklarında değerlendirmeye aldınız mı? 
Almadıysanız nedenleri nelerdir? 

CEVAP 5. Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik özel İhtisas Komisyonu Raporu'nda belirtilen hususlar 
Bakanlığımızca hazırlanan Kanun Taslaklannda değerlendirmeye alınmıştır. 

SORU 6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve 
Gıda Güvenliği kitapçığında belirtilen hususların, süper virusların oluşumuna ve 
spontan biyolojik silâhların meydana gelmesine neden olabileceği yönündeki 
araştırmalarınız ve önlemleriniz nelerdir? 

CEVAP 6. öncelikle bu tür durumların gelişimi için ülke içinde yoğun 
üretimlerin olması, buna ilave olarak, söz konusu virüs ve patojenleri değişime 
zorlayacak baskıların oluşması gerekmektedir. Bu hususlarla ilgili doğrudan bir 
araştırma faaliyeti olmamakla birlikte, yürürlükte bulunan ilgili Talimat kapsamında 
yapılan çalışmalarda bu hususlarda takip edilebilmektedir. Söz konusu Talimat 
kapsamında yapılan çalışmalarda bu anlamda bir bulguya rastlanmamıştır. Bu 
hususlarla ilgili olarak alınacak önlemler her bir ürün ve durum için farklı olmaktadır. 
Her bir ürün yada durum kendi içinde değerlendirilerek (case by case) ürüne ve 
duruma özel risk yönetim planları hazırlanacaktır. Kanun taslağında bu hususun tüm 
GDO ve ürünleri için uygulanması öngörülmektedir. Yani, üretim ya da tüketimine izin 
verilecek her ürünün bir risk yönetim planı bulunacaktır. 

SORU 7. Süper pestlerin olası oluşumuna karşı aldığınız önlemler nelerdir? 
CEVAP 7. Süper pestlerin olası oluşumu da yukarıda belirtildiği üzere risk 

yönetimi planında değerlendirilecektir 

SORU 8. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında GMO atıkları hakkında 
neler yaptınız? Bu konuda bir çalışmanız yoksa Türkiye'deki genetik kirlilik ne 
boyuttadır? 

CEVAP 8. Ülkemizde bu ürünlerin üretimi olmadığından yalnızca alan 
denemelerinden gelen atıklar söz konusudur. Bu atıklarda, halihazırda yürürlükte 
olan "Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat" kapsamında 
değerlendirilmekte ve tüm atıklar uzmanlar nezaretinde uygun yöntemlerle yok 
edilmektedir. Dolayısıyla, GMO'lar nedeniyle bir genetik kirlenme söz konusu değildir. 
Bu konuda ileriye dönük olarak alınabilecek tedbirlerin temel prensipleri 
Bakanlığımızca hazırlanan Kanun Taslağında yer almaktadır. 
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200. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, Afşin-Elbistan Termik Santralının 
çevreye ve insan sağlığına verdiği zarara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3317) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için, gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 19.07.2004 

C = Z = = = : ^ 4 Z^m*—^-__/ 
Mehmet Ali ÖZPOLAT s \ 

İstanbul Milletvekili / 

Elbistan Belediye Başkanı'nın; Afşin-Elbistan Termik Santrah'mn filtre sisteminin 
sağlıklı çalışmaması nedeniyle, yöre halkının sağlığının ve bölgede tarımın ciddi tehdit altmda 
bulunduğu, çevre kirliliğinin giderek arttığı yolundaki feryatları, geçtiğimiz günlerde 
medyada yer aldı. İlgili haberlerde, Çukurova Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalarda, son 
zamanlarda bölgede kanser vakalannda büyük artış olduğunun saptandığı bilgisine de yer 
verildi. 

Sorular: 
. » • 

1-Bölge insanının ve çevre sağlığının ciddi bir "termik" tehlike altmda olduğu 
hükümetiniz tarafından daha önceden biliniyor muydu? 

2-Termik Santralin filtre sisteminin sağlıklı çalışmadığı bilgisi hükümetinize ulaşmış 
mıdır? 

3-Kanser vakalannda yoğun artış gözlendiği yolundaki Çukurova Üniversitesi ve 
Ankara Onkoloji Hastanesi raporlanndan haberdar mısınız? 

4-Santrahn A Ünitesinin yol açtığı sorunlar çözülmeden, B Ünitesinin devreye 
sokulmasının halk sağlığına yönelik tehdidi arttıracağı öngörülemedi mi? 

5-Tüm bu bilgilere sahip olunduğu halde önlem almamak, halkın sağlığı ile oynamak 
anlamına gelmiyor mu? Bunu basit bir vurdumduymazlıkla açıklamak yeterli olur mu? Yoksa 
bu tutum, halk sağlığına yönelik işlenmiş ağır yaptırımlar gerektiren ciddi suçlar kapsamına 
girer mi? 

6-Yeni bir Çernobil'le karşı karşıya mıyız? Bu vaka'nın kaderi de, Çernobil gibi 
unutulmak mı olacak? 

7-Bölge incelemeye alınacak mı? Ülkemizin en büyük 4. Ovası olan Afşin-Elbistan 
Ovası'm, bölge halkım ve tarımı korumak için bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

-8-Çevre Dostu Teknolojilerle ilgili olarak hükümetinizin düşünceleri nelerdir ve bu 
yönde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

n-7û - T L ! ^ - a 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- / U > 7 
Konu : Yazılı Soru Önergesi A ~ ,_w .. - - : 

119 30 02cYLUL 2m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığının 09.08.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3317-6806/ 
21671 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 13.08.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-377-1/3928 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına, tarafımdan cevaplandırılmasını tensip 
ettikleri, 7/3317-6806 esas no.lu yazılı soru önergesi, Elektrik Üretim A.Ş. Gene! 
Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

ı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALİ ÖZPOLAT'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3317-6806) 

Sorular 1-8 
Elbistan Belediye Başkanı'nın; Afşin-Elbistan Termik Santralfnın filtre sisteminin 

sağlıklı çalışmaması nedeniyle, yöre halkının sağlığının ve bölgede tarımın ciddi tehdit 
altında bulunduğu, çevre kirliliğinin giderek arttığı yolundaki feryatları, geçtiğimiz günlerde 
medyada yer aldı. ilgili haberlerde, Çukurova Üniversitesinin yaptığı araştırmalarda, son 
zamanlarda bölgede kanser vakalarında büyük artış olduğunun saptandığı bilgisine de yer 
verildi. 

- Bölge insanının ve çevre sağlığının ciddi bir "termik" tehlike altında olduğu 
hükümetiniz tarafından daha önceden biliniyor muydu? 
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- Termik Santralin filtre sisteminin sağlıklı çalışmadığı bilgisi hükümetinize ulaşmış 
mıdır? 

- Kanser vakalarında yoğun artış gözlendiği yolundaki Çukurova Üniversitesi ve 
Ankara Onkoloji Hastanesi raporlarından haberdar mısınız? 

- Santralın A Ünitesinin yol açtığı sorunlar çözülmeden, B Ünitesinin devreye 
sokulmasının halk sağlığına yönelik tehdidi arttıracağı öngörülemedı mi? 

- Tüm bu bilgilere sahip olunduğu halde önlem almamak, halkın sağlığı ile oynamak 
anlamına gelmiyor mu? Bunu basit bir vurdumduymazlıkla açıklamak yeterli olur mu'? 
Yoksa bu tutum, halk sağlığına yönelik işlenmiş ağır yaptırımlar gerektiren ciddi suçlar 
kapsamına girer mi? 

- Yeni bir Çernobil'le karşı karşıya mıyız? Bu vaka'nın kaderi de, Çernobil gibi 
unutulmak mı olacak? 

- Bölge incelemeye alınacak mı? Ülkemizin en büyük 4. Ovası olan Afşin-Elbistan 
Ovasını, bölge halkını ve tarımı korumak için bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

- Çevre Dostu Teknolojilerle ilgili olarak hükümetinizin düşünceleri nelerdir ve bu 
yönde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
Cevaplar 1-8 : 

Elektrofiltreler dizayn değen olan %99 verimde çalışamadığı için cüzi bir miktar kul 
dışarı atılmaktadır. Elektrofiltrelerin rehabilite edilmesiyle ilgili çalışmalar, Santralın genel 
rehabilitasyonu çerçevesinde ele alınmış olup, Müşavirlik ihalesi için çalışmalar devam 
etmektedir. Ayrıca Afşin-Elbistan A Santralında Baca Gazı Arıtma Tesisinin yapımı. 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı Yatırım Programına alınmış (Proje No 
1999 D 010040) ve konuyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

Kanser hastalıklarının arttığı iddiası ise eldeki verilere göre doğru değildir. Afşin-
Elbistan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nün Bölgedeki Sağlık Merkezlerinden aldığı 
bilgilere göre Santralın devreye alındığı 1984 tarihinden bu güne kadar çalışanlardan 
sadece 3 kişide kanser hastalığı teşhis edilmiş olup, hastalık nedeni tespit edilememiştir 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde son yıllarda çevresel hususlar çok daha 
fazla önem kazanmış olup, çevre mevzuatı çerçevesinde, çevre performansının artırılması 
yönünde çalışmalar sürdürülmekte ve gerekli yatırımlar yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere kanser vakalarındaki artışa neden olan bir çok faktör bulunmaktadır 
Kalıtımsal ve genetik unsurlar, sigara v.b. kanserojen maddelerin kullanımı, yaşam 
koşulları, beslenme şekli, çalışma şartları bu faktörlerden sadece birkaçıdır. Ayrıca, kanser 
vakaları artışına yönelik yorum yapabilmek için uzun yıllar boyunca düzenli ve sistematik 
bir şekilde ve kapsamlı istatistiklerin tutulmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle eldeki verilerle 
kanser vakalarının artış nedeni veya kaynağı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün 
değildir. 
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201. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Kıyı Yasasına muhalefetten haklarında soruşturma 
açılan belediye başkanları olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/3320) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİBAŞKANLIĞFNA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

1-Kıyı yasasına aykırı davrandığı iddia edilerek haklarında soruşturma açılmış 
belediye başkam veya başkanlan var mı? 

2-Varsa mensup olduğu siyasi partilere göre dağılımı nedir? 

3- Kıyı yasasına aykırı davrandığı iddia edilen belediye başkan yada başkanları 
hakkında, rapor tutup yargılanmaları istemini sağlayanlardan kaçı müfettiş, kaçı 
kontrolördür? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

31 ta im 
SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-U<^ " " S ^ O ^ 
KONU : İzmir Milletvekili 

Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:a)TBMM Başkanlığının 09.08.2004 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-7/3320-
6828/21793 sayılı yazısı. 

b)Başbakanhğın 13.08.2004 tarih ve B.02.O.KKG.0.12/106-377-4/3922 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip 
ettikleri 7/3320-6828 sayılı yazılı soru önergesinde sorulan, Kıyı Yasasına aykın davranan 
Belediye Başkanlan ile bunlara ait diğer bilgilerin yer aldığı İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 
listeler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jinali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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3621 SAYILI KIYI KANUNUNA MUHALEFET NEDENİYLE HAKKINDA 
SOKUŞTURMA ONAYI ALINAN BELEDİYELERE AİT LİSTE 

1-İzmir ili Bii\ ükşelıir Belediyesi Dosya No:02.35.88-(Mflfettiş) 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet PİRİŞTİNA-DSP-
618 sayılı Limanlar Kanununa ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykın olarak Güzelbahçe ilçesi 

sahil şeridinin izinsiz doldurularak iskele yapıldığı iddiası ile ilgili olarak, Bakanlık Makamının 
07.10.2002 tarihli onayı ile görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi tarafından düzenlenen 21.11.2002 
tarih ve 50'8.*> sayılı rapora istinaden Bakanlık Makamının 21.11.2002 tarih ve 546 sayılı kararı ile 
soruşturma izni verilmemiş olup, süresinde itirazda bulunulmadığından söz konusu karar 
kesinleşmiştir. 

2-İzmir ili Selçuk Belediyesi Dosya No:02.35.100(Kontrolör) 
Selçuk Belediye Başkanı H.Vefa ÜLGER-CHP 
1. derce.- ıııri/.m bölgesi ilan edilen Pamucak Bölgesinde Kıyı Kanunu ve Belediye 

Kanununa aygırı oiaıak balıkçı bannağı yapmak için çalışma yapıldığı, denizin toprak ve kayalarla 
doldurulduğu iddiası ile ilgili olarak, Bakanlık Makamının 21.10.2002 tarihli onayı ile 
görevlendirilen Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen 15.11.2002 tarih ve 33/23 sayılı 
rapora istinaden Bakanlık Makamının 19.11.2002 tarih ve 1167 sayılı kararijlevsöruşturmâ izni 
verilmemiş ı lup. söz konusu karar gereği yapılmak üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
gönderi İm i şii". 

3-İzmir ili Seferihisar ilçesi ÜrkmezBelediyesi Dosya No:03.35.3365(Kontrolör) 
Ürkmez Belediye Başkanı Halil KÜÇÜKKURAL-DYP 
Ürkme? Ça\ı"nın denize bağlandığı yerde, 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca gerekli 

olan onanı.: işlemi:; tamamlanmadan belediye tarafından bir kısım dolgu işlemlerinin yapıldığı, 
yapılan dol^u nede::: le kıyı erezyonu ve kum yığılması olduğu, bu durumun dere yatağının doğal 
deşarjını engelleyevc sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğu ve insan sağlığım tehlikeye attığı, 
aynca balıkçı banr. j,ı çalışması esnasında izinsiz olarak denize doğru 15-20 m'lik taş dolgu 
yapıldığı iddiaları ile ügili olarak, Bakanlık Makamının 02.06.2004 tarihli onayı ile görevlendirilen 
Mahalli İdareler Konırolörü tarafından düzenlenen 24.06.2004 tarih ve 115/8 sayılı araştırma raporu 
gereği yapılmak ü/en- Seferihisar Kaymakamlığına gönderilmiştir. 

4-İzmir ili Çeşme E- iediyesi Dosya No:03.35.1326-(Kontrolör) 
Çeşme Belet iye Başkanı Faik TÛTÜNCÜOĞLU-CHP 
362 i sayılı Kıyı Kanununa aykın yapılaşmaya göz yumulduğu iddiası ile ilgili olarak, 

Bakanlık Makamım 02.07.2003 tarihli onayı ile görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi tarafından 
düzenlenen 03.08.2' »03 tarih ve 6/84 sayılı rapora istinaden Bakanlık Makamının 18.08.2003 tarih ' 
ve 157 saydı karan :1e soruşturma izni verilmemiş olup, süresinde itirazda bulunulmadığından söz 
konusu karar Kesinleşmiştir. 

5-İzmir ili Urla Belediyesi Dosya No:03.35.327(Kontrolör) 
11 la beledi) e Başkanı M.S KARAOSMANOĞLU-ANAP 
362: FHNIİİ Kıyı Kanununa aykırı olarak yapılan inşaatlara göz yumularak görevin kötüye 

kullanıldığı iddiası i'e ilgili olarak, Bakanlık Makamının 13.04.2003 tarihli onayı ile görevlendirilen 
Mahalli İdare;er Ko ıırolörü tarafından düzenlenen 08.05.2003 tarih ve 8/29 sayılı araştırma raporu 
Bakanlık Makamının 22.05.2003 tarihli onayı ile hıfz edilmiştir. 
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6-İzmir ili Aliağa Belediyesi Dosya No:02.35.33(Kontrolör) 
Urla Belediye Başkanı Hakkı ÜLKÜ-CHP 
Beledi ve Meclisinin 10.02.1999 tarih ve 1999/2-5 sayılı kararına istinaden, Tarım ve Köy 

İşleri Bakanlığında:] izin alınmadan, 1/1000 ölçekli Aliağa İmar Planının 191-1 lc,19K-lc,19K-
16,20K-11 ıd.2()K-i id.20K-llla ve 20K-lVc nolu paftalarında ek dolgu yapıldığı, kıyı şeridinin 
düzenlendiği ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet edildiği iddiaları ile ilgili olarak, 
Bakanlık Makamının 02.06.2002 tarihli onayı ile görevlendirilen Mahalli İdareler Kontrolörü 
tarafından düzenlenen 21.06.2002 tarih ve 7/17 sayılı rapora istinaden Bakanlık Makamının 
28.06.2002 tarih ve 861 sayılı karan ile soruşturma izni verilmemiş olup, söz konusu karara 
süresinde itirazda bulunulmadığından karar kesinleşmiştir. 

7-Muğia ili Dalaman Belediyesi Dosya No:03.48.1-3490(Kontrolör) 
Dalaman Belediye Başkanı Şevket DURMUŞ-ANAP 
3621 sayılı Kıyı Kanununa aykırı olarak Kapukargm Köyü Çelek mevkiinde bulunan 

Therme Maıis Oteli etkilileri tarafından Kükürtlü Göl kenarına 3 adet havuz yapıldığı iddiası ile 
ilgili olarak. Bakanlık Makamının 10.05.2004 tarihli onayı ile görevlendirilen İçişleri Bakanlığı 
kontrolöri; tarafından düzenlenen 21.06.2004 tarih ve 15/8 sayılı rapora istinaden İşleme 
Konulmama onayı ya/ı İmiş olup halen imza aşamasındadır. 

8-Muğla ili Bodrum Belediyesi Dosya No:03.48.1327-(Kontrolör) 
Bodrum Belediye Başkanı Emin ANTER-CHP 
Bodrum Bölgesinde 3621 Sayılı Kıyı Kanununa aykırı yapılaşmaya göz yumulduğu iddiası 

ile ilgili o! ara it. Baka ılık Makamının 02.07.2003 tarihli onayı ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişi 
tarafından düzenlenen 15.08.2003 tarih ve 97/31 sayılı rapora istinaden soruşturma izni verilmemiş 
olup, söz konusu karar gereği yapılmak üzere Bodrum Kaymakamlığı'na gönderilmiştir. 

9-Muğla ili Fethiye Belediyesi Dosya No:03.48.1634(Kontrolör) 
Ferim e Belediye Başkanı Behçet SAATÇİ- MHP 
Fct!r.>"o İlçes; 2. Karagözlerde denize dolgu yapılarak kazanılan yerlerde Özel Çevre 

Koruma Kurulundu!. izin alınmadan inşaat yaptırılmasına göz yumulduğu ve konu ile ilgili 
mahkeme ka-ırlarınm uygulanmayarak 3621 sayılı Kıyı Kanununa muhalefet edildiği iddiaları ile 
ilgili olarak Bakan i; it Makamının 01.09.2003 tarihli onayı ile görevlendirilen İçişleri Bakanlığı 
Kontrolörü taralindaı düzenlenen 26.09.2003 tarih ve 62/43 sayılı araştırma raporuna istinaden 
Bakanlık Mal* a mine a 09.06.2004 tarihli İşleme Konulmama karan verilmiştir. 

10-Balıkesiı ili Ayvalık ilçesi Altınova Belediyesi Dosya No:Û3.10.514(Kontrolör) 
Altınoluk Belediye Başkanı Süleyman ŞAHİN-CHP 
Sahil handmda 2621 sayılı Kıyı Kanununa aykırı yapılaşmaya göz yumulduğu ve sahil şeridi 

ile ilgili imar uygulamasında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile ilgili olarak, Bakanlık Makamının 
29.05.2003 urihli onayı ile görevlendirilen Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen 
02.08.2004 tarih ve 72/19 sayılı rapor gereği yapılmak üzere Ayvalık Kaymakamlığına tevdi 
edilmiştir Kaymakamlık Makamının 01.09.2003 tarih ve 2003/14 sayılı karan ile soruşturma izni 
verilmiştir. Sez korzamı karar, Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 09.12.2003 tarih ve 
E:2003 24 i. K:2003 267 sayılı karar ile kesinleşmiştir^'^-'' 'r 

A " * • ' • ' - - • . • • • 
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11-Zonguldak Belediyesi Dosya No:03.67.2468(Müfettiş) 
Zonguldak Belediye Başkanı İsmail EŞREF-DSP 
Terakki Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 1412 pafta 371 ada 405 no'lu parselde 3621 

sayılı Kıyı Kanunun, ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aykırı olarak kıyı 
kenar çizgisi ü/.enr.e binaların yapılmasına göz yumulduğu iddiası ile ilgili olarak, Bakanlık 
Makamının 04.11.2003 tarihli onayı ile görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi tarafından düzenlenen 
17.12.2003 mrih ve 7648 sayılı rapora istinaden Bakanlık Makamının 19.12.2003 tarih ve 262 
sayılı karan ile soni; umıa izni verilmiştir. Söz konusu karar ile ilgili olarak, Danıştay 2. Dairesinin 
16.03.20iM ıarih ve ; :2004132, K:2004/250 sayılı karan ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmesine karar verilmiştir. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zonguldak Ağır 
Ceza Mahkemesinde dava açılmak üzere Hz:2004/2409, E:2004/1447 sayılı iddianame 
hazırlanmıştır. 

12-Balıkesir ili Erdek Belediyesi Dosya No:03.10.877(Kontrolör) 
Eı dr Belediye Başkam Hüseyin SARI -ANAP 
Yaiı Mahalle.v Seyitgazi Tepesi Mevkiinde Erdek Deniz Üs Komutanlığı sorumluluğundaki 

ikinci deret asken yasak bölge sınırlarında kalan alanda gerekli izin alınmadan denize dolgu 
yapıldığı ve 2621 sayılı Kıyı Kanununa muhalefet edildiği iddiası ile ilgili olarak, Bakanlık 
Makamının 11.06.2003 tarihli onayı ile görevlendirilen Mahalli İdareler Kontrolörü taraûndan 
21.07.2003 tarih ve o7''41 sayılı rapora istinaden Bakanlık Makamınca 08.09.2003 tarihli işleme 
konulmama kararı vcılmiştir. 

13-Aydın ili Kuşadası Belediyesi Dosya No:03.09.607-(Kontrolör) 
Kuşadası Belediye Başkanı Fuat AYDOĞAN-ANAP 
a)K>jşadası Yat Limanı bitişiğindeki benzinlik tesisi ve Migros binasının usulsüz olarak 

yapılmasını \ e işletilmesine göz yumulduğu, b)Yat Limanı bitişiğinde ve sahil şeridinde 2621 sayılı 
Kıyı Kanunu ve imar planına aykırı olarak Sinan KARA ve belediye tarafından kafeterya yapıldığı, 
c)Kuşadası Yat Limanı ile mevcut iskele arasında kalan alanda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 
Çevresel hık; Değerlendirme Yönetmeliği ile 2621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe aykırı olarak deniz kıyısında dolgu yapılması ve alan 
kazanı lir ası konusunda sahil ve plaj düzenlemesi adı altında izinsiz ve yasal olmayan dolgu 
yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak, Bakanlık Makamının 30.01.2003 tarihli onayı ile görevlendirilen 
Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından 07.03.2003 tarih ve 76/12 sayılı raporda, "Kuşadası Yat 
Limanı bitişiğindeki benzinlik tesisi ve Migros binasının usulsüz olarak yapılmasını ve işletilmesine 
göz yumulduğu" konusu ile ilgili olarak 30.10.2002 tarih ve 18/28 sayılı ön inceleme raporuna 
istinaden Bakanlık Makamınca 04.11.2002 tarih ve 1117 sayılı karan ile soruşturma izni verilmiştir. 
Danıştay 1 Dairesinin 05.02.2003 tarih ve E:2003/44, K.2003/205 sayılı karan ile kesinleşmiştir. 
Diğer iddialarla ilgili olarak, Bakanlık Makamının 11.03.2003 tarih ve 111 sayılı karan ile 
soruşturma i/.-ıi verilmiştir. Danıştay 2. Dairesinin 30.09.2003 tarih ve E:2003/731, K:2003/1928 
sayılı karar: ile kesinleşmiştir. 

14-Balıkesh ili Bandırma Belediyesi Dosya No:01.10.34(Kontrolör) 
Bandırma Belediye Başkanı Halil ÜNLÜ-DSP 
Denizden doldurularak kazanılan 53 pafta, 523 ada, 4 parselde kayıtlı 213 m2 yerin Kıyı 

Kanunu ve Yönetmeliğe aykın şekilde yapılmasına müsaade edilmesi, iddiası ile ilgili olarak, 
Bakanlık Makamının 18.03.2002 tarihli onayı ile görevlendirilen Mahalli İdareler Kontrolörü 
tarafından düzenlenen 08.08.2002 tarih ve 90/20, 107/29, 109/18 sayılı rapora istinaden Bakanlık 
Makamının 1C.O8.2O02 tarih ve 934r sayılı karan ile soruşturma izni verilmiştir.Danıştay 2. 
Dairesinin 25.ff6.2003 tarih ^E:2Q03/447^ K2003/1599 sayılı karan ile soruşturmanın 
ertelenmesine kurar verilmiştir./ .; . . . -•. , 
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15-Mersin ili I.-demli ilçesi Ayaş Belediyesi Dosya No:04.33.2034(Kontrolör) 
Ayaş Be;ediye Başkanı Mustafa KOÇ-DYP 
Yenr.şkımıu Mahallesi 271-IH a pafta, 137 ada, 16 nolu parselin bulunduğu 1/2500 ölçüdeki 

alanın Batı İçel Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planında Turizm ikinci konut yerleşme alanı olarak 
planlandığı u;v:.ık mı planın uyulmadığı, belediyece verilen 14.03.2003 tarih ve 2 nolu yapı 
ruhsatının i m ur mevzuatına aykırı olduğu, iddiası ile ilgili olarak onay hazırlanmış olup, Bakanlık 
Makamının onayına sunulmuştur. 

16-Kocaeli ili Karamürsel Belediyesi Dosya No:00.41.48(Kontrolör) 
Karamürsel Belediye Başkanı Sadettin ÖZALAY-FP 
3621 savıh Kıyı Kanununa aykırı yapılan tesislerin işletmecilerinin haksız menfaat 

kazanmaların.; imkan sağlandığı, iddiasıyla ilgili olarak Bakanlık Makamından 09.01.2001 ve 
24.01.2001 laphîi soruşturma onaylan alınmış olup, düzenlenen 13.02.2001 tarih ve 146//9 sayılı 
rapora istinat;^ı Bakanlık Makamınca 26.02.2001 tarih ve 2001/80 sayılı karar ile soruşturma izni 
verilmesine karar \cri!miş olup, Danıştay 2. Dairesinin 13.06.2001 tarih ve E:2001/844 
K:2001/1642 sayılı karar ile onanarak kesinleşmiştir. 

17-İstanbul İli şile Belediyesi Dosya No:00.34.563(Mflfettiş) 
Şile Belediye Başkanı İhsan ÇAYntOĞLU-ANAP 
Balibcy Mahallesi Merkep Adası Mevkii 13 pafta 34 ada 10 sayılı parseldeki taşınmaz 

üzerine 3104 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine ruhsatsız kazı ve kaçak yapı yapılmasına göz yumulduğu 
iddiası ile iluilı olarak Bakanlık Makamından 04.05.2001 tarihli soruşturma onayı alınmış olup, 
Mülkiye Başmüfettişi tarafından düzenlenen 30.09.2002 tarih ve 92/65 sayılı rapora istinaden 
Bakanlık Makamının 24 10.2002 tarih ve 2002/483 sayılı karan ile soruşturma izni verilmesine 
karar verilr,i i ş:iı. Stf/ uonusu karar Danıştay 2. Dairesinin 19.06.2003 tarih ve E:2003/473 
K:2003/153(, sayılı karar ile kaldırılmıştır. 

18-Antalya İli Kestcl Belediyesi Dosya No:00.07.46 (Kontrolör) 
Keşte'. Belediye Başkanı İsa KÜÇÜLMEZ-ANAP 
Hanönü Mevkii 18 N-lb pafta 1489 sayılı parsele 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine 

aykın olarak ruhsat verildiği iddiası ile ilgili olarak; Bakanlık Makamından 19.07.2000 tarihli 
soruşturma oı; yi alınmış olup, soruşturma sonucunda düzenlenen 17.04.2002 tarih ve 46/15 sayılı 
düzenlenen ıh inceleme raporu Alanya Kaymakamlığına tevdi edilmiştir. Alanya Kaymakamlık 
Makamınca "04.2002 tarih ve 2002/25 sayılı karar ile soruşturma izni verilmesine karar 
verilmiştir. 

19-Antalya İli Manavgat Belediyesi Dosya No:01.07.122 (Müfettiş) 
Manavgat Belediye Başkanı Zeynel ŞENOL-MHP 
NVastııru.on Otek tarafından 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykın inşaat yapıldığı iddiası ile 

ilgili olarak, iakanlık makamından 06.09.2001 tarihli soruşturma onayı alınmış olup, soruşturma 
sonucunda liıi/enlcnen 14.11.2001 tarih ve 20/25 sayılı rapora istinaden Bakanlık Makamınca 3 
konuda soruşıurna i/nı verilmesine 2 konuda soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir. Söz 
konusu karaı• J^am^av 2. Dairesinin 18.09.2002 tarih ve E:2002/368 K:2002/3079 sayılı karar ile 
onanmıştır/ ;.,,' ?"•>.,%., 
20-Antalya İli Kaş İlçesi Kalkan Belediyesi Dosya No:01.07.115(Müfettiş) 

Kalkan Belediyesi Mustafa ŞALVARLI-DYP 

Kışlaöhii Mevkiinde bulunan Clup Patara Sitesinin 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykın 
yapılaşmasına göz yumulduğu iddiası ile ilgili olarak; Bakanlık Makamından 09.08.2001 tarihli 
soruşturma ona\ı alınmış olup, soruşturma sonucunda hazırlanan 10.09.2001 tarih ve 150/64,51/85 
sayılı tevdi rapo-j Kaş Kaymakamlığına tevdi edilmiştir. 
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21-Yalova İli C narcık Belediyesi Dosya No:01.77.3 (Müfettiş) 
Çınarcık Belediye Başkanı M.Yaşar BİRİNCİ- ANAP 

KOCJKLIV Çııkalorman Mevkiinde 3/1 pafta 803-804-805 ada 1-2-3-4 sayılı parsellerde 3621 
sayılı Kıyı Ka;ununa aykırı yapılaşmaya göz yumulduğu iddiası ile ilgili olarak; Bakanlık 
Makamından 26 03.2001 tarihli soruşturma onayı alınmış olup, soruşturma sonucunda düzenlenen 
29.04.2001 cani ve 126/18 sayılı rapora istinaden Bakanlık Makamınca 03.05.2001 tarih ve 
2001/256 sayılı karar ile soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 
Danıştay 2. Daıosinin 14 09.2001 tarih veE:2001/114 K:2001/2037 sayılı karar ile kaldırılmıştır. 

22-Rize İli İki/ilere Belediyesi Dosya No:02.53.38 (Kontrolör) 
İkizdi re Belediye Başkanı Ayhan BİBEROĞLU-ANAP 

İkiAloıc-:iıcı: Köyü yol genişletme çalışmaları sırasında 3621 sayılı Kıyı Kanununa 
muhalefet eıiild ği iddiası ile ilgili olarak; Bakanlık Makamından 01.11.2002 tarihli soruşturma 
onayı alınmış c!up. soruşturma sonucunda düzenlenen 03.12.2002 tarih ve 99/28 sayılı rapora 
istinaden B;ik?ı lık Makamınca 12.12.2002 tarih ve 2002/232 sayılı karar ile soruşturma izni 
verilmesine k;ı\u verilmiştir. Söz konusu karar Danıştay 2. Dairesinin 05.03.2003 tarih ve 
E:2003/215 ;<:.. ><>3 386 sayılı karar ile onanmıştır. 

23-Yalova İli Çı ıarcık Belediyesi Dosya No:03.77.830 (Kontrolör) 
Çimi; cı - Belediye Başkanı M.Yaşar BİRİNCİ -ANAP 

Harman ar Mahallesi Üçreisler Mevkii ValiAkı Caddesi 123 parselde 3621 sayılı Kıyı 
Kanunu hükiiır.lerine aykın yapılaşmaya göz yumulduğu iddiası ile ilgili olarak Bakanlık 
Makamından 12 06.2003 tarihli ön inceleme onayı alınmış olup, soruşturma sonucunda düzenlenen 
17.07.2003 iarib ve 100 39 sayılı raporda yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtildiğinden Bakanlık 
Makamınca ' 2.2003 tarihli işleme konulmama karan verilmiştir. 

24-Antalya İii Kemer Belediyesi Dosya No:04.07.9(868)(KontroIör) 
Kemer 1 elediye Başkanı Hasan ŞEKER-ANAP 
Lotus O eli tarafından kıyı kenar çizgisi içinde büfe, gölgelik ve iskele yapılmasına göz 

yumulduğu iıiJİ ısı ile ilgili olarak Bakanlık Makamından 14.05.2004 tarihli araştırma/ön inceleme 
onayı alınmış ; lıtp. soruşturma sonucunda düzenlenen 03.06.2004 tarih ve 105/9 sayılı rapora 
istinaden Bal..n ık Makamınca 04<v0#?2004>tarih ve 2004/57 sayılı karar ile 2 konuda soruşturma 
izni verilmcsi:ı: karar \crilmiştiri/' fV.v.', r \ 

25-İçel İli Bii »U aceli Belediyesi Dosya No:33.25.(Kontrolör) 
Büyii! a ?li Belediye Başkam Hümmet BÜYÜK-DYP 
3621 îşlı Kıyı Kanununa, 3194 sayılı İmar Kanununa ve 2872 sayılı Çevre Kanununa 

aykırı bir şek-ki tarihi kalıntıları tahrip ederek belediye adına gazino yaptırılması ve bu gazinonun 
ihalesinde usulsüzlükler yapılması iddiası ile ilgili olarak Bakanlık Makamından 05.06.2001 tarihli 
ön inceleme ona v\ alınmış olup, soruşturma sonucunda düzenlenen 12.07.2001 tarih ve 65/23,46,22 
sayılı rapor avenlcncrek Gülnar Kaymakamlığına tevdi edilmiştir. Kaymakamlıkça 16.07.2001 
tarihinde soruSUTVTUI izm verilmiştir. 

26-Mersin İli Ka/.anlı Belediyesi Dosya No:33.10.(Kontrolör) 
Kaziü.l Selediye Başkanı Yılmaz BEKLER-CHP 
Mülkiyu; Kazaniı Belediyesine ait 16 ait 4281 parsel numaralı taşınmaz üzerine 3621 sayılı 

Kıyı Kanunim;: aykırı olarak yapılan motel, gazino ve plaj tesislerinin yıkılması gerektiği halde 
yıkılmadığı, usulsüz olarak inşaat ve iskan ruhsatı verildiği ve 40 yıllığına kiraya verildiği iddiası 
ile olarak 13 k nhk Makamından 24.09.2002 tarihli onay ile ön inceleme başlatılmış olup, 
soruştunna .şmncunda 18.10.2002 tarih ve 121/41 sayılı rapor düzenlenerek Valiliğine tevdi 
edilmiştir.K o; ı. lukkında soruşturma izni verilmiştir. 
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27-Mersin ili V şilovacık Belediyesi Dosya No:33.(Müfettiş) 
Yeşiiovaeık Belediye Başkanı H.İbrahim YETKİN-DYP 
Kıyı kj in çizgisi içinde yer alan Silifke Hırmanlı Seklik Mevkii 125 ada 3 ve 4 parseller 

üzerine yapıaı olel inşaatına usulsüz ruhsat verilmesi konusunda Bakanlık Makamından 
10.12.200] iuiıli ön inceleme onayı alınmıştır. Yapılan Soruşturma sonucunda düzenlenen 
14.01.2001 iaril- ve 64/01 sayılı rapor üzerine soruşturma izni verilmiştir. 

28-Mersin iîü> kşehir Belediyesi Dosya No:33.15.(Müfettiş) 
Mersi ı büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN-DSP 
Mendi.vkde kıyı dolgusu yapılarak 3621 sayılı Kıyı Kanununa muhalefet edildiği 

konusunda B;i;mhk Makamımn 06.05.2002 tarihli onay ile önceleme yapılmış olup, soruşturma 
sonucunda c! i / .^^0-^4.06.2002 tarih ve 159/16 sayılı rapor üzerine soruşturma izni 
verilmemişur./:^'.vy,i» ; ... '" :\ 

202. - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Denizli'deki doğalgaz ihalesine ve bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3324) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. 

/LUK 
Prof.Dr.Mehmet Neşşar 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Denizli Milletvekili 
26.07.2004 

1. Denizli'ye getirilmesi planlanan doğalgaz ile ilgili ihalenin. Denizli Belediye Başkanı 
Nihat Zeybekçi tarafından oluşturulacak ve her katılımcının bir/tıilyop dolar ile ortak 
olacağı otuz kişilik bir müteşebbis ekibe verileceği doğru mudur? 

2. Sayın Zeybekçi'ye böyle bir ekip oluşturması için tarafınızdan bir direktif verilmiş 
midir? 

3. Denizli Belediyesi'nin ulaştırma ile ilgili hazırladığı ihalenin Albayraklar gurubuna 
verileceği doğru mudur? 

4. AKP'li bir Belediye Başkanının bu kabil davranışlarda bulunmasını ''siyasi nüfus 
kullanma" olarak değerlendiriyor musunuz? 

5. Bu konuda bir inceleme ve araştırmaya gerek duyuyor musunuz? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/g\ 33,3 A../.a/2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Başbakanlığın 13.08.2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-377-8/3912 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 09.08.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0 10 00 02-

7/3324-6854/21880 sayılı yazısı. 
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Denizli Milletvekili Sn. Mehmet U. NEŞŞAR tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 
ve Başbakan adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip buyurulan yazılı 
soru önergesiyle ilgili olarak Denizli Valiliğinden alınan bilgilerden; 

Denizli İline getirilmesi planlanan doğalgaz ihalesinin Denizli Belediyesi tarafından 
yapılacak bir ihale olmadığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tüm şartları 
oluşturulan ve kamuya açık olarak ülkemizin bir çok ilinde gerçekleştirilen dağıtım ihalesinde 
Belediyenin en ufak bir etkileme şansının olamayacağı, 

Denizli Belediyesinin toplu taşıma özelleştirme ihalesinin 9 Eylül 2004 tarihinde 
yapılacağı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre uygun olan tüm özel ve tüzel kişilerin 
ihaleye katılabileceği, 

anlaşılmıştır. 

Ayrıca, konuyla ilgili olarak Bakanlığıma herhangi bir müracaat bulunmadığından, 
inceleme ve soruşturma yapılmamıştır. ^S 

Bilgilerinize arz ederim. s i / ^ 

/y (bdü lkad i r AKSU 
(y/ Bakan 

203. - Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, petrol rafınerilerindeki teknolojik yetersizlik
lere ve ATAŞ'taki yangına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Meh
met Hilmi GÜLER'in cevabı (7/3327) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Yerleşim birimlerinin içine tesis edilen akaryakıt depolama dolum ve rafineri 
işletmelerinin 25.07.2004 tarihinde depolarında başlayan yangından dolayı tekrar gündeme 
gelen ATAŞ Rafinerisinin günün teknolojisine sahip olmadığı iddia edilmektedir. Buna ilişkin 
olarak: 

1. Mersin'de faaliyet gösteren bu işletmelerin ÇED raporları ve işletme ruhsatları var 

mıdır? Varsa hukuki şartlara uygun mudur? 

2. Çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk arz eden bu tesisler için nasıl bir 

düzenleme düşünüyorsunuz? 

3. Meydana gelen yangının sebepleri nelerdir? Bu yangının önlenemeyip diğer 
tanklara sıçraması durumunda yangının boyutları neler olacaktır? Buna ilişkin alınacak 
önlemler nelerdir? 
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4. 10.05.2004 tarihinde Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'ye Mersin ilinin 
Karaduvar mahallesi ve civarında meydana gelen petrol sızıntısının artezyen sularına 
karıştığını ve bunun yangına sebep olacağını belirtmiştik. Yangının bununla ilgili var mıdır? 
Gelen cevapta "Artezyen kuyusundaki petrol kirliliğinin O/PET Petrolcülük Anonim 
Şirketi'nin boru tertibatmdaki Aralık ayının sonunda yaşanan delinmeden 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir" denmiştir. Bunun için tamirat yapılmış mıdır? 

5. Yangından dolayı çevre ve ülke ekonomisinin kaybı ne kadardır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-1^1» 
Konu : Yazılı Soru Önergesi rt _ _Vi. ,_t 

119 29 02 EYLÜL 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığımın 09.08.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/3327-6857/21883 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 13.08.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-377-11/3930 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri 
7/3327-6857 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, 
Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan ve Petrol İşleri Genel Müdüriüğü'nden alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN ÖZCAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/3327-6857) 

Sorular 1-5 : 

Yerleşim birimlerinin içine tesis edilen akaryakıt depolama dolum ve rafineri 

işletmelerinin 25.07.2004 tarihinde depolarında başlayan yangından dolayı tekrar 

gündeme gelen ATAŞ Rafinerisinin günün teknolojisine sahip olmadığı iddia edilmektedir 

Buna ilişkin olarak: 

-Mersin'de faaliyet gösteren bu işletmelerin ÇED raporları ve işletme ruhsatları var 

mıdır? Varsa hukuki şartlara uygun mudur? 

-Çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk arz eden bu tesisler için nasıl bir 

düzenleme düşünüyorsunuz? 

-10.05.2004 tarihinde Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'ye Mersin ilinin 

Karaduvar Mahallesi ve civarında meydana gelen petrol sızıntısının artezyen sularına 

karıştığını ve bunun yangına sebep olacağını belirtmiştik. Yangının bununla ilgisi var 

mıdır? Gelen cevapta "Artezyen kuyusundaki petrol kirliliğinin O/PET Petrolcülük Anonim 

Şirketi'nin boru tertibatı ndaki Aralık ayının sonunda yaşanan delinmeden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir" denmiştir. Bunun için tamirat yapılmış mıdır? 

-Meydana gelen yangının sebepleri nelerdir? Bu yangının önlenemeyip diğer 

tanklara sıçraması durumunda yangının boyutları neler olacaktır? Buna ilişkin alınacak 

önlemler nelerdir? 

-Yangından dolayı çevre ve ülke ekonomisinin kaybı ne kadardır? 

Cevaplar 1-5 : 

2872 sayılı Çevre Kanununun 10'uncu maddesine istinaden yayımlanarak yürürlüğe 

giren ÇED Yönetmeliği gereğince; kurulması planlanan projelerle ilgili olarak EK-I 

listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, EK-II listesinde yer alan projeler için Seçme 

Eleme Kriterleri uygulanarak hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasının Çevre ve Orman 
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Bakanlığı'na sunulması gerekmektedir. Ancak, 16/12/2003 tarih ve 25318 Sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin geçici 3'üncü maddesinde. 

"07/02/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesinden önce uygulama projeleri 

onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin. 

ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya 

mevzi imar planları onaylanmış projelere ve bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye 

başladığı belgelenen faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz" hükmü yer 

almaktadır. 

Bilindiği üzere ATAŞ Rafinerisi 07/02/1993 tarihinden önce kurulmuş ve işletmeye 

geçmiş olması sebebiyle ÇED Yönetmeliği'nin geçici 3'üncü maddesi kapsamında 

değerlendirilmekte olup, ÇED Raporu bulunmamaktadır. 

Mersin'de faaliyet gösteren ATAŞ Rafinerisine BT/ATŞ/506 hak sıra no'lu rafinen 

belgesi 20.10.1958 tarihinde 80 yıl süre ile verilmiştir. Ancak ATAŞ 7.6.2004 tarihinde 

BT/ATŞ/506 hak sıra no'lu rafineri belgesinin terki için Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 

müracaatta bulunmuş ve bu husus 20.06.2004 tarihinde Resmi Gazete'de ilan edilerek 

Rafineriyi terk işlemi başlatılmıştır. 

Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketi olmak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 

başvuruda bulunan şirketlere, mevzuatımız gereği, olumlu ÇED raporu alınmadan ön 

müsaade ve statü Bakanlığımca verilmemektedir. 

Mersin İli Karaduvar mahallesi sınırları içerisinde bulunan tesislere yönelik İl Çevre 

ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda bölgede yaşanan petrol kirliliğinin kaynağını tespit 

etmek, kirlenmenin etkilerini gidermek ve alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla bölgede 

çalışacak bir alt komisyon kurulmuş, tesislerin boru tertibatlarında inceleme yapılmış, 

bölgedeki mevcut su kuyularının konumları değerlendirilerek analiz edilmek üzere su 

örnekleri alınmış olup, bu konuda çalışmalar halen devam etmektedir. 

Çalışmalar sonunda komisyonca düzenlenecek raporda önerilen tedbirlerin 

uygulanması Çevre ve Orman Bakanlığı'nca titizlikle takip edilecektir. 

Yangından dolayı meydana gelen çevre zararının miktarı komisyon çalışmalarının 

tamamlanmasından sonra beklenebilecektir. 
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25 Temmuz 2004 pazar günü sabah saat 10:30'da ATAŞ'ın nafta ürününe tahsis 

ettiği 50 metre çapında 16 metre yüksekliğinde ve 15.000 ton kapasiteli 102 no'lu tankta 

yangın çıkmıştır. Yangın 28 saat sürdükten ve tüm ürün yandıktan sonra 26 Temmuz 2004 

pazartesi günü saat 14.30'da söndürülebilmiştir. 

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yapılan ilk tespitlere göre sabotaj veya kasıt 

gibi ihtimaller uzak bir varsayım olarak gözükmekte olup, 102 no'lu tankın yüzer tavanlı 

olması ve ilk dumanın bu tavanın kenar lastikleri çevresinde görülmesi, yangının yüzer 

tavanın tankın yan duvarına sürtmesi sonucu çıkan kıvılcımla başlamış olabileceği 

ihtimalini ön plana çıkarmaktadır. 

Olay Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etmiş bulunduğundan bu aşamada gerek 

Bakanlığım gerekse Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yönünden yapılacak bir işlem 

bulunmamaktadır. 

Yanan tankın içinde bulunan ve rafinerinin ithal olarak getirmeyip rafinen 

bünyesinde ham petrolden ürettiği 8.263,3 metrik ton nafta tamamen yanmış olup, zayi 

olan nafta miktarı ATAŞ'ın yıllık üretim ve ithalat toplamının % 7.3'ü Türkiye genelinde 

nafta üretim ve ithalatının ise % 0.6'sı kadardır. 

Yangın sonucu zayi olan nafta ürünü olaydan önce işlenebilseydi, 

• Fuel Gaz 473.3 Ton 

LPG 780.9 Ton 

Light Nafta ( LSRN ) 1874.1 Ton 

• Reformate ( Kurşunsuz Benzin ) 5135.0 Ton 

TOPLAM 7263.3 Ton 

ürün elde edilebilecekti. 

Yanan 102 no'lu tankta bulunan 8.263,3 metrik ton zayi olan nafta ürününün parasal 

değerinin olayın meydana geldiği tarihteki kur üzerinden hesaplama yapıldığında yaklaşık 

3 milyon ABD Doları olduğu, yanan naftanın üretime sokulup petrol türevlerinin elde 

edilmesi ve bunların piyasaya satışı durumunda zararın hasara uğrayan tank ve işgücü 

kaybı ile birlikte yaklaşık 5 milyon ABD Doları olacağı tahmin edilmektedir. 

- 7 7 5 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2003 0 : 3 

204. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun Gübre Sanayi A. Ş.'nin özelleştirme 
sürecinde ortaya çıkan olumsuzluklara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3329) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

| # 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

Türkiye Gübre Sanayinin Samsun Gübre Sanayi. A.Ş.'de bulunan yüzde 100 

oranındaki blok hissesinin 54.150.000.000 dolara özelleştirilmesi Özelleştirme 

İdaresinin 13.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karan onaylanmıştı. Ancak 

ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan Erkan inşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi, son ödeme günü olan 12 Temmuz 2004 tarihinde sözleşme bedelini 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ödeyememiştir. Bu bağlamda; 

1. Samsun Gübre Sanayi A.Ş.'nin özelleştirme sürecine alınması ile birlikte gübre 

üretimine ilişkin yöre ve ülke çiftçileri için ortaya çıkabilecek olumsuzluklar 

konusunda her hangi bir çalışma yapıldı mı? Yapıldı ise, bu çalışmanın 

sonuçları ne olmuştur? 

2. Samsun Gübre Sanayinin özelleştirme nedeniyle Temmuz ayında başlaması 

gereken üretime başlamaması nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar ve 

özelleştirme ihalesini kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

karşısmda ortaya çıkan yeni durum çerçevesinde, Samsun Gübre Sanayi 

A.Ş.'nin özelleştirme ihalesini iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI . B.02.1 ÖİB.O.65.OO.0O/S 5 0 2 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ : Başbakanlığın 13.08.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-377-13/3915 sayılı yazısı. 

İlgi yazı eki Samsun Milletvekili Haluk KOÇ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3329 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Gübre Sanayinin Samsun Gübre Sanayi A.Ş. 'de bulunan yüzde 100 oranındaki 
blok hissesinin 54.150.000.000 dolara özelleştirilmesi özelleştirme İdaresinin 13.05.2004 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile onaylanmıştı. Ancak ihalede en yüksek teklifi vererek 
ihaleyi kazanan Erkan İnşaat Sunayı ve Ticaret Limited Şirketi, son ödeme günü olan 12 
Temmuz 2004 tarihinde sözleşme bedelini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ödeyememiştir. Bu 
bağlamda; 

SORU 1- Samsun Gübre Sanayi A.Ş.'nin özelleştirme sürecine alınması ile birlikte 
gübre üretimine ilişkin yöre ve ülke çiftçileri için ortaya çıkabilecek olumsuzluklar konusunda 
her hangi bir çalışma yapıldı mı? Yapıldı ise, bu çalışmanın sonuçları ne olmuştur? 

CEVAP 1- Samsun Gübre Sanayi A.Ş. tesislerinde yöre ve ülke çiftçilerinin gübre 
ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 2004 yılı ilk yarısında üretim devam ettirilmiş olup, 
23.08.2004 tarihi itibariyle stoklarında 495 ton DAP, 348 ton 20.20.0 gübresi bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, Temmuz ayından itibaren üretilmesi planlanan 20.20.0 ve DAP gübrelerinin 
bugünkü ithal hammadde fiyatları göz önüne alındığında, sabit giderler hariç üretim maliyetlerinin 
pazar fiyatlarının üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle İşletmenin rantabl olmamasına bağlı olarak 
planlanan üretime başlanamamıştır. Samsun Gübre Sanayii A.Ş., ülkemizde yapılan fiili gübre 
üretiminin yaklaşık %7'lik kısmını karşılayabilmektedir. Bu itibarla yöre çiftçisinin ihtiyaç 
duyduğu gübreyi yurt içindeki diğer üretici kuruluşlardan ve ithalatçılardan karşılaması 
mümkündür. 

SORU 2- • Samsun Gübre Sanayi A.Ş.'nin özelleştirme nedeniyle Temmuz ayında 
başlaması gereken üretime başlamaması nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar ve özelleştirme 
ihalesini kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi kurşısında ortaya çıkan yeni 
durum çerçevesinde, Samsun Gübre Sanuyiş A.Ş 'nin ihalesini iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

u... 
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CEVAP 2- Bilindiği üzere, Türkiye Gübre Sanayii AŞ. nin, Samsun Gübre Sanayi A.Ş. de 
bulunan %100 oranındaki hissesinin "Blok Satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale 
İlanı ve İhale Şartlan Belgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan ihalede alınan nihai 
teklifler incelenerek. Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulmuştur. Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun konuya ilişkin 12 05 2004 tarih ve 2004/37 sayılı kararında; 

"Samsun Gübre Sanayi A.Ş. de bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin, 54.150.000.-
ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Erkan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketine satılmasına, Erkan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sözleşme 
imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi 
halinde idareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 54.090.000.- ABD Dolan 
bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Erk Dış Ticaret A.Ş. ye satılmasına, Erk Dış Ticaret A.Ş. nin 
sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartlan Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina 
etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 50.000.000.- ABD 
Doları bedelle en yüksek üçüncü teklif veren Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A Ş ye 
satılmasına, Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşme -imzalamaktan veya 
İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye 
vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine 
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına" karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, Erkan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 
yükümlülüklerini yerine getirmeyerek sözleşme imzalamaması nedeniyle, mezkur ÖYK kararına 
istinaden bu defa ikinci en yüksek teklif sahibi olan Erk Dış Ticaret AŞ ye hisse satış sözleşmesi 
imzalanabilmesini teminen İdarece çağrı yapılmış ve çağrıya ilişkin tanınan süre henüz 
dolmamıştır. Bu aşamada, hisse satış sözleşmesinin imzalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar 
devam etmektedir >^ 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. âfs/4r 

Ktffial UNAKITAN 
/ Maliye Bakanı 

205. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI 'nin, tarımsal ve hayvansal ürün ithalatına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kür şad TÜZMEN'in cevabı (7/3331) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 

Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

NaU KAMACI 

GHP\Antal\fe MilietyŞ<iJ(A^— 

Bilindiği gibi Türkiye yıllardır kendi sınırlan dahil^yitf kendNfreticileri tarafında 

üretilmekte olan birçok tarımsal ve hayvansal ürünü, ilgili makamlar tarafından imzalanan ve 
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TBMM tarafından onaylanan anlaşmalar çerçevesinde ithal etmektedir. Bu anlaşmalann bir 

kısmı ikili olarak imzalanan sınır ticareti anlaşmalandır; ancak, bu anlaşmalar yapılacak 

ithalatın sadece smır bölgelerinin ihtiyacını karşılayacak kadar olmasını öngörürken, 

denetimsizlik sonucunda sınır ticareti SINIRSIZ TİCARETE dönüşmekte ve sonuçta ülke 

genelindeki üreticilerin ürünleri ellerinde kalırken ya da üreticiler ürünlerini zaranna satmaya 

mecbur kalırken ülke ekonomimizin üretkenliği de çok ciddi yaralar almaktadır. 

Bu duruma ilişkin üreticilerimizin ve tüketicilerimizin içine düştüğü sıkıntılar ise sık sık 

gündeme getirilmektedir. Hatta 5 Haziran Cumartesi günü ULUSAL 1 kanalında akşamüstü 

yayınlanan haber bülteninde Tanm ve Köy İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü'nün bu 

gerçeği dile getiren bir demeci yayınlanmıştır. Bu bağlamda, 

1. Türkiye'nin taraf olduğu hangi uluslararası anlaşmalar, hangi tanmsal ve hayvansal 

ürünlerin, ne miktarda ve ne gibi gerekçelerle ithal edilmesini öngörmekte ve 

dayatmaktadır? 

2. Bu anlaşmalar çerçevesinde son 5 yıl içinde hangi ülkeden, hangi tanmsal ve 

hayvansal ürünlerden, hangi miktarda, tam olarak ne zaman ve hangi firmalar 

tarafından ithalat yapılmıştır? 

3. Yapılan tanmsal ürün ithalatının ülkemiz üreticilerine ve ekonomimize verdiği maddi 

zarann tam boyutu nedir? 

4. Özellikle sınır ticareti anlaşmalannın öngördüğü, sadece sınır bölgelerinin ihtiyacının, 

yapılacak ithalatla sağlanması hususunda yeterince denetim yapılmakta mıdır? 

5. Bu anlaşmalarda değişiklik yapılmasına ilişkin^çalışmalar ilgili kurumlar tarafından 

yapılmakta mıdır? 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.01.03 UR 09.04* 5 1 0 1 8 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Başbakanlığa muhatap 09.08.2004 tarih ve 7/3331-6871/21914 sayılı 
yazmız. 

İlgide kayıtlı yazılan konusu, Antalya Milletvekili Sn. Nail Kamacı tarafından Sn. 
Başbakanımıza tevcih edilen, 7/3331 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
KttrşadTÜZMEN 

Devlet Bakanı 
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Antalya Milletvekili Sn. Nail Kamacı tarafından Sn. Başbakanımıza tevcih 
edilen 7/3331 esas no'lu yazılı soru önergesine verilen cevap: 

Bilindiği üzere, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliğim kuran 1/95 
sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Karan*mn 16. maddesi uyarınca Türkiye'nin, Gümrük 
Birliği Kararının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl içerisinde, ticaret politikalarım 
aşamalı olarak AB'nin tercihli gümrük rejimine uyumlaştırması gerekmektedir. Bu uyum, 
hem otonom rejimi hem de AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı tercihli rejimleri 
kapsamaktadır. Bu bağlamda yapılan müzakereler sonucunda İsrail, Romanya, 
Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile serbest ticaret anlaşmaları 
imzalanmıştır. 

Türkiye'nin akdettiği tercihli ticaret anlaşmaları; öncelikle AB ile Gümrük Birliği 
ilişkisinin gerekli kıldığı hukuki taahhütlerinin sonucu olup ayrıca Dünya Ticaret Örgütü 
Anlaşmasının öngördüğü esas ve usuller ile de uyumludur. 

Bu anlaşmalar ile karşılıklık prensibi temelinde her iki taraf diğer akit tarafın 
mallan için elverişli koşullarda pazara girişi garanti etmektedir. Bununla birlikte söz 
konusu imkanlardan faydalanılabilmesi ihracatçılarm rekabet gücüne bağlıdır. Anlaşmalar 
ile ülkemiz pazanna girişte tarife kolaylığı sağlanan ürünlerin seçiminde, ilgili tüm kurum 
ve kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle, ülkemizin ihtiyaçlan ve hassasiyetleri 
titizlikle dikkate alınmış ve bu doğrultuda üretimi yetersiz olan veya yüksek ithalat 
ihtiyacı bulunan ürünlere öncelik verilmiştir. Takdir edileceği üzere, bunların karşılığında 
da ülkemiz mallan için ilgili ülke pazarlanna avantajlı giriş imkanı elde edilmektedir. 

Evrensel bir ilke olarak söz konusu anlaşmaların tamamı her an için değiştirilmeye 
açıktır. Ancak bu anlaşmaların akdinde olduğu gibi değişikliğe uğratılmalannda da iki 
tarafın irade buluşmalan bir zorunluluktur. Bu kapsamda, ikili tanmsal ürün tavizlerinin 
de bu anlaşmalar çerçevesinde tesis edilen Ortak Komitelerde müzakere edilmek suretiyle 
değiştirilmesi mümkündür. 

Söz konusu serbest ticaret anlaşmalan ile sanayi ürünlerinde (bazı istisnalar hariç) 
ithalatta uygulanan gümrük vergileri karşılıklı olarak tamamen kaldınlırken, Gümrük 
Birliği kapsamının dışında bulunması ve ülkemiz için stratejik ve hassas bir yere sahip 
olması nedeniyle tanm ürünlerinde, karşı tarafın talebine konu tarım ürünlerinin 
ülkemizdeki üretim, tüketim ve ihracat rakamlan ile destekleme kapsamında olup 
olmadığı ve ithalatında uygulanan koruma oranlan gibi hususlar ile karşı tarafın ülkemiz 
tanm ürünleri ihracatında sağlamış olduğu tavizler dikkate alınarak karşılılık ilkesi 
çerçevesinde bir örneği Ek 1' de yer alan maddeler için sınırlı düzeyde tarife kontenjanlan 
açılmış, yalnızca Bosna-Hersek için canlı sığır, koyun, keçi ve tavuklar ile bunların etleri 
hariç olmak üzere tüm tanm ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri sıfırlanmıştır. 

Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ve yüksek düzeyde talebi olan, canlı 
hayvan, et, peynir, tereyağı, bal, çay, kuru fasulye, buğday, arpa, mısır, dan, pirinç, şeker, 
yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, yem hammaddeleri (kepekler) gibi ürünler, koruma 
oranlannm yüksekliği ve tarife kontenjanlanmn sağladığ? vergi avantajının cazibesi 
dikkate alınarak, yoğun talep sonucunda oluşacak spekülasyonlara meydan vermemek ve 
yerli üretimin ucuz ithalat karşısında haksız rekabete uğrayarak olumsuz yönde 
etkilenmesini asgari seviyede tutmak amacıyla talep toplama yöntemiyle dağıtılmaktadır. 
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Hammadde niteliğindeki ürünlerde açılan tarife kontenjanları (buğday, arpa, mısır, 
yağlı tohumlar, ham yağlar vs) söz konusu ürünü üretimde hammadde olarak kullanan 
sanayici firma, kurum ve kuruluşlara tahsis edilmektedir. Tahsis yapılırken sanayici 
firmaların bağlı bulundukları odalarca düzenlenen ve geçmiş yıllardaki fiili tüketimlerini 
gösterir belgeler ile kapasite raporları esas alınmakta, ancak ilgili Tebliğler uyarınca 
destekleme kapsamında olan buğday, arpa, çavdar ve mısırda Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, 
şekerde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, yağlık ayçiçeği tohumu ve 
ham ayçiçeği yağında Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine ve ette de Et 
ve Balık Kurumu'na öncelik tanınmaktadır. 

Diğer taraftan, gerek Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 10/3/2000 tarih 
2000/364 sayılı Bakanlar Kurulu Karan, gerekse 10/04/2003 tarih ve 25075 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınır Ticaret Merkezleri (STM) Kurulmasına 
İlişkin 2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında, ithalatı ilgili Valiliklerce 
talep edilen tanm ürünlerine ilişkin olarak Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın 
değerlendirmesine başvurulmakta, yerli üreticilerimizin zarar görmemesini teminen 
sözkonusu ürünler miktar ve ithalatın yapılacağı dönemler itibariyle anılan Bakanlığın 
uygunluğu ile kısıtlamaya tabi tutulmaktadır. Bu nedenle, 2000/364 sayılı Karar uyannca 
komşu ülkelerden sınır ticareti kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin "2004 Yılı İl 
İhtiyacı Nihai Listesi" herhangi bir yaş meyve ve sebze ürünü içermediğinden sözkonusu 
ürünlerin sınır ticareti yoluyla ithalatı mümkün bulunmamaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ekonomik ve ticari faaliyetlere ivme 
kazandınlması, esnaf ve tacirler için komşu ülkelerle ticaret yapmak suretiyle ihracatın 
arttırılması ve vergi kolaylıklan sağlanarak il ihtiyaçlan dahilinde ithalat yapılması imkanı 
getirilmesi amacıyla Bakanlar Kurulunca çıkanlan 2003/5408 sayılı Sınır Ticaret 
Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararname kapsamında ise sadece İran ile anlaşmaya 
vanlmış olup, bu çerçevede Iran sınırında Ağn-Sansu, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere 
Sımr Ticaret Merkezleri (STM) kurulmuştur. 2003/5408 sayılı Karar ile anılan Karara 
istinaden 13 Aralık 2003 tarih ve 25315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Sımr Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmelik ile 
STM'lerden gerçekleştirilecek tanm ürünleri ithalatının il ihtiyaçlan dikkate alınarak 
belirlenecek kota limitleri dahilinde kalması ve yalnızca belirlenen illerde kullanılması 
öngörülmektedir. 

Bu bağlamda, STM'lerin amacına uygun olarak faaliyet göstermesinde ilgili 
Valiliklere önemli yetki ve sorumluluklar verilmiştir. STM'lerden il ihtiyacı dahilinde 
ithal edilen tanm ürünlerinin; yetkili il sınırlan dışansma çıkanlmasının engellenmesini 
teminen bu ürünleri il dışına çıkaranlar hakkında ilgili Valilikler tarafından kanuni işlem 
uygulanması mezkur Yönetmeliğin 8. maddesi ile hükme bağlanmış bulunmaktadır. Yine 
aynı Yönetmeliğin 9. ve 10. maddeleri gümrük idareleri ve denetim elemanlanna STM'ler 
üzerinde çok geniş denetleme yetkileri tanımış ve suiistimallerin engellenmesi yönünde 
kolaylıklar sağlamıştır. 

- 7 8 1 -



EK 1 

1/98 Sayılı Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Karan Uyannca Tarife Kontenjanı Açılan AB Men 

G.T.İ.P. 

0102.90 
0102.90.29 
0202.20 
0202.20 
04.05 

0406.30 
0406.90 
06.01 

0602.90 
0603.10 
06.04 

0701.10 
0808.10 
0809.30 
0810.90.30 
0810.90.40 
0810.90.95 
09.02 
1001.10 
1001.90 
1002.00 
1003.00 
1005.90 

Madde İsmi 

Diğerleri f0102.90.29 hariç1) 
Diğerleri 
Diğer kemikli parçalar 
Diğer kemikli Darcalar 
Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri 
C0405.2D. 10.30 hariç) 
Eritme Devnirler (rendelenmemiş veva toz haline aetirilmemis) 
Dtâer Devnirler 
Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve 
rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve 
kökleri M2.12 nn7isvonundaki kökler harici 
Diğerleri f0602.90.91 hariç) 
Taze 
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dallan 
ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler 
(taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde 
ha7trlanmı<;) 
Tohumluk 
Elma (0808.10.20.00.00 hariç) 
Şeftali (nektarin dahil) 
Demirhindi, mahun elması, "lychees", ekmek aöacı meyvesi, sapodillo meyvesi 
Çarkıfelek mevvesi, Karambola ve Ditahaya 
Diğerleri 
Cav faromalandırılmıs olsun olmasın) 
Makarnalık buğdav (durum buğdavı) 
Diğerleri 
Çavdar 
Yalnız maltlık arpa 
Diğerleri 

Tarif 
Konten 

Mikta 
1.50 
2.00 
5.00 

14.00 
3.00 

30 
2.00 

20 

3.0 
1 
1 

5.0 
1.0 
1.0 
1.0 

5 
5 
2 

100.0 
200.0 
20.0 
46.0 
52.0 

http://f0102.90.29
http://f0602.90.91


1/98 Sayılı Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Kararı Uyannca Tarife Kontenjanı Açılan AB Men 

G.T.I.P. 

1006.30 

1207.20.90 
12.09 
1209.10 
15.02 
1507.10 
1507.90 
1512.11 
1514.11. 91 
1701.99 
2002.90 
2209.00 
2309.10 
2309.90 

Madde İsmi 

Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış 
olsun olmasın"! 
Diğerleri 
Ekim amacıvla kullanılan tohum, mevva ve sporlar (1209.10 hariç1) 
Seker pancarı tohumları 
Sığır, kovun veva keçi vağları (15.03 pozisyonundakiler hariç") 
Ham vağ (sakızı avrılmıs olsun olmasın") 
Diğerleri 
Ham vağlar 
Ham vağlar 
Diğerleri 
Diğerleri 
Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke verine qecen maddeler 
Kedi veva köpek maması f perakende satılacak hale qetirilmis) 
Diğerleri 

Tarif 
Konten 

Mikta 
28.00 

1.50 
1.00 

30 
3.00 

60.00 
2.00 

18.00 
10,00 
80.00 

1.50 
2.50 
1.00 
6.00 

i: İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tesblt edilen gümrük vergilerinin %50'si uygul 

ii: 1998 takvim yılı için %43; 1999 takvim yılı için %37 ve 01.01.2000 tarihinden itibaren %30 olarak uygulan 

iii: 1998 takvim yılı için %61 ; 1999 takvim yılı için %52 ve 01.01.2000 tarihinden itibaren %43 olarak uygula 



Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Uyarınca Tarife K 
Tarım Ürünleri Listesi 

G.T.İ.P. 
0102.90 
0102.90.29 
0102.90.49.00.11 
0102.90.49.00.12 
02.01 
0202.20 
04.09 
06.01 

0602.90 
0701.10 
0802.31 
0802.32 
1001.90.99 
1003.00.90.00.12 
1005.90 
1206.00.91.99 
12.09 
15.02 

1507.10 
1512.11 
20.07 

2009.71.79 
2009.90 
22.09 

Madde İsmi 
Diöerleri (0102.90.29:0102.90.49.00.11.12 harfe') 
Diöerleri 
Buzaöı-malak 
Dana 
Sığır eti (taze veva soöutulmus) 
Diöer kemikli parçalar 
Tabii bal 
Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, 
sürgün başlan ve rizonlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya 
çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki 
knklor harlr^ 
Diöerleri 
Tohumluk 
Kabuklu 
Kabuksuz 
Diğerleri 
Maltlık An>a 
Diöerleri 
Diöerleri 
Ekim amacıvla kullanılan tohum, mevva ve sporlar 
Sığır, koyun veya keçi yağlan (15.03 pozisyonundakiler hariç) 

Ham vaö (sakızı avrılmıs olsun olmasın) 
Ham vaölar 
Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva 
püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek 
hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin 

Elma suvu 
Karışık haldeki mevva ve sebze suları 
Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen 
maddeler 

Tar 
Konte 

Mikt 

4 

3 
1 

3 



I 

oo 

I 

Türkiye Cumhuriyeti ile israil Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Kuran Anlaşma Uya 
israil Menşeli Tarım Ürünleri Listesi 

G .T . İ .P . 
0804.40 
0804.50 
0810.90.95.00.19 
1209.91 
1905.40.90 
1905.90.10 
2005.40.00.90 
2005.59 
2005,90.60 
2005.90.70 
2005.80 
2008.30 
2009.11,12,19 
2009.20.11,19 
2009.69.59 
2009.69.90 
2101.11 
2208.20.89 * * 
2208.60 * * 

23.09 

M a d d e İ s m i 
Avokado armudu 
Yalnız mango 
Yalnız persimmon 
Sebze tohumları 
Yalnız pişirilmiş krakerler 
Mayasız ekmek (matzos) 
Diğerleri 
Diğerleri 
Havuçlar 
Yalnız havuç ve fasulye karışımları 
Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 
Turunçgil ler 
Portakal suyu 
Brix değeri 67'yi geçenler 
Diğerleri 
Diğerleri 
Yalnız çabuk ve kolay hazırianabilen kahve 
Yalnız brendi-kosher 
Votka 

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 

Tar i fe 
Kontenjanı 

Miktar ı 
100 Ton 
100 Ton 
100 Ton 

10 Ton 
15 Ton 
15 Ton 

500 Ton 
50 Ton 

300 Ton 

50 Ton 
10 Ton 

5.000 Lt 
2.500 Lt 

100 Tor 

* : Yürürlükteki İ thalat Rejimi Kararı çerçevesinde AT ve EFTA Ülkelerine karşı uygulanmakta o 

* * : Bu maddeler, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu hükümlerine tabidir. 

i: Yürürlükteki İ thalat Rejimi Karan'nın "Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi" sütununda yer ala 

i i : Yürürlükteki İ thalat Rejimi Karan'nın "Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi" sütununda yer ala 



Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Uyarınca T 
Menşeli Tarım Ürünleri Listesi 

G.T.İ.P. 
0702.00 
0703.10 
0704.90 
0707.00 
0709.60 
0709.51,59 
0710.80.51 
0710.90.00 
0712.20 
0712.90 
0713.33.90 
0807.11.19 
08.08 

0904.20 

1006.30 

1211.90 
2001.10 
2001.90.70 
2001.90.50 
2003.10, 90 
2001.90.96 
2005.90.10 
2005.90.70 
2005.90.80.00.19 

Madde İsmi 
Domates (taze veva soğutulmuş) 
Soğanlar ve salotlar 
Diğerleri 
Hıvarlar ve kornişonlar (taze veva soğutulmuş) 
Capsicum ve pimenta cinsi meyvalar 
Mantarlar 
Tatlı biberler 
Sebze karışımları 
Soğanlar 
Diğer sebzeler; sebze karışımları 
Diğerleri 
Kavunlar (karpuzlar dahil) 
Elma, armut ve ayva (taze) (0808.10.20; 0808.10.90.00.11,12 
hariç) 
Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, ezilmiş veya 
öğütülmüş) 
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya 
Perdahlanmış plsun olmasın) 
Diğerleri (1211.90.75: 1211.90.98.00.13. 17.18 hariç) 
Hıvarlar ve kornişonlar 
Tatlı biberler 
Mantarlar 

Diğerleri 
"Capsicum" cinsi meyvalar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç) 
Sebze karısımlan 
Diğerleri 

Tarife Kontenjan 
Dönemi 

01.01-31.12 

01.01-31.12 
01.01-31.12 

01.01-31.12 

01.01-31.12 
01.01-31.12 

01.01-31.12 

01.01-31.12 

01.01-31.12 

01.01-31.12 
01.01-31.12 

01.01-31.12 

01.01-31.12 

01.01-31.12 

(i): İthalat Rejimi Kararında diğer ülkeler için uygulanan gümrük vergisinin %50'si uygulanır. 



Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Uyannca Tari 
Tarım Ürünleri Listesi 

G.T.İ.P. 
0101.90.19 
0207.34 
0207.36 
0307.99 

0406.90 

04.09 

0601.20 

0602.20 

(0602.20.10 harici 
0602.40 
0602.90 
(0602.90.30 harici 
0710.40 
0713.33 
0713.39 
0802.31 
0802.32 
0802.90 
0809.40 
08.10 
(0810.10 hariç1) 
08.11 

(0811.10 harici 
0812.10 
0909.20 

Madde İsmi 
Diğerleri 
Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) 
Diğerleri (dondurulmuş! 
Yalnız suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar 
hariç) insanların yemesine elverişli unları ve pelletleri 
Diğer peynirler 

Tabii bal 

Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, 
sürgün başları ve rizomlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); 
hinrliha hltkisi v« kökleri 
Meyvaları veya sert kabuklu meyvalan yenilen ağaçlar, çalılar 
(aşılı veya aşısız) 

Güller (asılı veva aşısız") 
Diğerleri 

Tatlı mısır 
Adi fasulve (bevaz fasulve dahili (Phaseolus vulgarisl 
Diğerleri 
Kabuklu 
Kabuksuz 
Diğerleri 
Erik ve çakal eriği 
Diğer meyvalar (taze) 

Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (pişirilmemiş veya buharda 
veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya 
diöer tatlandırın mariripler katılmı*; okun olmasın") 
Kiraz (vişne dahili 
Kisnis tohumları 

Tarife 
Kontenjanı 

Miktarı 
20 Ton 

10 Ton 
55 Ton 

150 Ton 

150 Ton 

10 Ton 

10 Ton 

4.000 Adet 
700 Ton 

20 Ton 
2.500 Ton 

600 Ton 
75 Ton 

100 Ton 
100 Ton 
500 Ton 

500 Ton 

50 Ton 



Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Uyannca Tarife 
Tarım Ürünleri Listesi 

G.T.İ.P. 
0909.40 
0910.99 
1001.90.10 
1003.00.10 
1005.10 
1008.20 
1008.30 
1008.90 
12.06 
1209.91 
1212.99 
14.03 

1501.00.90 
1512.11 
1515.21 
1521.90 
17.04 (1704.90.10 hariç) 

1704.90.10 

19.02 (1902.20.10; 
1902.20.30.10, 90 hariç) 

1902.20.10 

1902.20.30.10 
1902.20.30.90 

Madde İsmi 
Karaman kimvonu tohumlan 
Diöerleri 
Tohumluk olarak kullanılan kaDİıca (kızıl) buödav 
Tohumluk 
Tohumluk 
Darı (cin ve kum dan) 
Kus vemi 
Diöer hububat 
Avciceöi tohumu (kırılmış olsun olmasın) 
Sebze tohumları 
Diaerleri 
Özellikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türden bitkisel 
maddeler (süpürge dansı, piassava, sedir otu ve istle gibi) (bağ 
vfiva demet halinde okun olmasına 
Kümes hayvanlarının vaölan 
Ham vaölar 
Ham vaö 
Diöerleri 
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 

Ağırlık itibariyle %10'dan fazla sakkaroz İçeren fakat diğer katı 
maddeleri icermeven mevan kökü hülasaları 
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle 
doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun 
olmasın)(spagetti, makaroni, şehriye, İazanya, gnocchi, ravioii, 
ranpllnni nihiV ImcIriK fh;i7jrlaniT|iç nkıın nlmasınV 
Ağırlık itibariyle %20'den fazla balık, yumuşakça, kabuklu 
havvan ve diöer su omuraasızları İçerenler 
Et ve sakatat içerenler 
Diöerleri 

Tarife 
Kontenjanı 

Miktarı 

40 Ton 
500 Ton 
100 Ton 
100 Ton 

1.500 Ton 

250 Ton 
25.000 Ton 

20 Ton 
700 Ton 

1.000 Ton 
10 Ton 

15.000 Ton 
1.000 Ton 

100 Ton 

3.000 Ton 

100 Ton 



Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Uyannca Tarife 
Tanm Ürünleri Listesi 

G.T.İ.P. 
19.05 

2001.10 
2001.90 
(2001.90.30,40,60 hariç) 

2001.90.30 
2001.90.40 

2001.90.60 
2003.10, 90 

20.07 

20.08 

20.09 

2103.20 
22.01 

2204.10 
2204.21 
2204.29 

Madde İsmi 
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao 
içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, 
mühür mi l la r ı . n ir inr karıdı VP hpn7Pri i i r i in lpr 
Hıvarlar ve kornişonlar 
Diğerleri 

Tatlı mısır (Zea mavs var. Saccharatal 
Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak %5 veya daha fazla 
nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları) 

Palm mevvesi ici 
Mantarlar (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış 
veva konserve edilmişi 
Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva 
püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek 
hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin 
i rprmpçinY 
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları 
(başka surete hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun 

Meyva sulan (üzüm şırası dahil) ve sebze sulan (fermente 
edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandıncı 
marirlplpr katılmış niştin olmasın 
Domates ketcaDi ve diöer domates sosları 
Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker 
veya diğer tatlandıncı maddeler kablmamış veya 
İP77f»rİpndirilmemi<5V. hıi7 VP kar-
Köpüklü saranlar 
Muhtevası 2 litre veva daha az kaplarda olanlar 
Diaerleri 

Tarife 
Kontenjanı 

Miktarı 
3.000 Ton 

150 Ton 
20 Ton 

100 Ton 

800 Ton 

100 Ton 

50 Ton 
200 Ton 

500 HL 

Ko 



Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Uyarınca Tarife K 
Tarım Ürünleri Listesi 

G.T.İ.P. 
2302.30 
2306.70 
2401.10 
2401.20 

2402.20 

Madde İsmi 
Buödavdan elde edilenler 
Mısır embriyolarından 
Tütün (sapları koparılmamts, damarı çıkanlmamıs) 
Tütün (tamamen veya kısmen saplan kopanlmış, damarı 
çıkarılmışa 
Tütün içeren sigaralar 

Tarife 
Kontenjanı 

Miktarı 
2.000 Ton 

300 Ton 

100 Ton 
200 Ton 

T 
Ko 

D 
0 
0 

0 
0 

(1): İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde "Diğer Ülkeler İçin G.V." sütununda söz konusu madde için uygulanan güm 

(I I) : İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde "Diğer Ülkeler İçin G.V." ile "Diğer Ülkeler İçin Toplu Konut Fonu" sütunlar 
^ gümrük vergisinin ve toplu konut fonunun %50'si uygulanır. 

O 
I 

( I I I ) : İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddede AT ülkeleri için uygulanan "Tarım Payı Olarak Fona 

BOSNA-HERSEKTEN GERÇEKLEŞTİRİLEN TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İS 

ALTILI 

050400 

ALTILI ADI 

HAYVAN BAĞIRSAK, MESANE VE MİDESİ (TAZE/SOĞUTULMUŞ/DONDURULMUŞ V 

* Türkiye Cum. İle Bosna-Hersek arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşma 
yükümlülüklerimiz 25/7/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren 2 
Hersek'ten tarım ürünü ithalatı gerçekleştirilmemiştir. 



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2003 0 : 3 

206. - Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Ankara-Çubuk-Sünlü Köyünde meydana 
gelen hortum mağdurlarına ve yardım çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3335) 

TÜKÎOYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Zekeriya Akıncı / ^ v 
Ankara Milletvekili 

Ankara'nın Çubuk ilçesi Sünlü Köyü'nde 19 Haziran 2004 tarihinde meydana gelen hortum 

sonrasında 4 vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve büyük maddi hasar meydana gelmişti. Olay 

sonrasında bölgeye giden bakanlar ve diğer yetkililerin halkın ivedi sorunlarının çözümüne 

ilişkin vaatlerde bulundukları basın organlarına yansımıştır. Felaket sonrası bölgeye giden 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün, "Can kayıplarım geriye getiremeyiz. Ama 

Sünlü'ye gerekli maddi desteği vereceğiz. Maddi hasarın çok sınırlı olması ve az sayıda evin 

ağır hasarlı olması bir yönüyle yapılacaklar bakımından kolaylık getiriyor. İlgili birimlerimiz 

hasarla ilgili çalışmalarım tamamlamıştır. Bayındırlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları 

yapmıştır. Acıyı paylaşarak yapılması gereken destekleri yerine getireceğiz. Bugün de Tarım 

İl Müdürlüğü ve Çubuk İlçe Müdürlüğü tarafından 3 ekip gelerek tarlalarda meydana gelen 

kesinleşmiş hasar tespiti için çalışmalara başlayacak." şeklindeki beyanları da basın 

organlarına yansımıştır. Bu bağlamda; 

1. Hortum sonrasında Sünlü Köyü'nde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak hangi 

yardımlarda bulunulmuştur? 

2. Yetkililer tarafından halka yardım vaadinde bulunulup henüz gerçekleştirilemeyen 

yardımlar nelerdir? Bunların gerçekleştirilememesinin gerekçeleri nedir? 

3. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı hasar tespit çalışmaları sonrasında 

ne gibi yardımlar yapılmıştır? 

4. Hasar görmüş tarım arazileri ve ağaçlandırılmış bölgelerin ıslahı için Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı'nın bir çalışması var mı? 

5. Olay mağduru vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek amacıyla uygun koşullarda kredi 

verilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? 

6. Olayda hayatını yitirenlerin ailelerine yönelik olarak her hangi bir yardımda 

bulunulmuş mudur? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.17/ /föÇ 
KONU : Ankara Milletvekili 0 9 E Y L U L 2004 

Sn.Zekeriya AKINCI'nın, 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T.B.M.M. Başkanlığının 09.08.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-6883/21985 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 13.08.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.2/106-377-19/3920 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 
T.B.M.M. 7/3335 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ZEKERİYA AKINCI'NIN 

T.B.M.M. 7/3335 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT 

SORULAR VE CEVABI 

SORULAR : 

Ankara'nın Çubuk ilçesi Sünlü Köyü'nde 19 Haziran 2004 tarihinde meydana gelen 
hortum sonrasında 4 vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve büyük maddi hasar meydana gelmişti. 
Olay sonrasında bölgeye giden bakanlar ve diğer yetkililerin halkın ivedi sorunlanmn 
çözümüne ilişkin vaatlerde bulundukları basın organlarına yansımıştır. Felaket sonrası 
bölgeye giden Tarım ve Köyişleri Bakam Sami Güçlü'nün, "Can kayıplarım geriye 
getiremeyiz. Ama Sünlü'ye gerekli maddi desteği vereceğiz. Maddi hasann çok sınırlı olması 
ve az sayıda evin ağır hasarlı olması bir yönüyle yapılacaklar bakımından kolaylık getiriyor. 
İlgili birimlerimiz hasarla ilgili çalışmalarını tamamlamıştır. Bayındırlık Bakanlığımız gerekli 
çalışmaları yapmıştır. Acıyı paylaşarak yapılması gereken destekleri yerine getireceğiz. 
Bugün de Tanm İl Müdürlüğü ve Çubuk İlçe Müdürlüğü tarafından 3 ekip gelerek tarlalarda 
meydana gelen kesinleşmiş hasar tespiti için çalışmalara başlayacak." şeklindeki beyanlan da 
basın organlarına yansımıştır. Bu bağlamda; 

- 7 9 2 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2003 O : 3 

1- Hortum sonrasında Sürdü Köyü'nde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak hangi 
yardımlarda bulunulmuştur? 

2- Yetkililer tarafından halka yardım vaadinde bulunulup henüz gerçekleştirilemeyen 
yardımlar nelerdir? Bunların gerçekleştirilememesinin gerekçeleri nedir? 

3- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı hasar tespit çalışmaları 
sonrasında ne gibi yardımlar yapılmıştır? 

4- Hasar görmüş tarım arazileri ve ağaçlandırılmış bölgelerin ıslahı için Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı'nm bir çalışması var mı? 

5- Olay mağduru vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek amacıyla uygun koşullarda 
kredi verilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? 

6- Olayda hayatım yitirenlerin ailelerine yönelik olarak her hangi bir yardımda 
bulunulmuş mudur? 

CEVAP: 

- Çubuk ilçesi Sünlü Köyü'nde 19 Haziran 2004 tarihinde meydana gelen hortum afeti 
sonrasında Bakanlığımız tarafından 40 Milyar TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. 

Bakanlığımız teknik elemanlarınca yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde 
oluşturulan afetzede isim listeleri 01.07.2004-01.08.2004 tarihleri arasında askıya çıkarılarak, 
ilan edilmiştir. Hak Sahipliği İnceleme Komisyonu oluşturularak hak sahipliği çalışmaları 
başlatılmış ve buna göre 6 tane ağır hasarlı konut için 6 aile hak sahibi, 8 tane orta hasarlı 
konut için 8 aile hak sahibi, 11 tane ağır hasarlı ahır için 11 aile hak sahibi ve 1 tane orta 
hasarlı ahır için 1 aile hak sahibi kabul edilmiş ve borçlandırma işlemleri ile birlikte hak 
sahipliği çalışmaları tamamlanmıştır. 

EYY (Evini Yapana Yardım) metoduna göre yapılacak yeni konutlar için Yer Seçimi 
Protokolleri düzenlenmiştir. 2004 yılı Yatınm Programına alınarak 239.000.000.000.-TL 
ödenek ayrılmış olup, proje seçimini müteakiben EYY metoduna göre haksahipleri tarafından 
konut yapımına başlanılacaktır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören 
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanun çerçevesinde; tabii afetlerden tüm tarımsal 
varlığı % 40'ın üzerinde zarar gören ve zararlarını diğer gelirleriyle karşılayamayacak 
durumda olan ve durumlan İl Hasar Tespit Komisyonlannca belirlenen üreticilere afet 
tertiplerine aktınlan ödenek imkanlan çerçevesinde yardım yapılmaktadır. 

Ankara İlinin Çubuk İlçesinde 19.06.2004 tarihinde meydana gelen hortum ve dolu 
afetinden dolayı toplam 5 Köyde 57 çiftçi ailesine ait 931 dekar tarımsal alanda maddi olarak 
274.022 000.000.000.-TL. ve toplam varlığına göre de % 19 oranında zarar görülmüştür. 
Valilikçe alman 06.08.2004 tarih ve 1 No'lu İl Hasar Tespit Komisyonu Karan gereğince; 
söz konusu afetten zarar gören Sünlü Köyündeki şahıslardan, eşya ve araç hasan olanlarla, 
vefat edenlerin ailelerine İl Özel İdare kanalıyla toplam 28.750.000.000.-TL. yardım 
yapılmıştır. Ancak zarar gören çiftçilerin zararlannın % 40'ın altında olması nedeniyle 2090 
sayılı Kanun çerçevesinde yardım yapılması mümkün olmamaktadır. 

Söz konusu arazi ve bölgelerin ıslahı konusunda Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca 
herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 
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207. - istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Boston seyahatine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL 'ün cevabı (7/3336) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.07.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

11.06.2004 tarihinde verdiğim soru önergesinde, Başbakan ve ailesinin Amerika'ya 
gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde "Boston" ayağının resmi mi, yoksa özel bir ziyaret mi 
olduğunu sormuş, Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafindan verilen 27 Temmuz 2004 
tarih ve 026.21/2004/SPGY/307720 sayılı cevapta bu husus aydınlatılmamıştır. 

Bu nedenle aşağıdaki sorumu tekrarlıyor ve soruma ayrıntılı cevap verilmesini arz 
ediyorum. 

1- Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran 2004 akşamı Boston'a 
geçerek, 10 Haziran 2004'te Harvard Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine 
katılımıyla gerçekleştirdiği ziyareti özel mi, resmi mi bir gezi 
kapsamındadır? 

2- Gezi özel bir ziyaret kapsamında ise masrafları kim tarafından 
karşılanmıştır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/353690 
Konn : Yazılı Soru Önergesi 

27 AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 13.08.2004 tarihli ve 3908 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/3336 Esas No'lu yazılı soru önergesinin yanıtı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdu'1^.' G 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİNİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

1- Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran 2004 akşamı BostoıVa 
geçerek. 10 Haziran 2004'te Harvard Üniversites'fndeki mezuniyet törenine 
katılımıyla gerçekleştirdiği ziyareti özel midir yoksa resmi bir gezi kapsamında 
mıdır? 

2- Gezi özel ziyaret kapsamında ise masrafları kim tarafından karşılanmıştır'.' 

YANIT 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan. ABD Başkanı Bush'un davetine 
icabetle, G-8 Zirve toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere. 
beraberinde bir heyetle 8-13 Haziran 2004 tarihleri arasında ABD'yi ziyaret 
etmiştir. 

Sayın Başbakan, ziyaret sırasında, Sea Island, Boston, Vaşington ve Şikago 
şehirlerini ziyaret etmiştir. Boston'da, Harvard Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine 
katılmış, burada aynı törene katılan BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve 
vatandaşlarımızla görüşmeler gerçekleştirmiştir. 

Vaşington'u ziyareti sırasında, ABD eski Başkanı Ronald ReagaıTm cenaze 
törenine katılan Sayın Başbakan, bazı Musevi kuruluşlarının temsilcileriyle de bir— 
araya gelmiştir. Şikago'da ise, "Academy of Achievement'" adlı kuruluş tarafından 
düzenlenen Ortadoğu konulu panele katılmış ve bu kuruluş tarafından kendisine 
verilen ödülü almıştır. ŞikagoMa, ayrıca, aynı toplantılara katılan ABD eski Başkanı 
Clinton, İsrail eski Başbakanları Shimon Peres ve Ehud Barak, ve ABD Temsilciler 
Meclisi (TM) Başkanı llastert ile görüşmeler gerçekleştirmiş; Amerikan Türk Konseyi 
(ATC) taralından tertiplenen bir öğle yemeğine iştirak etmiş ve Türk toplumu 
temsilcileri ile biraraya gelmiştir. 

208. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Hacıbektaş Belediyesinin çadır talebinin 
Kızılayca karşılanmamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3338) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇp* 
İstanbul MilletvekîH 
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Her yıl 16-17-18 Ağustos tarihleri arasında Hacıbektaş İlçemizde yapılan 
Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri nedeniyle, yurt dışından ve yurt içinden 
onbinlerce insanın katıldığı etkinliklere ev sahipliği yapan Hacıbektaş 
Belediyesinin gelen konuklan barındırmak için Kızılay Genel Başkanlığından 
çadır talebinde bulunmuştur; 

1-Hacıbektaş Belediyesinin geçmiş yıllardaki çadır talebi Kızılay tarafından 
karşılanırken, bu yıl neden karşılanmamıştır? 

2-Bu talebin kabul edilmeyişinin hukuki bir dayanağı var mıdır? 

T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 
SAYI: B050DDB0000007AÎ&M 

(K.A-10)/2004 27.08.04 0 1 4 4 0 

KONU: Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığın 13.08.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-377-22/3914 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK tarafından verilen ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen 7/3338 sayılı soru önergesi ile ilgili Türkiye 
Kızılay Derneği Genel Merkezi'nden alınan cevabi yazıdaki hususlar aşağıya çıkartılmıştır: 

"Hacıbektaş Belediye Başkanlığı, 21.04.2004 tarih ve 2004/113 sayılı yazı ile 16-18 Ağustos 2004 
tarihleri arasında organize edilecek 41. Ulusal ve 15. Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür 
Sanat Etkinliklerinde kullanılmak üzere 1.500 adet çadır ve 5.000 adet battaniye talep etmiştir. 

Söz konusu talep, Yönetim Kurulumuzun 07.07.2004 tarih ve 22 sayılı toplantılarında görüşülerek kabul 
edilmemiştir. 

Derneğimiz geçmiş yıllarda hem malzeme hem de personel desteği ile etkinliklere önemli katkılar 
sağlamıştır. Ancak gönderilen malzemelerden bir kısmı kullanılamaz durumda geri iade edildiğinden HEK'e 
ayrılmış, bir kısmı ise hiç kullanılmamış yeni malzeme olmasına rağmen, derneğe iadesi esnasında kullanılmış 
malzeme olarak kayıtlara alınmış, Kızılay Depolar Talimatnamesi gereği bu çadırlar %50 değer kaybına 
uğramıştır. Ayrıca, çok sayıdaki çadırın kurulumu için ilçeye personel ve araç gönderilmiş ve bunların tamamı 
derneğimize maliyet olarak dönmüştür. 2002 ve 2003 yıllarında Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür-
Sanat Etkinliklerine gönderilen malzemeler ile etkinliklerden sonra teslim alınan malzemelerin 2003 yılı birim 
fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalarında sadece bu yıllardaki malzeme değer kaybı 302.210.000.0O0.TL. 
olmuştur. 

Daha önceki yıllarda bahse konu etkinliklerde bulunan Hacıbektaş Belediyesi'nin ihtiyacını 
karşılamamız üzerine bir çok sivil toplum kuruluşlarından bu tip talepler gelmeye başlamış ve bu taleplerin 
karşılanması durumunda stoklarımızın erimesine neden olmuştur. Kaynak sorunu yaşayan Derneğimiz bu 
durumu yönetim kurulumuzun 06.05.2004 tarih ve 15 sayılı toplantılarmda görüşerek "... bundan böyle bu tip 
talepler olduğunda prensip olarak taleplerin reddine, ancak istenilen çadırların birim maliyet fiyatlarının 
üzerindeki bir meblağın Derneğimize bağış yapılması kaydıyla değerlendirilmesi..." şeklinde karar almıştır. 
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Derneğimiz, son yıllar içinde kaynak eksikliği nedeniyle, bu denli büyük miktarlardaki kayıpları göz 
önünde bulundurmak durumundadır. Zira her an afete maruz kalma tehlikesi içinde bulunan ülkemizdeki asli 
görevimizi aksatmak gibi bir riske girmemiz mümkün değildir. 

Talebin kabul edilmeyişinin hukuki dayanaklarını kısaca şöyle sıralayabiliriz; 

Bakanlar Kurulu'nun 01.04.1988 tarih ve 88/12777 sayılı kararları ile yürürlüğe giren "Afetlere İlişkin 
Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliksin 69. maddesinde Türkiye Kızılay Derneği 
Genel Müdürlüğü'nün görevleri tanımlanmıştır. Bu görevler arasında şenlik ve etkinliklere çadır ve battaniye 
sağlamak gibi bir madde yer almamaktadır. 

Ayrıca, derneğimiz tüzüğünün dördüncü ve beşinci maddelerinde Türk Kızılay'ının amaçları ile savaşta 
ve barışta yerine getirmesi gereken görevler açıkça sayılmaktadır. Bu maddelerde şenliklere, etkinliklere çadır,^ 
battaniye ve personel temin etmek gibi bir görev sayılmamıştır. Dolayısıyla demeğin böyle bir zorunluluğa 
yoktur." s>s 

Bilgilerinize arz ederim. S^' 

/ ^ü lkad i rAKSU 
/ /içişleri Bakanı 

209. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir Çevre Yoluna ödenek ayrılıp ayrıl
madığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3342) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 

Aşağıdaki soruların Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak yanıtlamasını arz ederim, j jg . STf. ZOOH 

Erdal KARADEMİR 
(—\ Kltıîr Milletvekili^ 

Karşıyaka-Aliağa arasındaki yoldan günde *105 bin aracın geçtiği ve 
özellikle Demir Çelik ve Petro Kimya tesislerinin ağırlıklı olduğu Aliağa 
bölgesine yönelik trafikte ağır tonajlı kamyonların ve tankerlerin yol aldığı 
malumunuzdur. 

İzmir Çevre Yolu Kuzey aksının yeterli ödenek sağlanması durumunda 
gelecek yıl (2005 yılında) bitirilmesinin mümkün olduğu Karayolları 2. 
Bölge Müdürlüğü'nce açıklanmaktadır. 

Bu açıklamalar ışığında 
1) Bu yıl 2004 yılında 15 Milyon USD ek ödenek ,2005 yılında ise 100 
Milyon USD ödenek ayrılmasıyla Kuzey Çevre Yolunun açılmasının 
mümkün olduğu ifade edilmektedir. Bakanlığınız Kuzey Çevre Yolu için 
2004 yılında 15 Milyon USD ödenek 2005 yılı için ise 100 Milyon USD 
ödenek ayırmayı öngörmekte midir? 

2) Bu rakamlar öngörülmüyorsa Kuzey Çevre Yolunun bitirilmesi için 
öngörülen takvim ve ödenek miktarları nedir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.00.17/ /V3& 
KONU :İzmir Milletvekili 

Erdal KARADEMİR'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığının 09/08/2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10. 
00.02-6910 sayılı yazısı. 

İlgi yazınız ekinde alman, İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in, 
Bakanlığıma yönelttikleri, T.B.M.M. 7/3342 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine 
ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim.. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN 

T.B.M.M. 7/3342 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

AİT SORULAR VE CEVAPLARI 

Karşıyaka-Aliağa arasındaki yoldan günde 105 bin aracın geçtiği ve özellikle Demir 
Çelik ve Petro Kimya Tesislerinin ağırlıklı olduğu Aliağa bölgesine yönelik trafikte ağır 
tonajlı kamyonların ve tankerlerin yol aldığı malumunuzdur. 

İzmir Çevre Yolu Kuzey aksının yeterli ödenek sağlanması durumunda gelecek yıl 
(2005 yılında) bitirilmesinin mümkün olduğu Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce 
açıklanmaktadır. 

Bu açıklamalar ışığında: 
1) Bu yıl 2004 yılında 15 Milyon USD ek ödenek, 2005 yılında ise 100 Milyon USD 

ödenek ayrılmasıyla Kuzey Çevre Yolunun açılmasının mümkün olduğu ifade 
edilmektedir. Bakanlığınız Kuzey Çevre Yolu için 2004 yılında 15 Milyon USD 
ödenek, 2005 yılı için ise 100 Milyon USD ödenek ayırmayı öngörmekte midir? 

2) Bu rakamlar öngörülmüyorsa Kuzey Çevre Yolunun bitirilmesi için öngörülen 
takvim ve ödenek miktarları nedir? 

0 9 EYtUL 2004 
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CEVAPLAR : 

1-2) 2004 Yılı Yatırım Programında yer alan ve yapımı devam eden İzmir Çevre 
Yolu-Aydın Otoyolu inşaatı için 2004 yılında 36 Milyon USD ödenek ayrılmış olup, 
15 Milyon USD ek ödenek talebinde bulunulmuştur. 

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Hazırlama Talimatı gereği; 
Otoyollarına ayrılan tavan ödenekler çerçevesinde bu proje için 49 Milyon USD talep 
edilmiş olup, işin tamamlanabilmesi için 110 Milyon USD ödenek gerekmektedir. Talep 
edilen ödeneklerin verilememesi halinde ise mevcut ödenekler ile 2007 yılında 
tamamlanabilecektir. 

210. - Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN'in, Bakanlık bürokratlarının Orman-İş yönetici ve 
üyelerine sendika değiştirmeleri konusunda baskı yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Or
man Bakanı Osman PEPE 'nin cevabı (7/3345) 

' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı 
olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

fcet ÇETİN 
Kocaeli Milletvekili 

Orman işkolunda örgütlü TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı ORMAN-İŞ sendikası 
yönetici ve üyelerine sendika olarak başka bir konfederasyon olan HAK-İŞ'e geçmeleri 
konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı yetkililerince baskı yapıldığına ilişkin bilgiler ilgili 
sendika tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Anayasamızın 51. maddesine ve Sendikalar 
Kanununun 31. maddesine açıkça aykırılık taşıyan bu tutumla ilgili olarak; 

1- Bakanlığınız Orman Genel Müdürü Osman KAHVECİ ve Genel Müdür 
Yardımcısı Hüseyin HACIOĞLU ile ORMAN-İŞ Sendikası yöneticilerinin 
katıldıkları 2 Haziran 2004 günü Genel Müdürlükte yapılan toplantıda Genel 
Müdür Osman KAHVECİ Sendika yöneticilerine TÜRK-İŞ 
Konfederasyonundan ayrılıp daha muhafazakar olarak değerlendirdiği 
HAK-İŞ Konfederasyonuna katılmalarını önermiş midir? Adı geçen Genel 
Müdür aynı talebini aynı gün Sendika Genel Merkezinde yapılan toplantıda 
da gündeme getirmiş midir? 

2- Yine Bakanlığınız Müsteşar Yardımcısı Bünyamin KARACA bakanlıktaki 
çalışma odasında sendika yöneticilerine HAK-İŞ Konfederasyonuna 
geçmelerini telkin etmiş midir? 
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3- Müsteşar Yardımcısı Bünyamin KARACA'nın bu görüşmede dile getirdiği 
söylenen, Bakan olarak görevden alınmanız pahasına ORMAN-İŞ'in 
TÜRK-ÎŞ'ten ayrılıp Hak-İŞ'e katılmasını istiyormusunuz? 

4- HAK-ÎŞ Konfederasyonunu siyasi çizginize daha yakın mı buluyorsunuz? 
5- Bürokratlarınıza Bakanlığınızda çalışan işçilerin sendikalarından istifa 

ettirilip HAK-ÎŞ Konfederasyonuna bağlı başka bir sendikaya üye 
olmalarının sağlanması yönünde şifai bir talimatınız ya da bu yönde bir 
isteğiniz oldu mu? 

6- Yine bu görüşmede Müsteşar Yardımcısı Bünyamin KARACA'nın dile 
getirdiği ORMAN-İŞ'in HAK-lŞ'e katılması için siyasi iradenin en 
tepesinin kendilerine baskı yaptığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu 
iddiada kastedilen kimdir? 

7- Çevre ve Orman Bakanı olarak 18.12.2003 tarihinde "Sendikal Faaliyetler" 
konulu 2 nolu Tamimde bakanlığınızda çalışan sendikalı işçilerin 
sendikalarından istifaya zorlandıkları ve başka bir sendikaya üyeliğe 
zorlandıklarından bahsederek, bu konuda idareciler üzerinde baskılar 
oluşturulduğundan sözedilmektedir. Bakanlık bürokratları üzerinde bu 
baskılan oluşturanlar kimlerdir? 

8- Yine aynı Tamimde bu tür faaliyetlere ilişkin 2821 sayılı yasada yer alan 
yasak ve cezalar yer almıştır. Yukarıdaki sorularda yer alan bilgiler ışığında 
işçilere baskı yapan bürokratlar hakkında soruşturma açılmış mıdır? Ya da 
açılması düşünülmekte midir? 

9- Yukarıda bahsi geçen Tamim gereği olarak, hakkında soruşturma açılan ya 
da bu suçlan işledikleri gerekçesi ile yargılanan herhangi bir idareci var 
mıdır? 

10- 23 temmuz 2004 günü Serik'te çıkan orman yangınını söndürmeye giden 
orman işçileri yangın yerine, Serik 2 nolu noterine yangın arazözü ile 
götürülerek sendikadan istifa işlemleri yaptınlmış mıdır? Bir tarafta orman 
yangını sürerken yangını söndürme çalışmalan yapması gereken işçileri . 
notere götüren yada yönlendiren yönetici yada yöneticiler hakkında ne tür 
bir idari işlem yapılmıştır? 

11- Sendikasını değiştiren geçici işçilere kadro verileceği aksi durumda işten 
çıkanlacaklan yönünde bir vaadiniz oldu mu? 

T. C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- (Ü3 -IJ^S 06 I $ I200A 

KONU : Sayın izzet ÇETİN'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLISt İX$fc/UİLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Daires i Başkanlığı.) 

İLGİ : TBMM'nin 09.08.2004 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet ÇETİN'in "Bakanlık 
bürokratlarının Orman-lş yönetici ve üyelerine sendika değiştirmeleri konusunda baskı 
yaptığı iddiasına ilişkin" 7/3345 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca 
incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN İZZET ÇETİNİN "BAKANLIK BÜROKRATLARININ 
ORMAN-İŞ YÖNETİCİ VE ÜYELERİNE SENDİKA DEĞİŞTİRMELERİ KONUSUNDA 

BASKI YAPTIĞI İDDİASINA İLİŞKİN" 7/3345 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

I- Orman-İş Sendikası yöneticileri 2 Haziran 2004 günü Orman Genel 
Müdürlüğümüzü ziyaret etmişler ve bu ziyarette işçilerin sosyal hakları ile ilgili konular 
görüşülmüştür. Orman-İş Sendikası yöneticilerine hiçbir Konfederasyonun lehinde ve 
aleyhinde bir görüş önerilmemiştir. Aynı gün Orman-lş Sendikası Genel Merkezine 
gidilmemiştir. 

2,3,6- Önergede adı geçen Müsteşar Yardımcısının Bakanlıktaki çalışma 
odasında sendika yöneticilerine HAK-İŞ Konfederasyonuna geçmelerine ilişkin herhangi 
bir telkini ve soruda belirtildiği şekilde bir konuşması olmamıştır. 

4- Bakanlığımız tüm sendikalara eşit mesafede bulunmaktadır. 
5- İşçilerin başka bir sendikaya üye olmaları yönünde Bakanlığımız 

bürokratlarına herhangi bir şifai talimat verilmemiştir. 
7- Söz konusu tamim genel mahiyette yazılmış olup, Bakanlığımız bürokratları 

üzerinde herhangi bir baskı söz konusu değildir. 
8,9- Herhangi bir baskı söz konusu olmadığından soruşturma açılan ya da 

yargılanan bürokrat veya idareci bulunmamaktadır. 
10- 23 Temmuz 2004 günü Serik'te çıkan orman yangınını söndürmeye giden 

orman işçilerinin yangın yerine Noter'e gittikleri doğru değildir. Orman işçileri izinli 
oldukları saatlerde Noter'e giderek kendi istekleri ile demokratik haklarını kullanmışlardır. 

Bakanlığımızca konunun incelenmesi için iki (2) müfettiş görevlendirilmiş olup, 
görevini kötüye kullananlar varsa gerekli işlem yapılacaktır. 

II- Belirtilen konuda herhangi bir vaat verilmesi söz konusu değildir. 
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211. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF alacak portföyünün satış yolu ile tasfiye edileceği 
iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 'in cevabı (7/3346) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif 
ŞENER tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.07.2004 

" M n ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

TMSF tarafından yapılan bir açıklamada, TMSF'nin 223 milyon dolar civarındaki bir 
alacak portföyünü 15 Ağustos 2004 tarihine kadar satış yolu ile tasfiye edeceği bildirilmiştir. 

Bu bilgi doğrultusunda: 

1 - Ekonomi çevrelerinde satılacak olan portföyün yüzde 70 ila yüzde 80 
ıskonto ile satılacağı kanaati yaygındır. Portföyün bu kadar yüksek iskonto 
oranlarıyla satışının önüne geçebilmek üzere bir çalışmanız bulunmakta 
mıdır? 

2- Satılacak olan portföyün, araya paravan şirketlere komisyon ödeyerek 
gerçek borçlu şirketler tarafından alınmasının, bu şekilde hem alacaklarının 
dörtte birini ödeyerek teminatlarını kurtarmalarının, hem de cezai takipten 
kurtulmalarının önünü kesecek bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

3- Alacak portföyü satışında ortaya çıkacak olan yüksek istonto oranının hem 
bundan evvel ki, hem de bundan sonraki borç ödemelerine emsal teşkil 
etmemesi yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

4- Satılacak olan portföyle birlikte, bu alacağı satın alan kuruluşun tahsilat 
yetkilerini de kullanacağı anlaşılmaktadır. Bu alacaklar amme alacağı tahsil 
yetkisine göre devredildiğine göre, sorunlu kredileri satın alacak yabancı 
firmalara takip haklarının devri, hükümranlık haklarının devri anlamına da 
gelecek midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : 6 .02 .0 .001 /01 -^^ ^>/<#/2004 
KONU : 7/3346-6897 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 09.08.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3346-6897/22033 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Başkanlığı'nın 20.08.2004 tarih, TMSF.İST.02.TAH.İST.31222 sayılı cevabi yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SURELI 

S A Y ı : TMSF. IST .02 .TAH. IST 31222 20 /08 /2004 
KONU: Soru Önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sn. DOÇ. DR. ABDULLATİF ŞENER 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 09.08.2004 tarih ve KAN.KAR. 
MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazısı. 

b) 12.08.2004 evrak çıkış tarihli ve B.02.0.001/ (01) 6*77 sayılı talimatınız. 

T.B.M.M. Başkanlığının 30.07.2004 tarih ve 6897/22033 sayısında kayıtlı olan ve 
İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'e ait bulunan 7/3346 numaralı soru önergesinde 
yeralan sorular aşağıda tekrar belirtilmiştir; 

" TMSF tarafından yapılan bir açıklamada, TMSF'nin 223 milyon dolar civarındaki bir 
alacak portföyünü 15 Ağustos 2004 tarihine kadar satış yolu ile tasfiye edeceği 
bildirilmiştir. 
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Bu bilgi doğrultusunda: 

1. Ekonomi çevrelerinde satılacak olan portföyün yüzde 70 ila yüzde 80 iskonto 
ile satılacağı kanaati yaygındır. Portföyün bu kadar yüksek iskonto oranlarıyla 
satışının önüne geçebilmek üzere bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

2. Satılacak olan portföyün, araya paravan şirketlere komisyon ödeyerek gerçek 
borçlu şirketler tarafindan alınmasının, bu şekilde hem alacaklarının dörtte 
birini ödeyerek teminatlarını kurtarmalarının, hem de cezai takipten 
kurtulmalarının önünü kesecek bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

3. Alacak portföyü satışmda ortaya çıkacak olan yüksek iskonto oranının hem 
bundan evvel ki, hem de bundan sonraki borç ödemelerine emsal teşkil 
etmemesi yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

4. Satılacak olan portföyle birlikte, bu alacağı satın alan kuruluşun tahsilat 
yetkilerini de kullanacağı anlaşılmaktadır. Bu alacaklar amme alacağı tahsil 
yetkisine göre devredildiğine göre, sorunlu kredileri satın alacak yabancı 
firmalara takip haklarının devri, hükümranlık haklarının devri anlamına da 
gelecek midir? " 

Sayın Milletvekilinin, yukanda sorulan tekrar belirtilmiş olan 7/3346 numaralı soru 
önergesine ilişkin, Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır; 

Dünya genelinde sorunlu alacak satış portföyleri yüzde 95 ila yüzde 75 
oranlarında iskonto uygulanarak satılmaktadır. Türkiye'de satışa sunulan 
portföy, teminat değerleri, hukuki yapılan ve dosyaların tahsil kabiliyeti ve 
süreci gözönüne alınarak değerlendirilecektir. 
Satılacak olan portföyü alacak olan alıcı kuruluşlar uluslararası yatırım 
bankaları ve ulusal yatırım kuruluşlandır. Bu kuruluşlar ve bu kuruluşlarla ilgili 
olarak çalışan kişiler TMSF tarafından 23.07.2003 tarihinde yayınlanan Alacak 
Satış İlkelerinde belirtilen şartlara uygun olduklarına dair belge, ve elde edilen 
bilgileri gizli tutacaklarına dair gizlilik sözleşmesi imzalamaktadır ve satış 
gerçekleşene kadar portföyde yer alan borçlu kuruluşlar ile görüşmeleri 
yasaktır. 
Alacak portföyü satışmda ortaya çıkacak olan oran, bu alacak satış portföyünün 
değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır, sadece bu portföy için geçerlidir ve 
bu oranın ve değerlendirmelerin başka bir portföy için esas alınması sözkonusu 
değildir. Bundan evvelki ve bundan sonraki borç ödemelerinin oranlan, o borç 
ödemelerine sözkonusu olan alacaklar değerlendirilerek belirlenmektedir. 
Alacak satış portföyünde yer alan alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklan Tahsil 
Usul ve Esaslan hakkındaki kanun ile değil, 2004 sayılı îcra İflas kanunu 
çerçevesinde takip edilmektedir. 6183 sayılı kanun çerçevesinde takip edilen 
alacaklar, bu alacak satış portföyünün kapsamı dışındadır. Alacaklan satın 
alacak olan kuruluş, bu alacaklann takibine 2004 sayılı kanun çerçevesinde 
devam edecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz. 

Ahmet ERT1 
Başkan 
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212. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'ye borçlu bankalar ve ödeme koşullarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 'in cevabı (7/3347) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr-AbdülIatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.07.2004 

Emin ŞİRİN . 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

24 Temmuz 2004 tarihli gazete haberlerinden, TMSF'ye devredilen bankaların Fon'a 
maliyetinin 46 milyar dolar olduğu öğrenilmiştir. 

Bu bilgiye göre; 

1 - TMSF'ye borçlu olan bankaların direkt ve dolaylı olarak tadadi dökümü nedir? 
2- Fon'a devredilen bankaların hangileri ile ödeme koşullarına ilişkin anlaşmaya 

varılmıştır? 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01-Wk £>/«±f2004 
KONU : 7/3347-6901 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 09.08.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3347-6901/22037 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Başkanlığı'nın 23.08.2004 tarih, TMSF.İST.01TAH.32019 sayılı cevabi yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU 

SAYI: TMSF.IST.01.TAH. 3 2 O H 23/08/2004 
KONU: Soru Önergesi. 3 2 0 Ü 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sn. DOÇ. DR. ABDULLATİF ŞENER 

İLGİ: a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 09.08.2004 tarih ve KAN.KAR. 
MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazısı. 

b) 12.082004 evrak çıkış tarihli ve B.02.0.001/ (01) 6677 sayılı talimatınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'e ait 30.07.2004 tarih 7/3347 numaralı soru 
önergesinde, tarafınızca yazılı olarak yanıtlanması istenen sorulara ilişkin Kurumumuzun 
görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

îlgi soru önergesinde 24 Temmuz 2004 tarihli gazete haberlerinden, TMSF'ye 
devredilen bankaların maliyetinin 46 milyar dolar olduğunun öğrenildiği ve bu bilgiye göre, 
TMSF'ye borçlu olan bankaların direkt ve dolaylı olarak tadadi dökümünün ne olduğu 
sorulmuştur. 

Sözkonusu haberin kaynağının TMSF tarafından yayınlanan "Fon Bankaları 
Çözümleme Maliyetleri Çalışması" raporu olduğu düşünülmektedir. Rapor Fon'un internet 
sitesinde yayınlanmış olup, çalışmanın ana amacı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon'una 1997 
yılından bu yana hisseleri ve/veya yönetim ve denetimleri kendisine devredilen bankaların 
Fona olan toplam maliyetlerini güncelleştirmek ve dolayısıyle Hazine'den aldığı borçlann 
geri ödenebilirliğini değerlendirmektir. 

Raporda 1997 yılından bu yana, Fon bünyesinde çözümlenmiş ve çözümlenmekte 
olan bankalara Fon tarafından aktanlan kaynakların toplamı, tarihi değerlerle, 27,8 milyar 
dolar mertebesinde olduğu belirtilmekte, bunun 4,4 milyar dolan Fon'un normal faaliyet 
gelirlerinden, 1,8 milyar dolan bankalardan devralman aktiflerin satışı, tasfiyesi ve 
tahsilinden, 21,6 milyar dolan ise, Hazine'den borçlanmak suretiyle gerçekleştirildiği 
açıklanmaktadır. Hazine borcunun 15,5 milyar dolar tutanndaki işlemiş faizi ile Fon 
kaynaklanndan bankalara aktanlan tutarın alternatif maliyeti olan 2,3 milyar dolar dikkate 
alındığında, aktanlan toplam kaynağın 46 milyar dolar mertebesine ulaştığı saptanmaktadır. 

46 milyar dolar seviyesinde tespit edilen, bankalara aktanlan toplam kaynağın faizli 
değerinin, banka bazında dağılımı aşağıda yer almaktadır; 
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Milyon USD 
Bankalar 

T.TÎCARET 
BANK EKSPRES 
İNTERBANK 
EGEBANK 
YURTBANK 
YAŞARBANK 
ESBANK 
SÜMERBANK 
BANK KAPİTAL 
ETİBANK 
OEMtRBANK 
ULUSAL BANK 
İKTİSAT BANKASI 
KENTBANK 
EGS BANK 
SİTEBANK 
TARÎŞBANK 
BAY1NDIRBANK 
TOPRAKBANK 
PAMUKBANK 
İMAR BANKASI 
TOPLAM 

Devir 
Zararları 

778 
435 

1.269 
1.220 
656 

1.1*9 
1.113 
470 
393 
698 
648 
524 

1.954 
681 
545 
53 
74 
116 
880 

3.706 
5.933 

23.295 

Aktarılan Kaynaklar 
Tarihi 

756 
261 

2.860 
733 
307 
857 

1.750 
2.663 

60 
1.571 
1.913 
481 

1.992 
1.126 
33S 
31 
65 

765 
498 

2.814 
5.933 

27.771 

Faizli 
1.53S 
494 

4.655 
1.291 
563 

1.536 
3.108 
4.817 
149 

2.961 
4.115 
930 

3.632 
1.952 
663 
73 
141 

1.284 
790 

5.112 
5.833 
45.637 

• Kıbrıs Kredi Bankasında ödenen sigortalı mevduat ihmal edilebilecek düzeyde olduğundan ve tasfiye 
bakiyesiyle karşılanabileceğinden listeye dahil edilmemiştir. 

• Çözümlenme sürecinde Sümerbank ve Etibank bünyesinde birleştirilen bankalar ile Bayuıdırbank'a 
devredilen bankalarla ilgili kaynak aktarımlarının bir kısmı doğrudan birleştikleri veya 
devredildikleri bankada gösterilmiştir. 

• İmar Bankasına aktarılan kaynak rakamı, ödenen sigortalı mevduatın o günkü dolar karşılığım 
. göstermektedir. 

• Bank Kapital Fona devredildikten kısa bir süre sonra Sümerbank bünyesinde birleştirildiğinden, bu 
bankayla ilgili yapılan işlemler ve kaynak aktarımları Sümerbank rakamları içinde yer almakta olup 
net Fon maliyeti kalemi Bank Kapital ve birleşen diğer bankalar açısından mukayeseye uygun 
sonuçlar vermemektedir. 

• Tabloda banka satış gelirleri .bankalara aktarılan kaynaklardan indirilmiştir 

İkinci soruda; Fon'a devredilen bankaların hangileri ile ödeme koşullarına ilişkin 
anlaşmaya varıldığı sorulmaktadır. 

20/08/2004 tarihi itibari ile Fon'a devir edilen bankalardan Yaşarbank A.Ş., 
Bayındırbank A.Ş., Pamukbank T.A.Ş., Demirbank T.A.Ş., Bank Kapital A.Ş., Site Bank 
A.Ş., Etibank A.Ş., Sümerbank A.Ş. ve Interbank A-Ş.'nin eski hakim ortaklan ile geri 
ödeme konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ancak Etibank A.Ş. eski hakim ortağı Medya 
Grubu ile akdedilen anlaşma, nihai borç tasfiye protokolü, olmayıp, bir kısım varlıkların 
değerlendirilmesine yönelik bir anlaşmadır. Sözü edilen geri ödeme arılaşmalarına ilave 
olarak, iktisat Bankası'nın hakim ortaklarına ait olan ve birinin temettü hariç, ortaklık 
haklan ile yönetim ve denetimi, 4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı 
fikrasının (a) bendi uyarınca Fon tarafından devir alınan iki şirket ile de protokol 
akdedilmiştir. 

Kurumumuz ile Pamukbank eski hakim ortağı Çukurova Grubu arasında imzalanan 
31.01.2003 tarihli Sözleşme kapsamındaki Fon alacağının erken ödenmesine ilişkin 
mutabakat sağlanmış olup, yeni ödeme planına ilişkin Ek Sözleşme 04.08.2004 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Ahmet ERTURK 

Başkan 
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213. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT lojmanlanyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3348) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Yozgat Milletvekili 

1. TRT'nin Gaziosmanpaşa semtinde bulunan lojmanlarında tadilat yapılmakta 

mıdır? Eğer yapılıyorsa, yapılan tadilat kamu konutları yönetmeliğine uygun mudur? 

2. Lojmanda, Genel Müdür Şenol Demiröz'e tahsis edilen dairede daha önce 

hangi tarihlerde tadilat yapılmış, bu tadilatlar için ne kadar harcama yapılmıştır? 

3. Son tadilata ödenen toplam ücret nedir? Bu ücret karşılığı hangi hizmetler 

yapılmıştır? 

4. Kriz sonrası Devletin tasarruf tedbirleri devam ederken, son tadilatta daireye 

jakuzi takıldı mı? Takıldıysa maliyeti nedir? Bu ihtiyaç neden doğmuştur? 

5. Çayhane Sokak 43 numaradaki lojman, bugüne kadar Genel Müdür ve 

Yardımcıları ile bazı daire başkanlarına tahsisliyken, bugün Genel Müdür Müşaviri 

Cevdet Tellİoğlu hangi gerekçeyle lojmana yerleştirildi? 

6. Cevdet Tellİoğlu, kendisine tahsis edilen lojmanı küçük bulunca Yapı İşleri 

Dairesi Başkan Yardımcısı Metin Aydemir'in lojmanını hangi gerekçeyle talep etti? İki 

lojman birleştirilmesi yapıldı mı? Yapıldıysa yasal mı? 

7. Lojman boşaltmayı red eden Metin Aydemir, Erzurum'a neden tayin edildi? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005lDJ//g9tf / £ /D/72004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 09.08.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-6910 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/3348 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 16.08.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3588 
sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- \ 
Beşîr ATALAY 
Devlet Bakanı 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 3 5 & ? / / / . .&.. . . /2004 
KONU : 7/3348 saydı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Be$ir ATALAY) 

ÎLGİ : 10/08/2004 tarih ve B.02.0.005/031/1978 savılı vazınız. 

Yozgat Milletvekili Savın Emin KOÇ'un. Devlet Bakam Savın Prof.Dr. Besir ATALAY tarafından 
vazıh olarak vamtlanması talebivle verdiği 7/3348 savılı Soru önergesi ile ilgili Kurumumuz görüsü 
aşağıda arz olunmuştur. 

1- Gaziosmanpaşa Mahallesi Çayhane Sokak 43 no:lu lojman. 17 yıl gibi uzun süredir kullanımı 
sebebiyle yıprandığmdan binada gerekli görülen bakım ve onanm işleri Kamu Konuttan Yönetmeliği bakım 
ve onanm giderleri kapsamında yapılmıştır. 

2- Genel Müdür, Sayın Şenol DEMİRÖZ'e tahsis edilen dairenin, uzun süre önceki Genel 
Müdürler tarafından, görevleri süresince kullanılmış olduğundan ve aynca söz konusu lojman 2003 yılı 
Mart ayı itibariyle de boş olduğundan, teknik heyet raporu ile gerekli görülen bakım ve onanm işleri 
tamamlanmıştır 

3- Yapılan bakım ve onanm işleri için toplam 30 milyar TL. harcama yapılmıştır. 
4- Önergede sözü edilen jakuzi için TRT tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 
5- Çayhane Sdksk 43 no'lu lojmana yapdacak tahsislerle ilgili Görev Tahsisli Konut Tahsis 

edilecek unvanlar arasmda. Genel Müdür Müşaviri unvanı da bulunduğundan. Sayın Cevdet 
TELLÎOGLU'na da lojman bu unvanla tahsis edilmiştir. 
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6- Söz konusu binanın hizmete açıldığı ilk yılda, ihtiyaç sebebi ile statik açıdan sakınca görülmeyen 
ve uygun olan daireler birleştirilerek tahsisleri yapılmıştır. Anılan dairenin birleştirilmesi ise önceden 
birleştirilen daireler gibi kullanıma uygunluğu düşüncesi ile şahsa tahsis edilmeden daha önceki daireler gibi 
birleştirme işlemine gidilmiştir. Görev tahsisli konutların alan büyüklüğü hakkında Kamu Konutlan 
Yönetmeliğinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

7- Lojmanda daha önce oturan Metin AYDEMİR, Erzurum Bölge Müdürlüğü kadrosuna terfien 
atanmıştır. Yapılan atamanın Lojmanı boşaltmamasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 

214. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Tanıtına Fonundan 2003 yılından itibaren yapılan 
ödemelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3349) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.07.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1 - Tanıtma Fonu'ndan 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren verilen yapılan ödemeler ve 
verilen taahhütler nelerdir? 

2- Tanıtma Fonu'ndan 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren, yurtiçi ve yurtdışı, kurum, 
kuruluş ve şahıslara yapılan ödemelerin miktarı ne kadardır? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.Q2.0.005/öJ//j?J /S '«02004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 09.08.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-6910 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/3349 esas sayılı 

yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Tanıtma Fonu Genel 

Sekreterliğinden alınan 12.08.2004 tarih ve B.02.0.TFS/031-474-724 sayılı cevabi yazı 

ekte gönderilmektedir. --<r , / ^ _ — * — s ~ ^ 

Beşir ATALAY 
Bilgilerinize arz ederim. _ , . ö . 

a Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği 
l&/08/2004 

Sayı :B.02.0.TFS/031-474-124 
Konu :. Sora Önergesi (7/3349 No'lu) 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGİ: 10.08.2004 tarih ve B.02.0.005/031/1979 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen ilgi yazınız ek'i 7/3349 
No'lu yazılı soru önergesinde belirtilen konularla ilgili olarak, Genel Sekreterliğimizce 
düzenlenen cevap metni ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat GÖKÇINAR 
Tanıtma Fonu Kurulu 

Genel Sekreteri 

SORULAR: 

1- Tanıtma Fonu'ndan 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren verilen yapılan ödemeler ve verilen 
taahhütler nelerdir? 

2- Tanıtma Fonu'ndan l.Ocak 2003 tarihinden itibaren, yurtiçi ve yürtdışı̂ curumjcuruluş ve 
şahıslara yapılan ödemelerin miktarı ne kadardır? 

C E V A P L A R : 

Tanıtma Fonuna çok sayıda proje teklifi gelmektedir. Sivil Toplum Kuruluşu veya Özel 
Kuruluşlar da proje tekliflerini ilgili Bakanlık veya Kamu Kurumu aracılığı ile yapmaktadır. 

Projeler 7 kişilik Fon Kurulu tarafından ö^ğerieMİirilmekte, öncelikle Türkiye'nin dış tanıtımına 
en fâzla katkı verebilecek olanları, bütçe imkanları çerçevesinde desteklemektedir. 

1- Tanıtma Fon Kurulu proje bazında çalışmakta, projeler münferit değerlendirilmekte olup , 
kurul toplantısı sonucu desteklenmesine karar verilen ve Başbakan onayı sonucu maddi destek sağlanan 
projeler haricinde hiçbir projeye önceden herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır. 
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2- 3230 sayılı Kanuna göre Tanıtma Fonunun amacı, ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında çeşitli 
yönleriyle tanıtmakla görevli kuruhışlann kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını 
sağlamak» devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, uluslar arası kamuoyunu ülkemizin 
menfaatleri doğrultusunda yördendirmektir. Bu amaca yönelik olarak, 01.012003-11.082004 tarihleri 

- Japonya'da "Türkiye Yılı" etkinlikleri, Aralık 2004 AB Zirvesi Öncesi Türkiye 
İletişim Stratejisi Projesi, EXPO 2005 Dünya Sergisi, Berlin'de Türk Festivali, 
Güvenlik Sorunları ve NATO Konulu Sempozyum, Şikago Türk Festivali, Moskova 
Türk Kültür festivali, Mayfest 2004 Faaliyetleri, Stutgart Tfik Günleri, Bosna-Hersek 
Tarihi Mostar Köprüsünün Açılışı ve Mehteran Bölüğünün Katılımı, ABD 
Geleneksel Türk Kültür Festivali ve Türk Günü Yürüyüşü, ABD'de lobi, halkla 
ilişkiler, danışmanlık hizmetleri vb. etkinliklere ilişkin 63 proje ile ilgili olarak 
Dışişleri Bakanlığı'na 23239.360.613.159.-TL, 

- Ülkemizin tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili önem arz eden olay, tarih ve 
şahsiyetleri anma, kutlama vb kapsamında yapılan etkinlikler (Malazgirt Zaferi, 
Çanakkale Savaşları, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 
Amasya Atatürk Kültür Haftası, Ertuğrul Gazi, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hz. 
Mevlana, Ahilik Kültürü Hartası, Nevruz Kutlamaları, Türk Dil Bayramı vd.), uluslar 
arası festivaller, fuarlar (İstanbul, izmir, Ankara, Antalya Altın Portakal, Frankfurt 
Kitap Fuarı, Japonya'da Türkiye Yılı vd.) etkinliklerine ilişkin 109 proje ile ilgili 
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 10.794.425.620.815.-TL, 

- Uluslar arası konferans, sempozyum, kongre vb. etkinlikler ve yürütülen diğer 
faaliyetlere ilişkin \6 proje ile ilgili olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine 3.398.426.703.066.-TL, 

- "İşte Türkiye" tanıtım kitapçığı, uluslar arası dostluk ve barış ödülleri töreni vb. 
etkinliklere ilişkin 6 proje ile ilgili olarak Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü'ne 762.693.035.910.-TL, 

- Eurovision şarkı yarışması, 23 Nisan Çocuk Şenliği ve film etkinliklerine ilişkin 3 
proje ile ilgili olarak TRT Genel Müdürlüğü'ne 3.254.329.195.000.-TL, 

- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Projesi, Türk Dünyasında Nevruz Bilgi 
Şöleni, Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı, Türk Dünyası Çocuk Şöleni, 
Izmi Fuan,KKK. Uluslar arası Askeri Sporlar Konseyi (OSM) Dünya Atış ve 
Avrupa Askeri Pentatlon Şampiyonaları, Mehteran Bölüğünün tanıtımı vd. 
etkinliklere ilişkin 18 proje ile ilgili olarak diğer bakanlık ve kurumlara (Orman 
Bakanlığı, Milli Eğirim Bakanlığı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Genelkurmay 
Başkanlığı, Atatürk Yüksek Kurumu, TİKA vs.) 3.782.247.719.650.-TL 

olmak üzere toplam 215 proje için Tanıtma Fonundan 45231.482887.600.-TL evlenmiştir. 
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215. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kartal Kaymakamının, lokanta, 
pastane ve fırınların İSO 9000: 2000 belgesi almalarını zorunlu kıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3350) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

İstanbul Kartal Kaymakamı Dursun Ali Şahin'nin Kartal'daki lokanta, pastane, fırın ve içkili 
lokantalara gönderdiği bir yazıyla Aralık 2004'e kadar ISO 9000: 2000 belgesinin alınmasını zorunlu 
kıldığı haberi basında yer almıştır. 

1. İstanbul Kartal Kaymakamı Dursun Ali Şahin, ilçedeki lokanta, pastane, fırın ve içkili lokantalara 
Aralık 2004'e kadar ISO 9000: 2000 belgesi almalarım zorunlu tutan bir yazı göndermiş midir? 
Eğer göndermişse bu yazı hangi tarihte kaç işyerine gönderilmiştir? Böyle bir yazının 
gönderildiğinden İstanbul Valiliğinin haberi var mıdır? 

2. Bu belgeyi almak için gerekli işlemler için bir işletmenin ödemesi gereken miktar ne kadardır? 
3. Sözkonusu para ödenince ISO 9000: 2000 belgesi doğrudan verilmekte midir yoksa belli bir dizi 

kuralın yerine getirilmesi de gerekmekte midir? Eğer bu belgenin alınması için para ödemek yeterli 
değilse, Kartal'da belgeyi almak için başvuran ancak belgeyi almak için gerekli incelemede 
başarısız olan işletmelerin Aralık 2004'e kadar bu belgeyi almaları nasıl beklenmektedir? Bu 
belgeyi Aralık 2004'e kadar alamayan işletmelere Kaymakamlık ne tür bir yaptırım uygulayacaktır? 
Bu yaptırımın yasal bir dayanağı var mıdır? 

4. Bakanlığınızın ISO9000 belgesinin işletmelerce alınmasının sağlanması yolunda kaymakamlıklara 
yolladığı bir yaza var mıdır? Yoksa böyle bir yazı yayınlamayı düşünmekte misiniz? 

5. Kaymakamların lokanta, pastane, fırın ve içkili lokantalara Aralık 2004'e kadar ISO 9000: 2000 
belgesi almaya zorunlu tutma yetkisi var mıdır? Eğer varsa bu yetkiyi hangi mevzuattan almaktadır? 

6. Kartal Kaymakamlığı web sitesinde Kaymakam Şahin'in 'Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği 
söz konusu olduğunda zaten bu standartlar, işletmeler için şart koşulacaktır. Biz önceden böyle 
uygulamalar başlatarak, Kartalı bu konuda örnek bir ilçe olarak tanıtmak istiyoruz" sözleri yer 
almaktadır. Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerde lokanta, pastane, firm ve içkili lokantaların ISO 
9000: 2000 alma zorunluluğu var mıdır? Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerde bu tür işletmelerin 
tümü bu belgeye sahip midirler? Daha üyelik müzakerelerine bile başlamadığımız AB ülkelerindeki 
lokanta, pastane, fırın ve içkili lokantaların standartlarını yıl sonuna kadar yakalamamız gerekmekte 
midir? 

7. Bu belgenin alınmasında sözkonusu işletmeler belirli danışmanlık ve belgelendirme şirketleri ile 
çalışmaya zorunlu tutulmuşlar mıdır? Eğer tutulmuşlarsa hangi danışmanlık ve belgelendirme şirket 
ya da şirketleri ile anlaşılmıştır? Bu şirket ya da şirketler nasıl ve hangi yöntemle belirlenmiştir? 
Kaymakam'ın bu şirket ya da şirketlerle akçalı ilişkiler içersinde olduğu iddiası doğru mudur? 

8. Kaymakam Şahin'in bu seneki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Kartal 
Meydanı'nda asılı olan "Yurtta Birlik Dünyada Banş İçin Atatürk'ü Anma Halk Yürüyüşü'nde 
Buluşalım. Kartal Kaymakamı Dursun Ali Şahin" yazılı pankartı görünce, yanındaki yetkililere, 
Bunu kim yazdı. Benim böyle bir pankarttan haberim yok. Hemen indirin" dediği ve pankartı 

indirttiği doğru mudur? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050PGM0710001-ŞH1&* 0^/09/2004 
Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : Kan.Kar.Md.nün 09.08.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S.KESİMOĞLU'nun, tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine ait (7/3350) bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Kartal Kaymakamlığınca, İlçedeki Kamu Kurum Kuruluşlarına, okullara ve işletmelere 
Aralık 2004'e kadar TSE EN-ISO 9001:2000, HACCP ve Hizmet Yeterlilik belgesi almalarını teşvik 
eden bir yazı gönderildiği, ancak hiç bir işletmeye baskı ve zorlamada bulunulmadığı, 

TSE EN-ISO 9001:200 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili gerek sistemin kurulması, gerekse 
belgelendirilmesi aşamalarından oluşan maliyetlerin, kaliteye yapılan bir yatırım olduğu, bu 
sebeple; müşteri memnuniyetini artıracağı, kaynakların optimum kullanımı, kurumsal yapıda 
verimlilik, zaman kaybının önlenmesi ve belgenin getireceği uluslararası tanımdık gibi faydalarının 
değerlendirildiği, 

Avrupa Birliğine girme sürecinde olan ülkemizde, söz konusu belgelerin işletmeler için bir 
standarda kavuşulması bakımından hazırlık niteliğinde olacağı, 

Kaymakamların ilçedeki işletmelere TSE EN-ISO 9001:2000, HACCP ve Hizmet Yeterlilik 
belgesi alma zorunluluğu getirme yetkisi bulunmamakla birlikte, Kartal Kaymakamlığı tarafından 
ilçedeki işletmelere yönelik olarak yürütülen söz konusu uygulamaların, kaymakamın 5442 Sayılı 
İl İdaresi Kanunundan kaynaklanan kamu sağlık ve esenliğinin sağlanması konusundaki yetkiieri 
kapsamında olduğu, 

Diğer yandan, ilçedeki işletmelerin belirli danışmanlık ve belgelendirme şirketleri ile 
çalışmaya zorunlu tutulmadıkları, Kartal Kaymakamlığınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığfna bağlı 
özerk bir kurum olan Türk Standartları Enstitüsü ile ticari kaygılar olmadan danışmanlık ve 
belgelendirme çalışması yapıldığı anlaşılmıştır. 

öte yandan Bakanlığımca, TSE EN-ISO 9001:2000, HACCP ve Hizmet Yeterlilik Belgesi 
ile ilgili olarak Kaymakamlıklara bir emir gönderilmemiştir. 

Ayrıca, 08-19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Kartal Meydanında asılı 
olan "Yurtta Birlik Dünyada Barış" yazılı pankart; Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış 
Dünyada Barış" vecizesine benzediği için kamuoyunda Atatürk'ün söz konusu vecizesinin 
değiştirildiği kanaati oluşacağı gerekçesi ile anılan pankart, Kartal Kaymakamının talimajrçta' 
indirilmiştir. ^ 2 ^ ^ 

Arz ederim. / ) L/* 
Âb/ülkadirAKSU 
/ Bakan 
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216. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesiyle ilgili kad
rolaşma iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3351) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 

y^~\ Antalya Milletvekili 

(__ |̂ yUX>AM— 
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'nin siyasi kadrolaşması 28 Mart 2004 

Yerel Seçimleri'nden beri devam etmekte. Bu tarihten sonra Antalya'da yönetime gelen 

anlayış, yaptığı atamalarda ve görevlendirmelerde, liyakat ilkesini hiç dikkate almadan, 

tamamen siyasi nitelikli bir tavır sergilemektedir. 'Bu anlayış, Büyükşehir Belediyesi 

bünyesindeki siyasal görüş bakımından kendisiyle uyum içinde olmadığını düşündüğü 

birçok "işinin ehli—tecrübeli" bürokratı "danışman" sıfatı vererek belediyenin makine 

parkında görevlendirdi. 

17 Temmuz 2004 tarihinde Antalya'daki yerel gazetelerde bu durum manşetlere 

taşınmıştır. Bu haberler, AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin teknik. 

toplumsal ve kültürel hizmetleri sağlamaya yönelik çalışmaları askıya alarak, sadece 

siyaseten kadrolaşan, daha doğrusu esas derdi yandaşlarına kadro sağlamak olan bir yerel 

yönetime dönüştüğü yönündedir. Bu bağlamda, 

1. Yerel basının haberlerinde anılan bürokratların, geçmişte edinmiş oldukları 

birikimlerinden faydalanılması düşünülmekte midir? 

2. Geçmiş belediye döneminde görev yapmış ve şu anda görevine devam etmekte 

olan bürokratlar var mı? 

3. Yerel yönetimlerdeki ve özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'hdeki AKP 

kadrolaşması devam edecek midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAVI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/&13H Z^.^/2004 
KONU : 7/3351 sayılı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 19.08.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6910- 7/3351 
6830-21795 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sn. Nail KAMACI tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevap verilmesi tensip buyurulan Antalya Büyükşehir Belediyesinin kadrolaşma iddialarına 
ilişkin yazılı soru önergesi hakkında Antalya Valiliğinden alınan bilgilerden; 

Antalya Büyükşehir Belediye personeli hakkında yerel basında yer alan bazı haberlerin gerçeği 
\ ansıtmadığı. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Antalya Büyükşehir 
Belediyesinde görev yapan tüm personelin gerekli şekilde değerlendirilerek görevlendirildiği, bütün bürokratların 
şu anda işlerine devam ettikleri, görev değişikliği yapılan bazı bürokratların ise, etkin hizmet anlayışı 
çerçevesinde değerlendirilerek kendilerine yeni görevler tevdi edildiği, 

Antalya Büyükşehir Belediyesinde geçmiş belediye döneminde görev yapmış ve şu anda görevlerine 
devam etmekte olan bürokrat sayısının, görev değişikliği yapılan bürokratların yanında çoğunluğu oluşturduğu, 
buıuın en açıklayıcı örneğinin de belediyelerin karar organlarından biri olan Büyükşehir Belediyesi Encümenrnde 
görüldüğü. Encümenin geçen dönemde görev alan üyelerinin bu dönemde de görevlerine devam ettiği, yine aynı 
şekilde Büyükşehir Belediye Başkanının Özel Kalem protokol Müdürünün de görevine devam etmekte olduğu, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

vbdülkadir AKSU 
Bakan 

217. - Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ"nin, Mamak Belediyesinin beton santralı ile ilgili 
yıkım kararına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3352) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafında, yazılı 
yanıtlanması için gereğini arz ederim 

/JsmaiL^ĞB*L l 
ANKARA>M!LLETVEKİLİ 

Ankara Mamak Belediyesi; Imrahor köyü hudutları dahilinde , Kadastronun 
331 parselindeki arazi içersinde, kaçak ve ruhsatsızdarak yapılan beton santrali 
( Aytaşlar Hazır Beton A.Ş ) hakkında Mamak Belediye Encümeni 31/12/2002 
tarihinde 3194 Karar no ve 3354 kayıt no ile şirkete 35 milyar para cezası ve kaçak 
hazır beton santralinin yıkımına karar verilmiştir. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı; 17/09/2003 tarih ve 06 BBB 08 
YUD 2003-3529- 487- 3529 sayılı yazıyla I. Melih GÖKÇEK imzasıyla, Mamak 
Belediye Başkanlığına Encümen Kararına Uymaları yönünde ve Büyükşehir 
Belediyesinin bu konuda yapacağı bir işlem olmadığını beyan ekmiştir. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Mamak Belediye Encümenince yıkılmasına karar verilen Beton Santrali, Mamak 
Belediyesince neden yıkılmamıştır? 

2- Tahakkuk ettirilen para cezası, Mamak Belediyesince tahsil edilmişmidir ? 
3- Bu güne kadar Beton Santrali hakkında gerekli işlemi yapmayan ve Belediye 

Encümen Kararını uygulamayan yetkililer hakkında ne gibi işlemler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

4- Mamak Belediyesi hudutları dahilinde, buna benzer kaçak yapılar var mıdır? 
Varsa ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T.c. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.05.0.MAH.O.65.0O.OO2/'b:jJı&fc> Tl3./2004 
KONU : 7/3352 sayılı 

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 09.08.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3352-6910 
6885/21987 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLÎ'nin "Mamak Belediyesinin beton santrali ile ilgili yıkım 

kararına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Valilik vasıtasıyla Mamak Belediye Başkanlığından 
alınan bilgilerden; 

Aytaşlar hazır beton A.Ş. tarafından İmrahor Köyü hudutları içinde, kadastronun 331 numaralı 
parseli üzerinde yapılan kaçak ve ruhsatsız yapının yıkılmasına ve yapı sahibinin 35.0OO.0O0.0O0.-TL para 
cezası ile cezalandırılmasına ilişkin olarak 31.12.2002 tarihli belediye encümen kararı tanzim edilerek 
22.02.2003 tarihinde tebliğ edildiği, 

İlgili tarafından, encümen kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak 28.02.2003 
tarihinde dava açıldığı. 

Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 03.03.2003 tarih ve 2003/317 E. Sayılı kararıyla işlemin 
yürütülmesinin geçici olarak durdurulduğu, Mahkeme keşif bilir kişi incelemesi sonrasında yürütmenin 
ciuıdıırulması isteminin yeniden incelenerek 17.12.2003 tarihinde ret kararı verildiği, bu kararın belediyeye 
05.01.2004 tarihinde tebliğ edildiği, 

Davanın nihai karar aşamasına geldiği ve işlemin iptal edilmesinin de ihtimal dahilinde olduğu 
tlikkate alınarak, yıkımı kararlaştırılan binaların ekonomik değerinin fazlalığı ve yıkımın uygulamasından 
sonra işlemin iptali durumunda belediyenin yüksek miktarda tazminat ödeme riskiyle karşılaşabileceği 
olasılığı nedeniyle, uygulamanın geçici bir süre için ertelendiği, 

Davanın reddine dair Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 29.04.2004 tarih ve 2003/137 E., 2004/673 
K. Sayılı kararının 23.07.2004 tarihinde belediyeye tebliğ edildiği, mahkeme kararı doğrultusunda yıkım ve 
para cezası kararlarının uygulanması için ilgili müdürlüklere 04.08.2004 tarih ve 06. M.B.B.İ 08.13./R-4365 
sayılı yazı ile talimat verildiği, 

Uygulama süreci başlatılmış olan kararın, mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacağı, 

Para cezasının 6183 sayılı yasa hükümlerine göre tahsili için başlatılan işlemlerin, halen devam 
elliği. 
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Mamak Belediyesi sınırları içinde kaçak yapılaşmanın önlenmesi için gerekli çalışmaların 
yürütüldüğü, nadiren de olsa kaçak ve ruhsatsız yapılaşma gerçekleştiğinde ise, bunun tespitinin hemen 
\apılarak yasal yaptırımların kararlılıkla uygulandığı, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

"Abdi l^ i ı^KSU 
Bakan 

218. - İzmir Milletvekili Türkân MIÇOOGULLARI'nın Tekelde bayan personelin tayin 

sorununa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3356) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazıh_ 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

frkan Miço oğulları 
İzmir Milletvekili 

TEKEL'e ait Muş'taki işletmelerde çalışan kadın işçilerin Bitlis'te görevlendirilme 

girişimlerinin ardından olay 16.4.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde "Anneleri çocuklanndan 

ayırdılar" başlığı ile verilmiş ve erkek işçiler yerine kadın işçilerin tayin edilmesi, ayrımcılık 

noktasında eleştirilmişti. 22 Temmuz 2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan "Kadın 

işçilere AKP eziyeti" başlıklı habere göre de, TEKEL'in İzmir'deki fabrikalarında çalışan 

tamamı kadın 76 işçi Bandırma'da görevlendirilmiştir. 

1. TEKEL' in izmir Merkez, Tuzla, Kemalpaşa, Menemen, Menderes, Yazıcıbaşı ve Urla 

işletme müdürlüklerinde çalışan kadın işçilerin Bandırma'da görevlendirilmelerinin 

gerekçeleri nedir? 

2. Belirtilen işletmelerde kadın işçilerimizle aynı statüde ve görevde çalışan erkek işçiler • 

var mıdır? Eğer var ise, sadece kadın işçilerin İzmir dışında görevlendirilmek için 

tercih edilmelerinin gerekçeleri nedir? Kadın işçilerin tercih edilmesi ideolojik bir 

yaklaşımdan mı kaynaklanmıştır? 

3. Kadın işçilerin başka illerde görevlendirilmesi, Anayasanın "Kanun önünde eşitlik" 

başlıklı 10. maddesinde yer alan, "kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu 

eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür" düzenlemesi ile bağdaşmakta 

mıdır? 

4. Anayasa'mn "Ailenin korunması" başlıklı 41. maddesi, "Devlet, ailenin huzur ve 

refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile 

uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır" hükmünü içermektedir. 

Anayasanın 41 . maddesi uyarınca, ailelerinden ayrı bir kentte çalışmak zorunda 

bırakılan kadın işçilerimize ilişkin alınan kararı gözden geçirmeyi düşünüyor 

musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 3 5 0 0 08 EYLÜL 2004 
KONU : Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

İLGİ : 09.08.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOGULLARI tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/3356 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur 

TEKEL'e ait Muş'taki işletmelerde çalışan kadın işçilerin Bitlis'te görevlendirilme 
girişimlerinin ardından olay 16.04.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde "Anneleri 
çocuklarından ayırdılar" başlığı ile verilmiş ve erkek işçiler yerine kadın işçilerin tayin 
edilmesi, ayrımcılık noktasında eleştirilmişti. 22 Temmuz 2004 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi'nde yer alan "Kadın işçilere AKP eziyeti" başlıklı habere göre de, TEKEL'in 
İzmir'deki fabrikalarında çalışan tamamı kadın 76 işçi Bandırma'da görevlendirilmiştir. 

SORU !- TEKEL 'in İzmir Merkez, Tuzla, Kemalpaşa, Menemen, Menderes, Yazıcıbaşı 
ve Urla işletme müdürlüklerinde çalışan kadın işçilerin Bandırma'da görevlendirilmelerinin 
gerekçeleri nelerdir? 

CEVAP 1- Bilindiği üzere; Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinde bayan işçiler 
tütün işleme işinde çalıştırılmak üzere istihdam edilmiştir. İzmir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 
ve bağlı birimlerinde (Tuzla'dan 10, Hatundere' den 15, Kemalpaşa' dan 12, Menderes' ten 15, 
Yazıbaşı' dan 13 ve Urla' dan 4 işçi olmak üzere nakil olarak giden toplam 69) bulunan bayan 
üretim işçileri, anılan mahallerde işleme atelyesi bulunmaması nedeni ile atıl durumda 
kalmışlardır. 

Sigara harmanlarında kullanılan Marmara Bölgesi tütünlerinin tamamını (Bursa, Şarkö 
Bandırma ve Geyve) işleyen ve emeklilikler nedeni ile bayan işleme işçisi kalmayan Bandıra 
Yaprak Tütün işletme Müdürlüğü işleme atelyesinin faaliyetini sürdürebilmesi amacı ile anık 
mahallerden Bandırma İşletme Müdürlüğüne bahsi geçen işçilerin nakilleri gerçekleştirilmiştir. 

TEKEL, tütün ve sigara piyasasında çok güçlü rakipleriyle rekabet etmek durumundadır Sc 
konusu rekabet ortamında varlığını sürdürebilmesi için reel işletmecilik anlayışı içerisinde harek< 
etmesi kaçınılmazdır Nakle konu işçilerin, istihdam edilmekte oldukları ünitelerde atıl durunıc 
bulunmaları ve önemli maliyet yükü getirmeleri de dikkate alınarak ihtiyaç bulunan üniteleı 
nakilleri kendi tercihleri doğrultusunda gerçekleşmiştir. 
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SORU 2- Belirtilen işletmelerde kadın işçilerimizle aynı statüde ve görevde çalışan erkek işçiler 
var mıdır? Eğer var ise, sadece kadın işçilerin izmir dışında görevlendirilmek için tercih edilmelerinin 
gerekçeleri nedir? Kadın işçilerin tercih edilmesi ideolojik bir yaklaşımdan mı kaynaklanmıştır? 

CEVAP 2- Sözkonusu işyerlerinde, kadın işçilerle birlikte erkek işçiler de istihdam edilmektedir. 
Ancak, erkek işçiler iş unvanları ve sınıfları itibariyle münhasıran alım, bakım, güvenlik, tahmil-tahliyc 
gibi işleri yapmakta olup. işleme işiyle uğraşmamaktadırlar. 

SORU 3- Kadın işçilerin başka illerde görevlendirilmesi, Anayasanın "Kanun önünde eşitlik" 
başlıklı 10. maddesinde yer alan "kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir Devlet bu eşitliğin yaşama 
geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür" düzenlemesi ile bağdaşmakta mıdır?" 

CEVAP 3- Ekonomiklik ve verimlilik prensipleri çerçevesinde, işgücünün ihtiyaca uygun istihdamına 
azami özen gösterilmektedir. Bu meyanda. gerek özelleştirme sonrası özelleşen birimlerdeki ihtiyaç fazlası. 
gerekse tamamen kapatılan veya belli fonksiyonları durdurulan işyerlerindeki işçilerin ihtiyaç duyulan 
ünitelere naklinde, kesinlikle herhangi bir ayırım yapılmamaktadır. Tütün işleme ışını yapan işçilerin nakilleri 
yapılmıştır 

SORU 4- Anayasanın "Ailenin korunması" başlıklı 41. maddesi, "Devlet, ailenin huzur ve refahı 
ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak 
için gerekli tedbirleri alır" hükmünü içermektedir. Anayasanın 41. Maddesi uyarınca, ailelerinden ayrı 
bir kentte çalışmak zorunda bırakılan kadın işçilerimize ilişkin alınan kararı gözden geçirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

CEVAP 4- Kadın işçilerin naklinde, özel durumları üzerinde hassasiyetle durulmakta olup, aile 
bütünlüğünün bozulması sonucunu doğuracak işlemlerden kaçınılmaktadır. Gösterilen hassasiyete rağmen, 
yeterli bilgi sahibi olunamaması nedeniyle, yapılan nakil işleminin özel sorunlara yol açtığına muttali 
olunması halinde, çalışan lehine gerekli değişikliklerin yapılmasına duyarlılık gösterilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Ke 
Maliye Bakanı 

219. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan 'in uzman öğretmen ihtiyacına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğilim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3358) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.21.07.2004 

Ardahan Milletvekili 

Sınır ili olarak stratejik öneme sahip olan Ardahan ilimiz, ekonomik olumsuzlukların yanı 
sıra, eğitimde de Türkiye sıralamasında sonlardadır. Ardahan'a gönderilen stajyer 
öğretmenler nedeniyle son iki yıldır Ardahanlı öğrenciler üniversiteye 
girememektedir. 

farUNAKITAN 
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1- Dışa açılan bir kapı konumundaki Ardahan'da vatandaşlarımızın daha iyi eğitim almaları 
için uzman öğretmen açığını kapatmayı düşünüyor musunuz? 

2- Ardahan'a bu güne kadar neden uzman öğretmen gönderilmedi? 

3- Sonınlanna çözüm bulunması konusunda Devlet tarafından önemsenmeyen sınır ilimiz 
Ardahan'daki vatandaşlarımızın, eğitim sistemindeki yanlışlıklar dolayısıyla cahil 
kalmaları mı gerekmektedir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ J ? 5 f / ° / ^/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığınm 09.08.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı 
yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'ın uzman öğretmen ihtiyacına 
ilişkin" 7/3358 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımız İLSİS kayıtlarına göre, 20.08.2004 tarihi itibariyle Ardahan'da 
çeşitli branşlardan toplam 940 öğretmen görev yapmakta olup bunun yaklaşık 300'ü aday 
öğretmendir. 

Diğer taraftan, 08.07.2004 tarih ve 25516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5204 
sayılı Kanun'un 1 'inci maddesi ile 14.06.1973 tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu'nun 43'üncü maddesinin sonuna eklenen fıkralarla öğretmenlik mesleği; adaylık 
döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere üç kariyer 
basamağına ayrılmıştır. 

Bu kapsamda, branşlar bazında uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sayıları 
yükselmeye ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Bakanlığımızca çıkarılacak olan Yönetmelik 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ~~^^-/^û// 

f ^sw%.Dr.HüseyingELİK 

Millî Eğitim BakanP) 
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220. - Antalya Milletvekili Nail KAMACl'nın, Antalya SSK Bölge Hastanesinden Üniversite 
Hastanesine yapılan şevklerin durdurulmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'in 
cevabı (7/3362) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAG tarafından 

Anayasa'nm 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyannca yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 

/""C^îP Antalya Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde yerel basından yer alan haberlerdeMile getirildiğine göre, Antalya 

SSK Bölge Hastanesi'nden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta şevki çeşitli 

branşlarda durdurulmuştur. Şevki durdurulan branşlar ise, hayati tehlike arz eden ve SSK 

Hastanesi'nin yetersiz kaldığı branşlardır. Sonuçta, SSK'da tedavi edilemeyen hastaların 

gidecek bir yeri kalmamıştır. Diğer yandan, Hükümetiniz her fırsatta vatandaşlarımızın ihtiyaç 

duydukları sağlık hizmetlerini gerekli yerden yetkin bir biçimde alabilmesini sağlama 

vaadinde ve iddiasında sürekli olarak bulunmaktadır. Bu bağlamda, 

1. Birçok vatandaşın hayati tehlike geçirmesine neden olabilecek olan bu sağlık hizmeti 

skandalinin gerekçesi nedir? 

2. Bu sıkıntının acil olarak giderilmesi için herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? 

3. SSK Hastanesi'nden Üniversite Hastanesi'ne sevk öngörülen branşlarda SSK 

Hastanesi bünyesinde hizmet verilernemesinin nedeni nedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI:B100THG0100002/924(5 1 7.38.0 4 • .13326 

KONU: Yazı 11 soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 09.08.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02/6910 sayılı yazısı. 
Antalya Milletvekili Nail KAMACI tarafından "Antalya SSK Bölge 

Hastanesinden üniversite hastanesine yapılan şevklerin durdurulmasına" Dair verilen 
ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip kılınan Yazılı Soru önergesi 
incelenmiştir. 
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Bilindiği üzere Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı arasında 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan "Sağlık 
Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanım Protokolü" 
kapsamında Bakanlığımıza bağlı hastanelerde muayene ve tedavi olacak SSK'lı 
hasta ve hak sahibi kimselere ait sevk sistemi ve diğer uyulacak esaslar belirlenmiş 
olup, üniversite hastanelerine sevk olacak SSK'lı ve hak sahiplerinin sevk işlemleri 
söz konusu protokol kapsamında bulunmamaktadır. 

Bu nedenle Antalya SSK Bölge Hastanesinden üniversite hastanesine yapılan 
şevklerin durdurulmasına ilişkin yazılı soru önergesine gerekli cevabın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. 

221. - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Adana 'nın bazı ilçelerindeki afet mağduru çift
çilerimizin sorunlarına, 

- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın. Antalya-Isparta yolu üzerindeki Gaziler-Varsak 
Boğazları ile Antalya 'ya bağlanan yolun genişletme çalışmalarına, 

- Antalya-Varsak-Gaziler Köyünde dolu yağışından mağdur olan çiftçilere yapılacak yardım
lara, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3363, 3364, 3365) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Tarım Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tacidar S 
Adana Mil 

1. Adana'nın Yüreğir, Karataş, Yumurtalık ilçelerinde Mayıs ayı içerisinde afet 
niteliğinde yağan, dolu ve yağmur çiftçilerimizi büyük zarara uğratmıştır. Bu konuda 
Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

2. Çiftçüerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma başlatılmış mıdır? 
Burada zarar gören karpuz, buğday ve pamuk üreticisinin Ziraat Bankası ve Taran 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesini düşünüyor musunuz? 

3. Bu çiftçilerimize verilen Ürün Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini hangi tarihte 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

- 8 2 3 -



T.B.M.M. B : 119 14 . 9 . 2003 O : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü 

tarafından Anayasa'nm 98'inci, TBMM îçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyannca 

yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılanmla arz ederim. 

Antalya-Isparta yolu üzerindeki Gaziler-Varsak Boğazlanfte Antalya'ya bağlanan yol 

uzun süredir vatandaşlann ve civardaki köylerin muhtarlannın gayretleri ile genişletilmeye 

çalışılıyor. Bu yol aynı zamanda Kurşunlu ve Düden Şelalesi bağlantılanm da sağlayıp bölge 

turizmine ulaşım açısından çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda, 

1. Bahsi geçen bu yolun yapımına şimdiye kadar bakanlığınıza bağlı kuruluşlann neden 

herhangi bir katkısı olmamıştır? 

2. Özellikle Köy Hizmetleri'nin bu yolun yapımına katkıda bulunması planlanmakta mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü 

tarafından Anayasa'nm 98'inci, TBMM îçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyannca 

yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılanmla arz ederim. 

Nail KAMACI 

/^~~\ CHfiPAntalya Milletvekili 

16 Temmuz 2004 günü Antalya-merkeze bağlı "Varsak Beldeki ve Gaziler Köyü'nde hiç 

beklenmeyen bir biçimde aşın dolu yağışı yaşanmıştır. Mevsim yaz olduğu için seralarda ürün 

yoktu, ancak bir ay içinde yeni ürünün örtü altına dikileceği için bu afet seralara zarar vererek 

bölgedeki üreticiler için çok ciddi sıkıntılara neden olmuştur. Bu bağlamda, 

1. Yeni sezonun hazırlıktan içinde olan ve sera alanlan bu dolu felaketinden olumsuz 

yönde etkilenmiş olan üreticilerimize ne gibi yardımlarda bulunulacaktır? 

2. Ziraat Bankası'nda temin ettikleri kredilere ek olarak yeni kredilerin sağlanması 

düşünülmekte midir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.S.Ö.1.01/C0OÜ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

24 AĞUSTOS 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 09.08.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'a ait 
7/3363 esas nolu, Antalya Milletvekili Nail KAMACI'ya ait 7/3364 ve 7/3365 esas nolu 
yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK - 1 : 7/3363 
EK - 2 : 7/3364 Sami GÜÇLÜ 
EK - 3 : 7/3365 Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 09.08.2004 
Önerge Sahibi : Tacidar SEYHAN 

Adana Milletvekili 
Esas No : 7/3363 

KONU : ADANA İLİNDE MEYDANA GELEN TABİİ AFET 

SORU 1. Adana'nın Yüreğir, Karataş, Yumurtalık ilçelerinde Mayıs ayı içerisinde afet 
niteliğinde yağan, dolu ve yağmur çiftçilerimizi büyük zarara uğratmıştır. Bu konuda 
Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

CEVAP 1. Adana ilinin Yumurtalık ve Karataş İlçelerine ait 15-19.05.2004 tarihinde 
meydana gelen dolu ve sel afeti nedeniyle Valilikçe alınan 23.06.2004 tarih ve 2 nolu, 
08.07.2004 ve 3 nolu İl Hasar Tespit Komisyon Kararlan Bakanlığımıza intikal etmiş 
ve yapılan incelemeler sonucunda bu Kararlarda zarar oranının % 40'ın altında 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bakanlığımızca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; Tabii afetlerden tüm tarımsal varlığı % 
40 ve üzerinde zarar gören ve zararını diğer gelirleri ile karşılayamayacak durumda 
olduğu belirlenen çiftçiler için alınan, il Hasar Tespit Komisyon Kararlarında yer alan 
talepler, Kanunda belirtilen karşılanma oranlarına göre, afet tertiplerine aktarılan 
ödenek imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır. 
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SORU 2. Çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma başlatılmış 
mıdır? Burada zarar gören karpuz, buğday ve pamuk üreticisinin Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesini düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2. Konu ile ilgili olarak Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan 
cevabi yazıda; 4876 sayılı Çiftçi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında 
Kanun hükümleri gereğince, Bankaların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
çeşitli kanun ve kararnamelerle verilmiş görevler nedeniyle doğan görev zararı 
alacaklarının tasfiye edileceği ve bankaların bedeli önceden ödenmeden görev 
verilemeyeceği hükme bağlanmış olduğu belirtilmektedir. 

Diğer taraftan T.C. Ziraat Bankası gerek tabii afetler ve gerekse ekonomideki 
olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlarını vadesinde ödeyemeyen üreticilerin borçlarını 
kolay ödeyebilmeleri ve üretimlerini sürdürmelerini teminen-çeşi t t i ' *ödeme 
kolaylıklarını uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 

Buna göre; borcu takip hesaplarına aktarılan üreticilerin ana para bakiyelerinin 36 
ayda eşit taksitlerle, faizlerinin 24 ayda eşit taksitlerle ödenmesi, birikmiş faizlerin 
defaten ödenmek istenmesi halinde ise toplam faiz tutarından %30 oranında indfrim 
yapılması imkanı getirilmiş olup, temerrüt faizi uygulaması kaldırılmıştır. 

Bunların yanı sıra ilgili bankanın Adana Bölge Başkanlığına yaptırdığı incelemeler 
sonucu; Ziraat Bankasından tarımsal kredi kullanan üreticilerden 2004 Mayıs ayı 
içerisinde meydana gelen tabii afetten zarar gören ve Bankadan kredi kullanan üretici 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 

KûhüJ ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden alınan cevabi 
yazıda; 

Çeşitli doğal afetler ve olağanüstü sebepler dolayısı ile gününde tahsil edilemeyen 
alacakların, Merkez Birliğince belirlenecek esaslar çerçevesinde tecil edilebileceği, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin ana sözleşmesinin 57. maddesinde 
belirtildiği ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuata göre; deprem, kuraklık, don, yangın, su baskını 
ve dolu gibi afetler veya bitkisel ve hayvansal hastalıklar yüzünden mahsulün en az 
1/3'ünün hasar görmesi nedeniyle gününde tahsil edilemeyen kooperatif alacaklarının 
Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre her ortağın durumu 
ayrı ayrı incelenerek faizli olarak tecil edilebileceği hususu yer almaktadır. 

Ortakların borçlarının tecil edilmesi amacıyla değerlendirmeye alınabilmesi için, il ve 
ilçelerde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları Raporları, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın onayı ve T.C. Ziraat Bankası Mutabakatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kuruluna intikal etmesi gerektiği belirtilmektedir. 

SORU 3. Bu çiftçilerimize verilen Ürün Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini hangi 
tarihte yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 3. Doğrudan Gelir Desteği 2003 yılı uygulamalarına ilişkin olarak, 
Bakanlığımız ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 
Devlet Planlama Teşkilatının hazırlamış olduğu sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 
ve Hazinenin nakit akışı dikkate alınarak, gelişmişlik düzeyi düşük olan ilçelerden 
başlanacak şekilde, DGD ödeme zamanları ile ilgili ilçelerimizin öncelik sıraları 
belirlenmiştir. Bu kapsamda Adana ilinin Karataş ve Yumurtalık ilçelerine Ağustos ayı 
sonunda, Yüreğir ilçesine ise Eylül ayı sonunda DGD ödemelerinin yapılması 
planlanmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 20.08.2004 

Önerge Sahibi : Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

Önerge No : 7/3364 

KONU: KÖY YOLLARI YAPIMI 

Antalya-lsparta yolu üzerindeki Gaziler-Varsak Boğazları ile Antalya'ya bağlanan 
yol uzun süredir vatandaşların ve civardaki köylerin muhtarlarının gayretleri ile 
genişletilmeye çalışılıyor. Bu yol aynı zamanda Kurşunlu ve Düden Şelalesi 
bağlantılarını da sağlayıp bölge turizmine ulaşım açısından çok ciddi katkılar 
sağlayacaktır. Bu bağlamda, 

SORU 1) Bahsi geçen bu yolun yapımına şimdiye kadar bakanlığınıza bağlı 
kuruluşların neden herhangi bir katkısı olmamıştır? 

SORU 2) Özellikle Köy Hizmetleri'nin bu yolun yapımına katkıda bulunması 
planlanmakta mıdır? 

CEVAP 1-2) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün birinci derece yol ağında olan 7 
km.lik bu yol, standartlara uygun, sathi asfalt kaplamadır. 2004 yılı bakım onarım 
işleri de Köy Hizmetleri Antalya İl Müdürlüğünce yapılmıştır. Bu yoldaki genişletme 
çalışmaları Varsak Belediyesi tarafından yapılmakta olup, Köy Hizmetleri Antalya 
İl Müdürlüğünden bu güne kadar herhangi bir yardım talebinde bulunulmamıştır. 

Diğer taraftan; 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun geçici 2. maddesi 
gereği Kanun'un yayım tarihinden itibaren bu yol Büyükşehir Belediye sınırları içinde 
kaldığından Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hizmet alanı içinde yer 
almamaktadır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 20.08.2004 

Önerge Sahibi : Nail KAMACI 
ANTALYA Milletvekili 

Önerge No : 7/3365 

KONU:DOĞAL AFET 

16 Temmuz 2004 günü Antalya-merkeze bağlı Varsak Beldesi ve Gaziler Köyü'nde 
hiç beklenmeyen bir biçimde aşırı dolu yağışı yaşanmıştır. Mevsim yaz olduğu için 
seralarda ürün yoktu, ancak bir ay içinde yeni ürünün örtü altına dikileceği için bu 
afet seralara zarar vererek bölgedeki üreticiler için çok ciddi sıkıntılara neden 
olmuştur. Bu bağlamda, 

SORU 1)Yeni sezonun hazırlıkları içinde olan ve sera alanları bu dolu 
felaketinden olumsuz yönde etkilenmiş olan üreticilerimize ne gibi yardımlarda 
bulunulacaktır? 
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CEVAP 1) Antalya İli Merkez ilçesine bağlı Varsak Beldesi ve Gaziler Köyünde 
16/07/2004 tarihinde meydana gelen dolu afetinden 85 çiftçiye ait 49 dekar ekili alan 
ile plastik ve cam seraların % 15-60 oranında zarar gördüğü yapılan ön tespitler 
sonucunda afet ihbarı olarak Bakanlığımıza intikal etmiştir. 

Dolu zararı ile ilgili olarak hasar tespit çalışmalarına başlanılmış olup, kesin sonuçlar 
il Hasar Tespit Komisyonunca belirlenecektir. 

Bakanlığımızca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; Tabii afetlerden tüm tarımsal varlığı % 
40'ın üzerinde zarar gören ve zararını diğer gelirleri ile karşılayamayacak 
durumda olduğu belirlenen çiftçiler için alınan İl Hasar Tespit Komisyon 
Kararlarında yer alan talepler, Kanunda belirtilen karşılanma oranlarına göre, afet 
tertiplerine aktarılan ödenek imkanları çerçevesinde karşılanılmaya çalışılmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden alınan cevabi 
yazıda; 

Çeşitli doğal afetler ve olağanüstü sebepler dolayısı ile gününde tahsil edilemeyen 
alacakların, Merkez Birliğince belirlenecek esaslar çerçevesinde tecil edilebileceği, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin ana sözleşmesinin 57. maddesinde 
belirtildiği ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuata göre; deprem, kuraklık, don, yangın, su 
baskını ve dolu gibi afetler veya bitkisel ve hayvansal hastalıklar yüzünden 
mahsulün en az 1/3'ünün hasar görmesi nedeniyle gününde tahsil edilemeyen 
kooperatif alacaklarının Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara 
göre her ortağın durumu ayrı ayrı incelenerek faizli olarak tecil edilebileceği hususu 
yer almaktadır. 

Ortakların borçlarının tecil edilmesi amacıyla değerlendirmeye alınabilmesi için, il ve 
ilçelerde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları Raporları, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı'nın onayı ve T.C. Ziraat Bankası Mutabakatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kuruluna intikal etmesi gerektiği belirtilmektedir 

SORU 2) Ziraat Bankası'ndan temin ettikleri kredilere ek olarak yeni kredilerin 
sağlanması düşünülmekte midir? 

CEVAP 2) T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü usul ve mevzuatı esaslarına 
göre; daha önce Bankadan tarımsal kredi kullanan üreticilerin, işletmelerinde 
kapasite artışı olmadan aynı üretim dönemi içerisinde söz konusu faaliyetlerine 
ilişkin yeni kredi kullanması mümkün bulunmamaktadır. 

Ancak; ilgili Bankanın mevzuat esaslarına göre; kredi kullandırma şartlarını taşıyan 
tüm üreticilere (tabi afetlerden zarar gören veya görmeyen), kontrollü örtü altı tarımı 
konusunda 2004/6840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, cari tarımsal kredi 
faiz oranlarından % 30 oranında indirim yapılmak suretiyle tarımsal işletme ve 
yatırım kredisi kullandırılması mümkündür. 

Diğer taraftan T.C. Ziraat Bankası gerek tabii afetler ve gerekse ekonomideki 
olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlarını vadesinde ödeyemeyen üreticilerin borçlarını 
kolay ödeyebilmeleri ve üretimlerini sürdürmelerini teminen çeşitli ödeme 
kolaylıklarını uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 

Buna göre; borcu takip hesaplarına aktarılan üreticilerin ana para bakiyelerinin 36 
ayda eşit taksitlerle, faizlerinin 24 ayda eşit taksitlerle ödenmesi, birikmiş faizlerin 
defaten ödenmek istenmesi halinde ise toplam faiz tutarından %30 oranında indirim 
yapılması imkanı getirilmiş olup, temerrüt faizi uygulaması kaldırılmıştır. 
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222. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, PTT bürolarından çekilen faksların muhafaza 
edilmesi uygulamasına ne zaman son verileceğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'in cevabı (7/3374) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruma Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.07.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Bakanlığınıza 16.09.2003 tarihinde vermiş olduğum soru önergemde, 2001 
Haziran' ında çıkan bir genelge ile PTT bürolarından çekilen faksların birer nüshalarının PTT 
bürolarında saklanmasının Anayasa'nın 22. maddesinin ihlali manasına gelip gelmeyeceğini 
ve bu uygulamaya bir son verilip verilmeyeceğini sormuş, Bakanlığınız ise, 
B.l 1.0.APK.0.10.01.22/EA/1420-32096 sayı ve 21 Ekim 2003 tarih ile, "Dokümanlann PTT 
bürolarında muhafaza edilmesi uygulamasına son verilmesi amacıyla Tele-Post Hizmet 
Yönergesinin 10. maddesinde gerekli değişikliğin yapılması yönünde çalışmalar 
sürdürülmektedir" cevabım vermiştir.. 

Buna göre: 

PTT bürolarından çekilen faksların, PTT bürolarında muhafaza edilmesi uygulamasına 
neden son verilmemiştir? Bakanlığınız tarafından bu yönde yürütülen çalışmalar ne zaman 
sonuçlanacaktır? 

T.C. 
ULAŞTİRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / _ / / f e ? - " ' 3 ' ^ 7 24 AĞUSTOS 2004 
KONU : İstanbul Milletvekili 

Sayın Emin ŞİRİN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 09.08.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 7/3374-6899 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

finali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
7/3374-6899 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bakanlığınıza 16.09.2003 tarihinde vermiş olduğum soru önergemde, 2001 
Haziran'ında çıkan bir genelge ile PTT bürolarından çekilen fakslann birer 
nüshalarının PTT bürolarında saklanmasının Anayasa'mn 22. maddesinin ihlali 
manasına gelip gelmeyeceğini ve bu uygulamaya bir son verilip verilmeyeceğini 
sormuş, Bakanlığınız ise, B.l 1.0.APK.0.10.01.22/EA/1420-32096 sayı ve 21 Ekim 
2003 tarih ile, "Dokümanların PTT bürolarında muhafaza edilmesi uygulamasına son 
verilmesi amacıyla Tele-Post Hizmet Yönergesinin 10. maddesinde gerekli 
değişikliğin yapılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir" cevabını vermiştir. 

Buna göre: 

SORU- PTT bürolarından çekilen fakslann, PTT bürolannda muhafaza 
edilmesi uygulamasına neden son verilmemiştir? Bakanlığınız tarafından bu yönde 
yürütülen çalışmalar ne zaman sonuçlanacaktır? 

CEVAP- PTT Genel Müdürlüğü'nün Tele-Post Hizmet Yönergesine göre 
yürütülen işlemlerden doğan yakınmaların önlenmesi amacıyla bu yönergenin ilgili 
maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

PTT Genel Müdürlüğü'nün 27.01.2004 gün ve 04 no.lu Genelgesi ile getirilen 
yeni düzenlemeye göre; "406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun 16. maddesi 
gereğince hüviyet tespitini gerektiren faks dokümanının hüviyet tespiti yapıldıktan 
sonra bir örneğinin PTT işyerinde muhafaza edilmesi, hüviyet tespitini gerektirmeyen 
diğer doküman aslı veya örneklerinin PTT işyerlerinde alıkonulmaması" uygulaması 
başlatılmış olup, yeni hükümler 27.01.2004 tarihinden itibaren uygulanrrîaKtadnv, ; 

223. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TPAO Adıyaman İşletmesinde işine son 
verilen işçilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/3379) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından 
sorumlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sayın Hilmi Güler'in 
yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerine sınarım. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 
1. TPAO Adıyaman Bölgesinde bugüne ^adar kaç işçinin işine 

son verildi? 

2. Bu işçilerin işine son verilme gerekçesi ya da gerekçeleri 
nedir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- / { ^ L y 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 12312 08 EYLÜL 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı 'nın 09.08.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/3379-6909/22100 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği, 7/3379-
6909 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Türkiye 
Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz eder im. 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 
(7/3379-6909) 

Sorular 1,2 : 
- TPAO Adıyaman Bölgesinde bugüne kadar kaç işçinin işine son verildi? 

- Bu işçilerin işine son verilme gerekçesi ya da gerekçeleri nedir? 

Cevaplar 1,2 : 

Türkiye Petrolleri A O . Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nde 22 Kasım 2002 tarihinden 

itibaren iş akdi fesh edilen personel bilgileri aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ 

Malulen Emekli 

İş Kanunu'nun.13.-14. Maddeleri ile Toplu iş 
Sözleşmesi'nin 69 Maddesi Gereği İş Akdi Fesh. (Emekli) 

iş Kanunu'nun 13 -14. Maddeleri İle TPAO Gn Md. Yönetim 
Kurulu'nun, 15.02. 1995 Tarih ve 11 76 Sayılı Kararına 
İstinaden Toplu iş Sözleşmesi' nin 69. Maddesi Gereği İş 
Akdi Fesh. (Emekli) 
Toplu iş Sözleşmesi' nin 70/A Maddesi Gereği Emekli. 

TPAO Gn Md. Yönetim Kurulu'nun Kararlarına İstinaden 
Toplu İş Sözleşmesi'nin 70/A Maddesi Gereği İş Akdi Fesh. 
(55 Yaş Nedeniyle Emekli) 

22. 1 1 2003 Tarih ve 25297 Sayılı Resmi Gazete'de 
Yayınlanan 5004 Sayılı Kanun'un 10 Maddesi Gereği 
Kendi isteği ile İşten Ayrılan 

22 11 2003 Tarih ve 25297 Sayılı Resmi Gazete'de 
Yayınlanan 5004 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi Gereği 
Emeklilik Nedeniyle işten Ayrılan. 

TPAO Gn. Md Yönetim Kurulu'nun, 19.08 2003 Tarih ve 
1438/13 Sayılı Kararı ile 16.01 2004 Tarih ve 1448/13 
Sayılı Kararına İstinaden İş Akdi Fesh. (52 Yaş ve Üstü 
Nedeniyle Emekli) 

T O P L A M 

KİŞİ SAYISI 

22.11/31.12.2002 
TARİHİ 

İTİBARİYLE 
— 
-

-

-

-

-

-

-

2003 YILI 

1 

34 

3 

2 

5 

3 

9 

10 

67 

02.01/14.08.2004 
TARİHİ 

İTİBARİYLE 
— 
-

-

— 

-

-

-

14 

14 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEM! 
119 UNCU BİRLEŞİM (Olağanüstü) 14 EYLÜL 2004 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve Haluk İpek, 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 202 Mil
letvekilinin; Türk Ceza Kanunu Tasarısı (1/593) ile 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasamn 89 ve 104 üncü Maddeleri 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresini (1/872) görüşmek 
üzere Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüs
tü toplantı çağrı önergesi (4/214) 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sCtk 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

sCt»e 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

aCtk 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

şCbc 

8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 664) 

Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/593) 

T.C. 
Başbakanlık 12.5.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-540/2092 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.4.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Türk Ceza Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1960'lardan bu yana ceza hukukundaki yeni ve demokratik gelişmelere yer vermek amacı ile 
Adalet Bakanlığınca, "Temel Kanunlarda Çalışmalar Yapmak Üzere Kurulacak Komisyonların 
Kuruluş ve Çalışma Usullerine İlişkin Yönetmelik" gereğince, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in 
Başkanlığında 14.1.1985 tarihinden itibaren sivil ve askerî Yargıtay üyeleri, savcılar, hâkimler, 
avukatlar, öğretim üyeleri ve Adalet Bakanlığı mensuplarının iştiraki ile üç komisyon görevlendiril
miştir : 

1. 1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısını hazırlayan ve 14.1.1985 tarihinde kurulan Komisyon; 
2. 1997 Türk Ceza Kanunu Tasarısını hazırlayan ve 6.6.1996 tarihinde kurulan Komisyon; 
3. 2001 Türk Ceza Kanunu Tasarısını hazırlayan ve 21.12.1999 tarihinde kurulan Komisyon. 

İlk Tasan 1987 yılında gerekçesi ile birlikte yayınlandıktan sonra, çeşitli çevrelerden gelen 
eleştiriler toplanmış ve bütün görüşler değerlendirildikten sonra 1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısı 
meydana getirilmiştir. 

1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısından bazı hükümler 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununa 21.11.1990 tarihli ve 3679 sayılı Kanunla nakledilerek kanunlaştınlmıştır. İkinci Komis
yondan metnin yeniden gözden geçirilmesi istenmiş ve Başkanlığına Ord. Prof. Dr. Sulhi Dön-
mezer'i seçen bu Komisyon bir yıl süren çalışmalar sonunda metne yeni şeklini vermiştir. Bu metin, 
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Kanun Tasarısı hâline getirilerek Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkolun-
muş ve Adalet Komisyonunun gündemine alınmış ve bir Alt Komisyon kurulmuştur. 1999 yılında 
seçimlerin yenilenmesi üzerine Tasarı, Hükümet tarafından, yeniden incelenmesi için geri çekilmiş 
ve yeni bir Komisyon kurulmuştur. Komisyon ilk iş olarak 1997 metnini bütün barolara, üniver
sitelere, Devlet kuruluşlarına ve başta Yargıtay olmak üzere adlî kuruluşların tümüne, Askerî Yar-
gıtaya, Danıştaya göndermiş ve metin hakkında görüşlerin yazılı olarak bildirilmesini istemiştir. 
Gelen bütün görüşler değerlendirilmiş ve 11 çalışma toplantısında 24 gün çalışma yapılarak yeni bir 
metin meydana getirilmiştir. Bu metin Adalet Bakanlığınca tekrar bütün bakanlıklara, üst yargı 
kuruluşlarına, bir kısım Devlet teşkilâtına, üniversite ve barolara gönderilerek görüşleri istenmiş ve 
bu görüşlerin tümü Komisyon tarafından incelenip değerlendirildikten sonra 2001 Türk Ceza 
Kanunu Tasarısı meydana getirilerek Adalet Bakanlığına sunulmuştur. 

Bu genel gerekçe, 1989 metnine ilişkin genel gerekçenin gözden geçirilmiş ve 2001 metnine 
uydurulmuş ve eklenen yeni hükümleri ayrıca içeren yeni bir metindir. Ceza hukuku biliminde ve 
mukayeseli kanunlarda yer alan yeni ilke ve esaslar 2001 Tasarısına ve gerekçesine yansıtılmıştır. 
Bu arada 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun ile 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler de 2001 Tasarısına aynen yansıtılmış ve Tasarıya son şek
li verilmiştir. 

Avrupa ülkelerinde XVIII. Yüzyılın ikinci yansından itibaren yeni ceza kanunlan yapma 
hareketlerine girişildiği ve XIX. Yüzyıl süresince bu hareketin yaygmlaşarak sürdürüldüğü bilin
mektedir. Bu dönemde meydana getirilen ceza kanunlannm ortak özellikleri arasında en önemlileri, 
cezalarda şiddetin, ölüm cezasının uygulandığı hâllerin azaltılması ve hürriyet ve haklara üstün yer 
verilmesi, işkence usullerinin kaldırılmasıdır. Bununla birlikte XIX. Yüzyılın başından itibaren 
meydana getirilen kanunlarda ağır cezalar yeniden itibar görmeye başlamış ise de XX. Yüzyılın 
ikinci yarısından sonraki dönemde cezalarda yumuşama akımı kendisini göstermiş ve bu hususta 
liberalizm ve hümanizm başlıca etkenleri oluşturmuştur. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 
kaynağını teşkil eden 1889 İtalyan Zanardelli Kanunu, ilk şekli itibarıyla, bu akımlann belirgin bir 
örneğini oluşturmuştu. 

XX. Yüzyıla gelindiğinde Birinci Dünya Savaşından önceki dönemde gerçekleştirilen kanun 
değişikliklerinde ve meydana getirilen yeni ceza kanunu tasarılannda, Pozitivist teorinin etkileri 
açıkça görülmektedir. Birinci ve İkinci Dünya savaşları arasındaki dönemde ise, ceza kanunlan 
değiştirilmekle birlikte, bunları tamamlayıcı kanunlarla ikmal etme yolu da tutulmuş ve böylece 
genci ceza kanununun dışında belirli sosyal ve ekonomik alanlara ilişkin ve ceza hükümlerini içeren 
çok sayıda özel kanun meydana getirilmiştir. Bu tip kanunlara öğretide "ceza hükümlerini içeren 
tamamlayıcı kanunlar" denilmektedir. Bir alanın, çeşitli kısımları itibanyla ve değişik hukuk dallan 
yönünden düzenlenmesi ve yaptınmlan oluşturan cezalann da aynı bünyede yer alması suretiyle 
uygulayıcılara kolaylık sağlanması ihtiyacı ortaya çıktığından bu yol tutulmaktadır. Söz gelimi, 
uyuşturucu maddeleri çeşitli yönlerden düzenlemek söz konusu olduğunda, bunlann doğal mad
desini veren bitkilerin ekiminden imaline, dağıtımına, tekellerin yürütülmesine, ticaretine, kanun 
dışı sevk, nakil ve ithâline, satışına ve kullanılmasına ilişkin bütün hükümlerin ve yaptırımların hat
ta zorunlu ceza hukuku kurallarının, ayn bir kanun içerisinde belirtilmesi, çeşitli yönlerden yarar 
sağlayacağından, bu hükümlere genel ceza kanunları bünyesi içerisinde yer verilmemesi yeğlenmiş-
tir. Türk mevzuatının bazı konulardaki gelişmesi de bu yaklaşımı yansıtmaktadır. 
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XX. Yüzyılda İkinci Dünya Savaşına kadar geçen dönemde, gerek genel ceza kanunlarındaki, 
gerek tamamlayıcı özel ceza kanunlarındaki değişikliklerde kriminolojinin, suç ve ceza siyasetinin 
çok açık etkileri görülmektedir. 

Gerçekten de Batıda XX. Yüzyıla ait ceza kanunu yapma ve değiştirme, tamamlayıcı ceza 
kanunlarını meydana getirme hareketleri özellikle, kriminolojik araştırmaların sonuçlarını göz 
önüne alan belirli bir suç ve ceza siyasetinin esaslarına dayandırılmıştır. Bir ülkede suça karşı top
lumun tepkisini yansıtan ceza mevzuatının, mutlaka belirlenmiş, kısımları ve unsurları itibarıyla 
ahenkli bir yapıya sahip yeni bir sistem oluşturan ve fakat aynı zamanda değişen sosyal koşullara 
uydurulabilecek nitelikte esnek bir suç ve ceza siyasetine dayanması gerekir. Hâl ve koşullara tâbi 
olunarak veya bir kısım kamuoyunun yahut baskıların etkisi altında kalınarak meydana getirilmiş 
veya hükümleri değiştirilmiş bir ceza mevzuatı, bazı yazarların deyimiyle "panik mevzuatı", çağın 
müktesebatına uygun ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak hukukî bir araç oluşturamaz. Sözü 
edilen panik mevzuatı, toplumların, bazı tarih dönemlerinde suçu önlemekteki yetersizliklerinden, 
vatandaşların haklarını korumak hususundaki başarısızlıklardan kaynaklanmaktadır. 

Ceza mevzuatı, çağın gereklerini ve yeniden oluşan millî ve insanlığın ortak değerlerini vur
gulayan, insan haklarını ve toplumsal güvenliği korumayı hedefleyen bir "suç ve ceza siyasetine" 
dayandırılmalıdır. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 23 Haziran 1983 tarihli 361 inci toplantısında alınmış 
tavsiye karan çerçevesinde kurulan özel komitenin meydana getirildiği ve 1984 yılında yayınlan
mış bulunan Raporda, suç siyaseti şu suretle tanımlanmaktadır: "Suç siyaseti, suçlularla meşgul 
olarak ve suç mağdurlannın haklarını güvence altına alarak, toplumu suça karşı korumayı hedef 
alan cezaî veya diğer nitelikteki değişik tedbirler ve araçlardan oluşan politikayı ifade eder." Bir 
cümleyle belirtilmesi gerekirse, genel ve özel önleme dahil, suça karşı direnç ve mücadelede hedef
leri belirlemek, araçları saptamak ve bunlann ne suretle kullanılacaklannı göstermek, bunu yapar
ken insan haklarına saygıyı daima göz önünde bulundurmak üzere oluşturulan stratejiler ve bunlann 
uygulanmalan sanatı, suç ve ceza siyasetini oluşturur ve ceza kanunlan ve mevzuatı söz konusu 
siyasetin en başta gelen uygulama araçlannı oluşturacağından mevzuatın, suç ve ceza siyasetinde 
saptanmış ilkelere ve hedeflere göre düzenlenmesi gerekir. 

İkinci Dünya Savaşına kadar olan dönemde Batı ülkelerinde uygulanan suç siyaseti çerçevesin
de suçlu çocuklara, çocuk mahkemelerine, koşullu salıvermeye, tekerrüre, itiyadi suçlulara, hafif
letici nedenlere, özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğuna, denetimli serbestliğe, sosyal savun
maya, süresi kesin olmayan hükme ve diğer benzeri kurumlara ilişkin hükümleri kapsayan ceza 
kanunlannı tamamlayıcı özel kanunlar meydana getirilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşından ve özellikle 1960'lardan itibaren çok sayıda ceza kanununun geniş öl
çüde değiştirildiği veya yerlerine yenilerinin konulduğu görülüyor: İtalyan Ceza Kanunu geniş öl
çüde değiştirilmiş, Alman, Avusturya, İspanyol, Japon, Sovyetler Birliği, Doğu Bloku ülkeleri yeni 
ceza kanunlan yapmışlardır. İsviçre yeni bir Ceza Kanunu Tasansı hazırlamış ve 1992 yılında bunu 
yayınlamış bulunmaktadır. 1994 yılında yürürlüğe giren yeni Fransız Ceza Kanunu çağımız ceza 
hukukunun en gelişmiş bir eseri olmak özelliğini taşımaktadır. 

Dağılan Sovyetler Birliği ceza hukukunun Marksist ilkelere bağlı olduğu bilinmektedir. Bir
liğin dağılmasından sonra Rusya Federasyonu tarafından hazırlanan Ceza Kanunu 1 Ocak 1997 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tasannın 2 nci maddesinin (1) numaralı bendinde hedefler şu suretle 
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belirtiliyor: "Bu Kanunun ödevleri: Kişinin ve yurttaşın hak ve hürriyetlerini, mülkiyeti, kamu 
düzeni ve kamu güvenliğini, çevreyi, Rusya Federasyonunu anayasal düzenine yönelik suçlardan 
korumak, barış ve insanlığın güvenliğini sağlamak ve suçları önlemektir." 

Batı ülkelerinde görülen ve yukanda özetlenen kanunlaştırma hareketleri karşısında Ülkemiz
deki durum şöylece belirtilebilir; 

Ülkemizdeki Ceza Kanunu yapma hareketlerinin Tanzimattan kaynaklandığı bilinmektedir. 
Gülhane Hattı Hümayunu ile "mahsusen bir ceza kanunnamesinin tanzimi" öngörülmüş, 1856 Is
lahat Fermanında ise, aynı konuya değinilmekle birlikte hapis cezasının infazında insancıl esaslara 
uyulması gerektiği vurgulanmıştır. Bu esaslar çerçevesinde yerli kanunlar olarak 1256 Ceza Kanun
namesi, sonra 1267 Kanunu Cedit meydana getirilmiştir. Her iki kanun da çok basit, hükümleri çok 
noksan metinlerden ibaret bulunduğu için bir işe yaramamış ve 1858 yılında, 1856 Islahat Fer-
manındaki emre uyularak 1810 Fransız Ceza Kanunu, Ceza Kanunnamei Hümayunu adı ile aynen 
tercüme edilmek suretiyle 28 Zilhicce 1274 (1858) tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun, Os
manlı İmparatorluğunun dağılmasından sonra da, İmparatorluktan ayrılmış olan ve bağımsız devlet 
hâline gelen bazı ülkelerde uygulanmaya devam etmiştir. Kanun değişik tarihlerde değiştirilmiş ve 
bunlardan en önemlisi 1341 yılında gerçekleşmiştir. 

1926 yılında yürürlükten kaldırılan bu Kanunun yerine, 1889 İtalyan Zanardelli Kanunundan 
çok geniş ölçüde iktibas edilmek suretiyle, hâlen yürürlükte bulunan 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanun getirildi. Kanun iktibas olunurken bir kısım hükümler 1274 Kanunundan yeni metne aktarıl
mış, bu yüzden hükümler arasında çelişkiler meydana gelmiş ve bu hâl Kanunun sık sık değiştiril
mesini zorunlu kılmıştır. Bugün de 1274 Kanunundan iktibas olunan bazı hükümler yürürlüktedir. 
Kanunun çeşitli maddeleri 62 defa değiştirilmiş ve bunlann bazıları çok kapsamlı olmuştur. Bu 
Kanunun yerini almak üzere yapılan çalışmalardan yukanda söz edilmişti. 

Bir memleketin ceza kanunu, diğer bir ülkeden iktibas suretiyle meydana getirilecek olursa, 
zaman içinde hükümlerin değiştirilmesi ihtiyacının ortaya çıkması çok olağandır. Özellikle devlet 
ve toplumun ana ilkelerini, yeni sosyal değerleri korumak bakımından kaynak kanunda yeterli 
hüküm bulunmadığı için noksanların zaman içinde ceza kanununa eklenen hükümlerle veya kanun
larla tamamlanmasına ve yeni değerlerin böylece korunmasına çalışılacaktır. Ceza mevzuatında 
temel ihtiyaç, insanları, değişen değerlere çabuk uydurabilmektir. 

Kaldı ki, demokratik bir ceza kanunu, ortaya çıkan ihtiyaçlann baskısıyla veya gereği olarak 
gelecek kuşaklar tarafından mutlaka değiştirilir. Toplumun değerler sıralamasında meydana gelen 
gelişmelere göre, kanunun değişmesi, elbette ki, normal sayılmalıdır. Suç ve ceza siyaseti bakımın
dan en önemli husus değişen değerleri fazla zaman geçirmeden ceza kanunlarına yansıtabilmektir. 
Ancak yukanda da değinildiği üzere, bütün bu değişikliklerin uygun şekilde tertiplenmiş bir suç ve 
ceza siyasetine göre yapılması gerekmektedir. Oysa bizde, sözü edilen kanun değişikliklerinin 
tümünün belirlenmiş bir suç ve ceza siyasetine dayanılarak gerçekleştirilmiş bulunduğunu söy
lemek olanaklı değildir. Yapılan değişikliklerin hiç olmazsa bir kısmının panik mevzuatı niteliğin
de bulunduğu da söylenebilir. 

Yürürlükte bulunan 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun üzerinde kısa bir irdeleme ve değer
lendirme yapılacak olursa, özetle şu hususlar saptanabilir: 

Her şeyden önce Kanunun dili üzerinde durmak gereklidir. Dil o kadar eskidir ki, değil 
günümüzde hukuk fakültelerinde okuyan gençler, hatta belirli bir deneyim kazanmış hukukçular 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 664) 



— 5 — 

bile Kanunda geçen bazı sözcükleri, anlamak şöyle dursun, doğru olarak telaffuz edememektedir
ler. Bir kısım hukukçuların artık anlayamadıkları bir dil ile yazılmış bir Kanunu, vatandaşların an
layıp algılayarak, hükümlerine uygun biçimde hareket etmesi, elbette ki, beklenemez. 

Ayrıca şu hususa da işaret edilmelidir ki, Kanunun değişik tarihlerde geçirdiği değişikliklerde 
de, iktidarın anlayışına göre farklı bir dil kullanılmış, yerleşmiş hukuk terimlerinde bile değişiklik 
yapıldığı görülmüştür. Yürürlükteki 230 ve 240 inci maddelerin Türkçesi bu hususta çok belirgin 
bir örnek olarak verilebilir. Yine bu nedenle, Yargıtay kararlarında, yerleşmiş hukuk terimleri bile 
değiştirilmekte, bu bakımdan değişik dairelerin kararlarında farklı terimler kullanılabilmektedir. Bu 
hâl Ülkede hukuk birliği yönünden sakıncalar meydana getirebilir. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılan özel kanunlarda, 
Kanunun hükümlerini bazen vurgulayan, bazen bunlarla çelişen ve bazen sadece aynı hükümleri 
kelime değişiklikleriyle tekrarlayan hükümler yer almış ve böylece duraksamalar ortaya çıkmıştır. 
Bu hususta son yıllarda gerçekleşmiş iki örnek ayrıca verilebilir: 

Cezaların İnfazı Hakkında Kanun, hiç şüphesiz Türk Ceza sisteminde çağdaş esasları vur
gulayan büyük bir reform hareketini yansıtmaktadır. Ancak teknik bakımdan bu Kanun cezaların in
faz tarzına ait esaslar dışında cezaların niteliğine ilişkin hükümler getirerek, 1/3/1926 tarihli ve 765 
sayılı Kanunun bir kısım maddelerini örtülü olarak ilga etmiş ve bu bakımdan uygulamada durak
samalara neden olmuştur. Aynı suretle 7/11/1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin 
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun da, çocukların ceza sorumluluğuyla ilgili 
esasa ilişkin hükümler getirmiş ve bu konuda 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundaki hükümler 
bakımından bir kısım duraksamalara neden olmuştur. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin, hiç olmazsa bazılarının "panik 
mevzuatı" karakterini taşıdığını da söylemek gerekir. Sözgelimi, 313 üncü maddede gerçekleştirilen 
değişiklikler, bu maddenin korumak amacında bulunduğu hukukî yarar ile 168 inci maddenin 
koruduğu değerlerin karışmasına neden olabilecektir. 

Kanunun genel hükümlerinin önemli bir kısmının çağdaş gelişmelere uygun bulunmadığını 
söylemek doğru olur; ilk maddelerinde yer alan ve yabancı memleketlerde işlenen suçların Tür
kiye'de kovuşturulmasına ilişkin bulunan hükümler, "non bis in idem" kuralına aykırı nitelikler 
taşıdığı ve adalete aykırı çok ağır cezaların verilmesine götürdüğü için, zaman içinde, Yargıtay 
alışılmış olmayan bir içtihat kurmak suretiyle adaletsizliği gidermeye çalışmış ve sonra 1989 Türk 
Ceza Kanunu Tasarısından alınan 10/a maddesi ile kısmen de olsa sakıncanın giderilmesine girişil
miş bu kere de Kanunun 7 nci maddesinin örtülü olarak kalkmış olup olmadığı problemi ortaya çık
mıştır. 

Bugünün koşulları içerisinde, ölüm cezasının zorunlu ve nadir hâllerde ve çok ağır suçlarda 
kabul edilebilmesi olanaklı görüldüğünden 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun yine 1989 Türk 
Ceza Kanunu Tasarısından esinlenerek 11/10/1992 tarihli ve 3679 sayılı Kanunla yapılan değişik
likle, belirtilen gereklere uymuş ve ancak çok ağır bazı suçlar bakımından bu cezayı öngörmüş 
bulunmaktaydı. 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla, Anayasanın 38 inci maddesinde yapılan 
değişiklikle, savaş, çok yakın savaş ve terör suçlan hâlleri dışında ölüm cezası verilemeyeceği hük
mü getirilmiş olduğundan, bu değişikliğe uygulama yeteneği kazandırılması amacıyla, 3/8/2002 
tarihli ve 4771 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 
7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 31/8/1956 tarihli ve 
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6831 sayılı Orman Kanununda yer alan idam cezalan savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde 
işlenmiş suçlar için öngörülenler hariç olmak üzere müebbet hapis cezasına dönüştürülmüştür. An
cak Ülkemizde yıllardan beri uygulanmayan bir cezanın hâla kanunlarda yer almakta devamı artık 
yerinde bir tutum sayılamayacağından Tasarı bu cezayı hiçbir istisna gerektirmeksizin kaldırmıştır. 

Kanunun cezalar sistemi, 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerden 
sonra mutlaka bir yeniden gözden geçirmeyi gerektirir hâle gelmiştir. Böylece hürriyeti bağlayıcı 
cezalarda ağır hapis, hapis ve hafif hapis ayırımının bir anlamı kalmamıştır. Hürriyeti bağlayıcı 
cezaların seçenekleri arasında bugün artık uygar ülkelerin pek çoğunda basan ile uygulanmakta 
bulunan "kamu yararına çalıştırma" ve "uzlaşma" kurumuna yer verilmemiş olması önemli noksan
lıklar sayılmalıdır. 

Mahkûmiyetin kanunî neticeleri, müebbet fer'î cezalar, ceza ve güvenlik tedbirleri, günümüzün 
geçerli insancıl görüşleri ile ceza sisteminde mutlaka göz önünde bulundurulması zorunlu, suçlunun 
iyileştirilmesi, yeniden sosyalleştirilip toplumla bütünleştirilmesi ve bu maksatla uygun bir iyileş
tirmeyi gerektirdiği, bir yeniden sosyalleştirmeye tâbi tutulması hususundaki çağdaş ceza bilim
lerinin ortak esaslarıyla bağdaşabilir nitelikte değildir. 

13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunla yapılan reformlar sonucu, cezanın ertelenmesinin 
düzenlenmesine ilişkin esaslann, bir miktar düzeltilmiş bulunduğunu kabul etmek olanaklı ise de, 
bugünün geçerli ceza görüşleri çerçevesinde bu kadan yeterli sayılamaz. Kanun hükümlerinin 
yeterince açık olmaması, erteleme konusunda, söz konusu Kanundaki bazı hükümlerin bile uy
gulanamayacağını ifade eden Yargıtay kararlarına neden olabilmiştir. 

Teşebbüs konusunda failin ne zaman icraya geçmiş bulunacağına ilişkin olmak üzere öğretide 
belirtilen ve yabancı mevzuatta yer alan görüşlerden 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun uzak 
kalması, hükümlerin uygulanmasında hatalara neden olmuştur. 

Teşebbüsten gönüllü vazgeçme yanında bütün suçlarda etkin pişmanlık hâline genel hükümler 
arasında yer verilmemiş olması, uygun suç ve ceza siyaseti bakımından önemli bir noksanlık sayılmalıdır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda yer alan iştirak hükümlerinin yazılış tarzı duraksamalara 
neden olmakta ve aynca özel kısma konulmuş ve bazı suçlara ilişkin özel iştirak hükümleri anlam
sız sonuçlann ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Söz gelimi 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun 168 inci maddesini ihlal edenler, 146 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki fer'î iştirake iliş
kin özel hüküm nedeniyle 313 üncü maddeye göre mahkûm edilenlerden çok daha az cezaya uğ
ramakta idiler; kısmî bir değişiklik ile bu sakıncanın giderilmesine geçen yıllarda çalışılmış, bu defa 
da 313 üncü maddenin cezası doyurucu olmaktan çıkmıştır. 

Ceza sorumluluğunda isnat yeteneğini etkileyen nedenler bakımından Kanun, gerekli bir kısım 
hükümleri içermemektedir. 

İsnat yeteneğini kaldıran akıl hastalığı bakımından, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 46 
ve 47 nci maddeleri çok kere anlamsız ayırımlara ve adaletsizliklere neden olmaktadır. 

Kusurun önemli bir kısmını oluşturan taksir hakkında, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda 
genel bir hüküm ve tanım bulunmadığından değişik maddelerde taksiri oluşturan hâller, bazen nok
san olarak, sürekli tekrarlanmaktadır. 

Çocuk ve küçüklerin ceza sorumluluğu, eğitimleri, toplum ile yeniden bütünleştirilmeleri 
bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda yer alan hükümler son derece geri kalmıştır ve 
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noksandır. Bu alanda uygar ülkelerdeki gelişmeler 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna yan
sıtılmamıştır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundaki hukuka uygunluk nedenlerini belirten hükümler nok
sandır: Meşru savunmadan yararlanma hususundaki koşullar çok kısıtlı olduğundan, suçlarla 
mücadelede en etkin bir araç olan bu kurumun Türkiye'deki uygulaması sınırlı hâllerde olanak 
kazanmakta ve insanlar, saldın karşısında kendilerini savunma bakımından duraksamalar içine düş
mektedirler. Hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasına ilişkin hükümler yanlış tercüme 
sonucu bir anlam taşımamakta ve menfaatler durumuna aykırı kararlar verilmektedir. Son yıllarda 
Yargıtayın yeni kararları bu sakıncaların, kısmen de giderilmesini sağlamıştır. 

Hukuka uygunluk nedenleri olup değişik Yargıtay kararlarında da kabul edilmiş bulunan rıza, 
hakkın, meslekî haklann kullanılması gibi nedenlerin Kanunda yer almamış bulunması önemli bir 
noksanlık sayılmalıdır. 

Cezaların gerçek içtimai hâlinde, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun esas itibarıyla toplama 
sistemini kabul ettiği hâlde, bazı hâllerde bu sistemden gereksiz olarak ayrılmakta ve böylece sis
temin mantığına aykırı sonuç ortaya çıkmakta idi. 1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısından, 
11/10/1992 tarihli ve 3679 sayılı Kanun ile aktanlan hükümler, bu sakıncaları belirli bir ölçüde ol
mak üzere gidermiştir. 

Yıllardan beri yerleşmiş ve tekerrürün oluşması için mahkumiyete ait cezanın infaz edilmiş 
bulunmasını zorunlu sayan madde metninin yeterli derecede açık olmamasından kaynaklanan Yar
gıtay içtihadı dolayısıyla, kurumun ceza hukukunda yararlı bir araç olmak niteliği azalmakla kal
mamış, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun bazı hükümlerini de anlamsız söz (haşiv) saymak 
sonucu ortaya çıkmıştır. Aynca 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda yer alan özel tekerrür hâlleri, 
gereksiz hukuk labirentleri yaratmakta ve verilen hükümlerin Yargıtayca bozulmasına ve böylece 
davalann uzamasına neden olmaktadır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun, "mağdurun ceza hükümleriyle korunmasını" ve olanak öl
çüsünde suçlunun suç yolundan caydırılmasını sağlamayı, bir suç ve ceza siyaseti ilkesi olarak 
belirtmediği için suçların mağdurları yeterli derecede korunamamaktadırlar. Özellikle cinsel özgür
lüğe saldırı ve başta ırza geçme cürümlerinde suça hedef olmuş bulunan kadın ve kızlar dava 
dolayısıyla bazen bir defa daha mağdur hâline gelmektedirler. 

Çağın en önemli suçluluk şekillerinden birisi ekonomik ve örgütlü suçlardır. Bu konu ise özel 
hukuk tüzel kişilerinin ceza sorumluluğunu güncel bir sorun olarak ortaya çıkarmıştır. Bu konuda 
öteden beri sürdürülen çalışmalar bugün artık belirli ve yerleşmiş bir düzeye gelmiş bulunmaktadır. 
Gerçekten Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 20 Ekim 1988 tarihli tavsiye kararları ve (R(88)18) 
sayılı eki ile tüzel kişiliği haiz ekonomik teşebbüslerin, belirli koşullarla, ceza sorumluluklarının 
üye devletlerce kabulü hususunda tavsiye karan vermiş bulunmaktadır. (Council of Europe, 
Liability of enterprises for offencer-Recommandation No.R(88) 18-20 October 1988) Birleşmiş 
Milletlerin 9-17 Nisan 2000 tarihlerinde topladığı "Suçlann Önlenmesi ve Suçluların İyileştiril
mesi" Büyük Konferansında örgütlü suç ile mücadelede tüzel kişilerin ceza sorumluluğu konusu 
vurgulanmıştır. 

Birleşmiş Milletlerce 2000 Aralık tarihinde Palermo'da imzaya açılmış bulunan "Sınıraşan Ör
gütlü Suça Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 10 uncu maddesi tüzel kişilerin sorumluluğunu 
tesis etmekte ve Sözleşmeyi kabul eden ülkeleri, belirtilen ciddî suçlar nedeniyle tüzel kişileri 
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sorumlu tutarak cezalandırmak taahhüdü altına sokmaktadır. Ülkemiz bu Sözleşmeyi hemen im
zalamış ve 30/1/2003 tarihli ve 4800 sayılı Kanunla söz konusu Anlaşmanın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun, tüm bu gelişmelerden de uzak kalmıştır. 

Anayasamızın açık hükümlerine karşın, çağdaş ceza hukukunda önemli bir yaptırım türü ve 
suçlunun iyileştirilmesi aracı olan güvenlik tedbirleri, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda ayrıca 
ve aynntılı olarak düzenlenmiş değildir. Gerek suçluyu iyileştirmek, gerek toplumu korumak 
bakımından çağdaş ceza hukukunun önemle ortaya koyduğu güvenlik tedbirlerine 1/3/1926 tarihli 
ve 765 sayılı Kanunda sistematik olarak yer verilmemiş olması önemli bir noksan sayılmalıdır. Son 
gelişmelerde özellikle üzerinde durulan ve Birleşmiş Milletler Konferansının tavsiye ettiği "uzlaş-
ma"ya yer verilmemiş olmasının bir noksanlık oluşturduğu, yukarıda açıklanmıştır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun Özel Kısmına ait hükümlerin belki daha da fazla eleş-
tirilebilmesi olanağı vardır. 

Bir defa 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun Özel Kısmında olağanüstü vak'acı (casuistique) 
bir sistem uygulanmış, birbirini izleyen, birbirinin istisnalarını oluşturan, istisnanın istisnasını ifade 
eden madde ve fıkralar arasından olaya uygun bulunanı belirlemek hususunda uygulamacılar durak
samalar içinde kalmışlardır. Uygulama hataları dolayısıyla verilen kararlar, Yargıtayda bozulmakta 
ve davalann, sırf Ceza Kanunu hükümlerinin düzenlenme biçimi nedeniyle bu yüzden uzadığı da 
görülmektedir. 

Ayrıca aynı konuyu düzenleyen hükümler bakımından tekrarlar vardır. Bir suç, bir fasılda 
düzenlendikten sonra bunun istisnasının başka bir kısımda ve fasılda yer alması gibi uygulamada 
hatalara yönlendiren hükümlere rastlanmaktadır. 

Özel Kısmın ayrı bölümlerinde yer almış bulunan ve aynı nitelikte olan hükümlerin uygulama 
alanlarını bulmak güçlükler çıkarmaktadır; bu hususta 419 ve 576 ncı maddeleri örnek olarak ver
mek olanaklıdır. 

Sonradan yürürlüğe giren ve bir konuyu tümüyle düzenleyen kanunlarda yer alması gerekli 
hükümlerin, sırf belirli suçlar bakımından Ceza Kanununda kalmış bulunduğu görülmektedir. Söz 
gelimi 15/7/1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ve 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun 427 nci maddeleri gibi. 

Özel Kısmın değişikliklerinde cezaları ağırlaştırmanın suçları engelleyeceği düşüncesi çok 
defa etmen olmuş ve bu nedenle bazı suçlarda gerçekten algılanması güç cezalar söz konusu olduğu 
hâlde diğer bir kısım suçların cezalarında şikâyetleri çekecek derecede yumuşak tutum egemen 
bulunmuştur. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun "Kabahatler" Kısmında yer almış bir kısım hüküm
lerinin belediye tedbirleri ile karşılanabilecek nitelikte olduğu, bir kısmının ise artık suç olmaması 
gerektiği düşünülebilmektedir. 

Buna karşılık 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda yer alması gerekli olan ve çağdaş tek
nolojinin insan hayatına getirdiği modern araçların küreselleşmenin (globalleşmenin) bir ölçüde iş
lenmesine neden olduğu suçlara, uygulamaların ortaya çıkardığı yeni suç şekillerine, işkenceye, 
jenosite, insanlık aleyhine fiillere yeni ekonomik suçlara, özel hayata müdahaleye ilişkin fiillere, 
kişileri kanunsuz fişlemeye, fikir ve düşünce hürriyetini koruyan hükümlere, ırkçılığı yasaklayan 
yaptınmlara Kanunda yer verilmemiştir. 
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Aynı suretle ailenin korunmasına ilişkin bir kısım hükümlerin bile 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunda yer almamış bulunması esaslı bir noksan sayılmalıdır. 

İşte ancak bir kısmı belirtilen bu ve benzeri nedenler dolayısıyla 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun yerine bir yenisinin getirilmesi, değişik tarihlerde söz konusu olmuş, hatta 1942'lerde 
1931 İtalyan Ceza Kanunu iktibas olunarak bir tasarının ortaya konulmasına çalışılmıştır. 8/11/1951 
tarihinde, Adalet Bakanlığınca bir kısım üniversite profesörlerinden, Yargıtay üyelerinden, Adalet 
Bakanlığı ilgililerinden bir komisyon kurularak bir ceza kanunu tasarısı hazırlaması istenilmiş ise 
de, sonradan bütçede bu maksatla yollukları karşılayacak ödenek bulunmadığı açıklanarak komis
yonun çalışmasına son verilmiştir. 

Yukarıda bir kısmı açıklanan 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna ilişkin eleştirileri göz önüne 
almak suretiyle yürürlükteki Kanunu değiştirmek yerine, yeni bir ceza kanunu tasarısının hazırlan
ması hususundaki çalışmalardan ve bunların sonuçlarından söz edilmiştir. 

1985'lerden itibaren Türk Ceza Kanunu Tasarılarının hazırlanmasına girişilirken, her şeyden 
önce yukarıda değinildiği üzere, çalışmalara temel olacak suç ve ceza siyasetinin esaslarının sap
tanması uygun görülmüş ve bu hususta uyulacak suç ve ceza siyasetinin temel hedefi; insan hak ve 
hürriyetlerini güvence altında bulundurmak, korumak, insan kişiliğine saygıyı pekiştirmek; ancak 
toplum savunmasını ihmal etmemek ve kişi hak ve hürriyetleriyle toplum savunmasını dengeli 
olarak korumak, kamu düzeninin devamını sağlamak olarak tespit edilmiştir. 

Bu hedeften hareket olunarak toplum savunmasını hiç bir suretle tehlikeye sokmaksızın insan
cıl yaklaşımı vurgulamak ve suçlunun toplumla barışık hâle getirilmesini cezanın temel maksadı 
olarak göz önünde bulundurmak ilkesini tercih eden ve bu maksatla suçlunun yeniden sosyalleştiril-
mesini ve uygun bir iyileştirmeye tâbi tutularak toplumla yeniden bütünleştirilmesini uygun gören 
komisyonlar, bu hususların gerçekleştirilmesini kolaylaştırıcı hükümlere tasarılarda yer vermişler
dir. 

Böyle bir ilke esas alınınca, doğal olarak, suçlunun iyileştirilmesini engelleyici hükümlerin 
kaldınlması ve etkilerin giderilmesi gerekecektir. Bu nedenle hükümlülüklerin otomatik olarak 
yasal neticeler doğurması sistemine son verilmiş, fer'î cezalardan müebbet olanlara yer verilmemiş, 
müebbet kamu hizmetlerinden yasaklanma ve meslek veya sanat veya ticaretten men olunma 
cezalan kaldırılmıştır. 

Maksadı aşar derecede ağır olan cezalann, suçlunun yeniden sosyalleştirilmesini engelleyici 
etki yaptığı muhakkak bulunduğundan, hürriyeti bağlayıcı cezalann genel alt ve üst sınırlannda ve 
belirli suçların cezalannın alt ve üst sınırlarında, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundan farklı 
olarak indirimler yapılmış ve artık bir anlamı kalmamış bulunan ağır hapis ve hapis farkı kaldınl-
mıştır. Böylece aslında tek hürriyeti bağlayıcı ceza sistemi kabul edilmiştir. Hafif hapis sadece 
cürüm ve kabahat ayırımı dolayısıyla kabahat derecesindeki suçun tanısını sağlamak maksadıyla 
muhafaza olunmuştur. Ancak, koşullu salıverilmenin bugünkü uygulama tarzı karşısında bu 
tutumun yarar yerine zarar getireceği muhakkak olduğundan, cezanın fiilen çekileceği süre koşul
ları değiştirilmiş ve çekilen ceza bakımından fazla saymalar kaldınlmıştır. 

İyileştirme ve bunun sonucu suçlunun yeniden sosyalleştirilmesi ilkeleri, doğal olarak, yap-
tınmın bireyselleştirilmesini gerektirir. Bunu sağlamak üzere bir kere 79 uncu maddede temel 
cezanın belirlenmesinde hâkimin hangi hususlan göz önüne alacağı hususundaki esaslar gösterilmiş 
ve böylece uygulamada, suç karşılığı konulmuş cezalann alt sınınnın otomatik olarak hükmedil-
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mesi tarzında yerleşmiş bulunan uygulama düzeltilmek istenilmiştir. Bu husus, 1989 Türk Ceza 
Kanunu Tasarısından aktarılan hükümle 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda da sağlanmıştır. 
Bunun dışında Tasarının getirdiği önemli yeniliklerden birisi, güvenlik tedbirlerinin ayrıntılı biçim
de düzenlenmiş olmasıdır. 

Tasanda, güvenlik tedbirlerine ilişkin olarak altı madde yer almakta ve hâkimin bu tedbirlere ne 
gibi hâllerde hükmedeceği ve cezaların güvenlik tedbirlerine çevrileceği gösterilmektedir. Ayrıca kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine hükmedilecek tedbirler arasına "kamuya yararlı bir işte çalış
tırma" da eklenmiş, bu suretle cezaların bireyselleştirilmesi hususundaki olanaklar çoğaltılmıştır. 

Ancak güvenlik tedbirlerinin, Ceza Kanununa bir sistem hâlinde sokulması ile ciddiyetle uy
gulanabilmesi konuları ayrı ayn şeylerdir. Güvenlik tedbirlerinden bir kısmının fiilen uygulanması, 
elbette ki, ciddî bir takım hazırlıkların yapılmış ve teşkilâtın kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu neden
le, Tasarının 99 uncu maddesinde güvenlik tedbirlerinin infazında uygulanacak usul ve esasların 
Tüzüğünde ayrıca gösterileceği açıklanmaktadır. Yeni bir Türk Ceza Kanunu, elbette ki, uy
gulamaları gösterecek bir uyum kanununun meydana getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kanunun 
çıkarılması için bir süre belirlenmiştir. Kanun yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

Yukarıda açıklanan suç ve ceza siyaseti hedef ve ilkesi, koşullu salıverilme, erteleme 
konulannda düzenleme bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna göre farklı hükümler 
getirilmesini gerekli kılmıştır. 

Tasannın getirdiği önemli değişiklik ve yeniliklerin başında suç işleyen çocuk ve küçüklere ait 
hükümlere Birinci Kitabının Beşinci Kısmında dört ayn bölüm hâlinde yirmisekiz maddenin tahsis 
edilmiş olmasıdır. Bilindiği üzere çağdaş akım, çocuk ve küçüklerin genel ceza kanunu dışına alın
ması ve adı geçenlere özgü temel esaslannın, yargılama mercilerinin ve usulünün kabulü ile bir 
çocuk ceza kanununun meydana getirilmesi, böylece bir çocuk ceza hukukunun oluşturulmasıdır. 
Almanya'da çocuk ve küçüklere özgü bir kanun 16 Şubat 1923 tarihinde meydana getirilmiştir ve 
11 Aralık 1974 tarihli yeni şekli ile yürürlüğünü sürdürmektedir. İsviçre'de de aynı yol tutulmak 
suretiyle "Gençlerin Ceza Durumu Hakkında Federal Kanun Tasansı" 1993 yılında hazırlanmış 
bulunmaktadır. Fransa esas itibanyla 9 Şubat 1945 tarihli Kanun ve değişiklikleri ile yukanda belir
tilen eğilimi yansıtmaktadır. 

Bizde 7/11/1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun ve değişiklikleri, yukanda belirtilen yönde gösterilmiş bir çabayı ifade et
mekte ise de, sorumluluk esaslan, yaptmmlar, yardımcı mevzuat ve özellikle bir çocuk ceza 
hukukunun içermesi gereken ve değişik ceza kurumlanna ilişkin kendisine özgü esaslardan çağdaş 
anlamda yoksun bulunmaktadır. 

Bu itibarla, ceza hukukuna ilişkin olmak üzere yepyeni bir çocuk ceza hukukuna, Tasannın 
genel kısmına ilişkin Birinci Kitap içinde ve Beşinci Kısım başlığı altında yer verilmesi uygun 
görülmüştür. Böylece Tasarı yürürlüğe girdiğinde 7/11/1979 tarihli ve 2253 sayılı Kanunun yar
gılama mercilerine ve usulüne ilişkin hükümleri yürürlükte kalacak, ceza hukuku ve yaptınmlar, 
ceza yaptınmlannı tamamlayan kısımlar itibarıyla bu Kanunun hükümleri ilga edilmiş olacaktır. 
Beşinci Kısımda yer alan yirmisekiz maddenin gerekçesinde konuya ilişkin olmak üzere ayrıntılı 
açıklamalar yapılmış olduğundan burada kısa bilgiler verilmesiyle yetinilmiştir. 

1997 Türk Ceza Kanunu Tasansının yeniden gözden geçirilmesi suretiyle oluşturulan Tasan, 
yukandan beri belirtilen suç siyaseti ilkelerine ve bundan kaynaklanan yeni hükümlere, bütünü ile 
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sadık kalmakla birlikte, söz konusu ilke, esas ve siyasetin uygulanmasına ilişkin maddelerde bir 
kısım değişiklikler yapılmış ve özel kısma yeni hükümler eklemiştir. 1997 Tasarısı ile karşılaştırıl
dığında bu farklar görülüp değerlendirilebilecektir. 

Bütün bu esaslar göz önünde bulundurulmak suretiyle Tasanda yer alan maddelerin gerek
çelerinin ayrıntılı olarak kaleme alınmasına ve 1997 Tasarısına göre daha da geliştirilmesine çalışıl
mıştır. Böylece ileride yorumda kolaylık sağlanacak ve uygulamada duraksamaların ortadan kal
dırılmasında, adaletin işlemesinde ve sür'atin elde edilmesinde katkıda bulunulmuş olacaktır. 

Genel Gerekçede, Tasanda yer alan maddelerin ayrıca açıklanmalanna gerek görülmemiştir; 
sadece Tasannın yapısı, çatısı belirtilmekle ve uygulanan suç ve ceza siyasetinin esaslarının açık
lanmasıyla yetinilmiştir. Tasannın genel yapı ve çatısı hakkında aşağıda gerekli ve özet bilgiler 
verilmiştir: 

Tasan "Genel Hükümler" ve "Özel Hükümler" başlıklannı taşıyan iki kitaptan oluşmaktadır. 
Kitaplar kısımlara, kısımlar da bölümlere aynlmıştır. 

Madde, fıkra, bent ve paragraflar ayınmında kabul edilmiş yöntem şöyledir: 

İlke olarak, madde fıkralannı belirtmek üzere aynca numaralama ve harf kullanma usulü uy
gulanmamış, anlamayı ve yollamalan kolaylaştırmak üzere numara veya harf kullanıldığında ise 
sayıdan sonra nokta (3. gibi) konulmuştur; harf kullanıldığında da aynı usul kullanılmıştır (A. gibi). 
Fıkra, sayı veya harfle belirtildiğinde, yeni harfli veya sayılı fıkra gelinceye kadar geçen satırbaş
ları "paragraf olarak adlandınlmıştır. Fıkralar içinde yer alan bent rakamlan önüne paragraf işareti 
konulmuştur (2) gibi), yeni bent rakamı veya harfi gelinceye kadar geçen satırbaşlan, satırbaşma 
konan harf veya rakamdan sonra çizgi (tire) konulmuş ise, bu hâl bendi değil ve fakat, fıkra veya 
bent içerisinde bazı hususların sayılmış olmasını belirtir (6- veya a- gibi). 

Tasannın Genel Hükümler başlığını taşıyan Birinci Kitabının "Ceza Kanunu" başlıklı Birinci 
Kısmında şu bölümler yer almaktadır: 

Birinci Bölüm : Kanunilik 

İkinci Bölüm : Kanunun Uygulanması 
Üçüncü Bölüm : Yabancı Ülkede İşlenen Suçlar 

Birinci Kitabın "Suçlu ve Suç" başlığını taşıyan İkinci Kısmında şu bölümler yer almıştır : 
Birinci Bölüm : Ceza Sorumluluğu 
İkinci Bölüm : Tüzel Kişiler 

Üçüncü Bölüm : Hukuka Uygunluk Nedenleri 
Dördüncü Bölüm : Suça Etki Eden Nedenler 
Beşinci Bölüm : İsnat Yeteneğini Etkileyen Nedenler 

Altıncı Bölüm : Teşebbüs 
Yedinci Bölüm : Suça İştirak 

Sekizinci Bölüm : Özel Tehlike Hâlleri ve Tekerrür 

Birinci Kitabın "Cezalann ve Suçlann İçtimai" başlığını taşıyan Üçüncü Kısmında şu bölüm
ler yer almıştır : 

Birinci Bölüm : Cezalann İçtimai 
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İkinci Bölüm : Suçların İçtimai 

Birinci Kitabın "Yaptırım" başlığını taşıyan Dördüncü Kısmında şu bölümler yer almıştır : 

Birinci Bölüm : Cezalar 

İkinci Bölüm : Aslî Cezalar 

Üçüncü Bölüm : Fer'î Cezalar 

Dördüncü Bölüm : Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 

Beşinci Bölüm : Cezanın Ertelenmesi 

Altıncı Bölüm : Dava ve Cezanın Ortadan Kaldırılması 

Yedinci Bölüm : Güvenlik Tedbirleri 
Birinci Kitabın "Çocuk ve Küçüklere İlişkin Hükümler" başlığını taşıyan Beşinci Kısmında şu 

bölümler yer almış bulunmaktadır : 

Birinci Bölüm : Genel Hükümler 

İkinci Bölüm : Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Tedbirler ve Cezalar 

Üçüncü Bölüm : Küçüklere Özgü Ceza Düzeni 

Dördüncü Bölüm : Çocuk ve Küçükler Hakkında Müşterek Hükümler 
Söz konusu bölümler içerisinde yer almış olan maddeler arasında ilgili hükmün kolaylıkla sap-

tanabilmesini sağlamak ve yorumda yol göstermek, kanun değişikliklerinde gereksiz tekrarlan ve 
ek fıkralann yanlış maddelere konulmasını önlemek amacıyla Tasannın bütün maddelerine içerik
lerini belirleyici nitelikte başlıklar konulmuştur. Bu başlıklar, Kanunun metnine dahil olmayıp 
sadece ilgili maddelerin konusunu göstermektedir. 

Kanunun İkinci Kitabında yer alan Özel Hükümlerin temel yapısına geçmeden önce, Birinci 
Kitabın içeriğini oluşturan hükümlerin temel maksatlanna ve 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna 
göre yenilik getiren bazı hükümlere ve böylece yapı özelliklerine işaretle yetinilmesi uygun sayıl
mıştır. Esasen her maddeye ait gerekçe, aynntılı olarak kaleme alınmış bulunduğundan, Genel 
Gerekçede ayn ayn maddelere değinilmesi, bir tekrardan başka bir anlam taşımayacaktır. Özellik
le, Özel Kısım bakımından durum böyle olduğundan aşağıda sadece Özel Kısmın yapısına ilişkin 
açıklamalann yapılmasıyla yetinilmiştir. 

Genel Kısım bakımından biraz daha farklı bir yöntemin uygulanmasının nedeni, genel hüküm
lerin tümüyle bir suç teorisini yansıtmasıdır. 

Tasannın 1 ve 18 inci maddelerini içeren Birinci Kısmın birden üçe kadar olan bölümlerinde 
genel olarak suç ve cezada kanunilik, ceza kanunlannın zaman ve yer itibanyla uygulanmalan, Tür
kiye'de işlenen suç hakkında yabancı ülkede hüküm verilmesi, yabancı memlekette işlenip de Tür
kiye'de soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlar, cezanın mahsubu, yabancı memleketteki 
mahkûmiyetin Türkiye'de etkisi ve siyasal suçlarla suçlulann geri verilmesi hususundaki esaslar 
gösterilmektedir. 

Tasarı, belirtilen konularda esaslı bir takım yenilikler getirmiş bulunmaktadır: Bir defa, 1 inci 
maddede güvenlik tedbirlerinde de kanunilik ilkesinin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. 

"Kanunu bilmemenin mazeret sayılmayacağı" hakkındaki madde, 2 nci madde olarak Tasarının 
başına alınmış ve böylece kanunun bağlayıcılığı ilkesi vurgulanmıştır. Bu kural, sorumluluğa ait ol-
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mayıp kanunun bağlayıcılığı ilkesiyle ilişkilidir. Bu maddeye, Batı ceza kanunlarında olduğu gibi 
ilkenin yumuşatılmasını sağlayan ve sübjektif sorumluluğu vurgulayan bir fıkra eklenmesi Komis
yonun bazı üyeleri tarafından önerilmiş ise de, Komisyon çoğunluğu Yargıtayın içtihatları ile bu 
hususu sağladığını belirtmiş ve yanlış anlama ve uygulamalara neden olabilecek böyle bir hükmün 
eklenmesini sakıncalı saymıştır. 

3 üncü maddede, özel ceza kanunlarıyla genel kanun arasındaki ilişkiler açıklanmaktadır. 
1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundan farklı olarak, sadece Ceza Kanununa aykırı olan hüküm
lerin değil, fakat ayrı hüküm bulunmayan bütün hâllerde genel kanundaki esasların uygulanacağı 
belirtilmiştir. 

4 üncü maddede, Kanunun çeşitli maddelerinde geçen ortak terimlerin tanımı yapılmış ve böy
lece içerdiği değişik suçların yargılanmasında ve anlamlandırılmasında hem birlik sağlanması is
tenilmiş ve hem de farklı yorumlar yapılmasının önlenmesi arzulanmıştır. 

I inci maddede, güvenlik tedbirlerinde de geçmişe yürürlü olmama kuralı vurgulanmış ve lehe 
kanunun güvenlik tedbirleri bakımından da, evvelce işlenen suçlar hakkında uygulanacağı açıklan
mıştır. 

5 inci maddede, gerçekleştirilen çok önemli bir yenilik de geçici ve süreli kanunlann yürürlük
te bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında, kanunun süresi sona erdikten sonra da uy
gulanacağıdır. Bu suretle söz konusu kanunlann, toplum savunması bakımından etkili olmalannın 
sağlanması amaçlanmıştır. 

6 ncı maddede, önemli bir yenilik olarak suçun ne zaman Türkiye'de işlenmiş sayılacağı açık
lanmakta ve uygulamada duraksamalara neden olan ve doktrinden yararlanılarak çözümlenmesine 
çalışılan bir konu böylece Kanunda belirtilmektedir. Bu arada milletlerarası sözleşme hükümleri de 
göz önüne alınarak kıt'a sahanlığında tesis edilmiş sabit platformlann da Türk ülkesinden sayılacağı 
açıklanmıştır. 

7 ve 8 inci maddeler, işlenen bir suçtan dolayı Türkiye'de mutlaka kovuşturma yapılması 
gereken hâlleri belirlemektedir. 

9 uncu madde, Türk vatandaşı tarafından yabancı memlekette işlenmiş bulunan suçlardan 
dolayı, Türkiye'de kovuşturma yapılması hususundaki koşullan göstermektedir. Bu maddeyle 
getirilen çok önemli yenilik; mağdurun Türk olması hâlinde de Türk vatandaşının, yabancı mem
lekette işlediği suçtan dolayı hakkında yabancı memlekette hüküm verilmiş ise, artık Türkiye'de 
kovuşturma açılmayacağıdır. Böylece "non bis in idem" kuralına uyulmaktadır. Yabancı memleket
te hüküm verilmemiş olması hâlinde, Türkiye'de kovuşturma yapıldığında ise, suçun işlendiği ülke 
kanunuyla Türk kanunundan hangisi uygulamada failin lehine sonuç verebilecek ise, o kanunun uy
gulamada göz önünde bulundurulması 18 inci maddenin gereğidir; uyulacak esaslar maddede gös
terilmiştir. Ancak suçun işlendiği ülke kanununda mevcut esaslar, Türkiye'nin kamu düzenine veya 
milletlerarası taahhütlerine aykın ise, o ülke kanununa itibar edilmeyecektir. 

10 uncu maddede yabancılann Türk Ülkesi dışında işledikleri suçlar dolayısıyla Türkiye'de 
soruşturma ve kovuşturma koşullan gösterilmiştir. 

II inci maddede vatandaş veya yabancının, gerçeklik kuralına göre Türkiye'de soruşturma ve 
kovuşturulması olanaklı suçlar ve bu husustaki koşullar gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 14 — 

12 nci madde, yabancı memlekette işlenen suçların Türkiye'de kovuşturulması bakımından 
konulmuş koşular itibarıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya itibar olunacağını, seçimlik ceza söz konusu 
ise, kovuşturma şartının gerçekleşmemiş bulunduğunun kabul edileceğini belirtmektedir. 

13 üncü madde, soruşturma koşulunu oluşturan cezanın nasıl saptanacağını göstermektedir. 

14 üncü maddenin mevzuatımız bakımından getirdiği yenilik, nerede işlenmiş olursa olsun bir 
suçtan dolayı yabancı memlekette göz altında, tutuklulukta geçirilen sürelerin de cezadan mahsup 
edileceğidir. 

15 inci madde, yabancı ülkede Türkiye aleyhine cürüm işleyen yabancının, Türkiye'de mutlaka 
yeniden yargılanacağı esasını getirmektedir. Ancak yabancı memlekette verilmiş ve çekilmiş olan 
ceza, Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edilecektir. 

17 nci madde, yabancı ülkede işlenmiş siyasal veya buna bağlı suçlardan dolayı, fiiller Türkiye 
aleyhine işlenmiş bulunmamak koşulu ile, Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağını 
açık olarak belirtmekte ve böylece bu husustaki duraksamaların ortadan kaldırılması amaçlanmak
tadır. 

"Suçlu ve Suç" başlığını taşıyan İkinci Kısmın "Ceza Sorumluluğu" başlığını taşıyan Birinci 
Bölümünün 19 uncu maddesinde suçun oluşması için eylem kusurunu açıklayan hükümlere yer 
verilmiştir. 20 nci maddede ise kast ilkesi ve objektif sorumluluk hâlleri belirtilmektedir. Maddenin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesinde kast tanımlanmaktadır. Üçüncü fıkrada, bir cezalandınlabilme 
koşuluna tâbi tutulmuş cürümlerde, kast, söz konusu koşulu kapsamasa da, failin cezalandırılacağı 
belirtilmektedir. Maddenin dördüncü fıkrasında, önemli bir yenilik olarak, genel bir hafifletici 
neden getirilmiştir. 

21 inci maddede, taksirin genel tanımı yapılmış ve böylece Tasarının diğer maddelerinde, 
tanımın sürekli tekrarlanmaması sağlanmıştır. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında "bilinçli taksir"in tanımı yapılmış ve bu hâlde faile verilecek 
cezanın artırılması öngörülmüştür. 

Maddenin dördüncü fıkrasında ise, önemli bir yenilik getirilmekte ve Tasarının insancıl değerlere 
yer verici karakteri vurgulanmaktadır. Söz konusu hükme göre taksirli hareket sonucu neden olunan 
netice münhasıran failin, kişisel ve aile durumu bakımlarından ağır derecede mağdur olmasına neden 
olmuş ise ceza verilmeyecektir. Ancak bilinçli taksir hâlinde indirilmiş bir ceza verilebilecektir. Böy
lece özellikle kırsal bölgelerde, hem çocuklarına bakmak ve hem de tarlalarda çalışmak durumunda 
olan kadınların, çocuklarının uğradıkları, failin taksirine bağlı neticelerden dolayı cezalandırılmasının 
neden olduğu toplumsal yararlara aykırı sonuçların giderilmesi sağlanmıştır. 

23 ve 24 üncü maddeler mevzuatımız bakımından önemli birer yenilik olarak kabul edilmelidir. 
Bu maddeler çerçevesinde fiili hata ve cebir, ikrah ve tehdit hâllerinin kusurluluğu kaldırabilmesi 
için gerekli koşullar ve etkileri gösterilmektedir. Bu hükümler, Türk ceza hukukunda büyük bir 
yenilik oluşturmaktadır. 

İkinci Bölümde özel hukuk tüzel kişilerinin ceza sorumluluğuna ilişkin 25 ve 26 nci maddeler 
yer almaktadır. 25 inci madde ancak belirli hâllerde ve kanunun aynca belirttiği suçlarda özel hukuk 
tüzel kişilerinin ceza sorumluluğu bulunduğunu belirtmiş ve 26 nci maddede cezaların ne suretle 
hükmolunacağı gösterilmiştir. Böylece çağımız suçluluğunda geniş ve önemli bir yer tutan 
ekonomik suçluluk konusunda etkin bir mücadele aracı getirilmiş olmaktadır. 
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Ancak, dikkat edilmelidir ki, tüzel kişiler, Tasarının çok özenli olarak koyduğu koşullar çer
çevesinde ve sadece belirli suçlardan dolayı cezaen sorumlu tutulmaktadırlar; mutlak ve genel bir 
sorumluluk söz konusu değildir. Böylece Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyinin tavsiye kararına da 
uyulmuş olmaktadır. 

İkinci Kısmın Üçüncü Bölümünde, hukuka uygunluk nedenleri gösterilmiştir. "Hukuka Uy
gunluk Nedenleri" başlıklı bu Bölümün 27 nci maddesi Anayasanın 137 nci maddesine dayanılarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

28 inci madde, meşru savunmanın koşullan bakımından çok önemli bir yenilik getirmekte ve 
1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundan farklı olarak, yalnız nefse ve ırza karşı saldırılarda değil ve 
fakat genel olarak bir hakka karşı yöneltilmiş haksız saldırılar hâlinde de doğal olarak diğer koşul
lan da varsa, meşru savunma kabul edilmekte ve böylece Tasannın uyguladığı suç ve ceza 
siyasetinin hedeflerinden birisini oluşturan toplumun savunması güçlendirilmektedir. Doğal olarak 
bu hüküm değişikliği halen 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 461 inci maddesini karşılayan 
Tasannın 231 inci maddesinde de değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Bu hususta söz konusu 
maddenin gerekçesinde gerekli bilgiler verilmiştir. 

Orantılılık koşulu maddenin (1) ve (2) numaralı fıkralannda yer alan meşru savunma ve zorun
luluk hâlleri bakımından açıkça belirtilmiştir. 

29 uncu madde 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundan farklı olarak, belirttiği koşullarla hak
kın kullanılmasını ve mağdurun nzasını bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul etmiş bulunmak
tadır. Böylece Kanunda yer almamış bulunmakla beraber, öğretide ve Yargıtay içtihatlannda uy
gulama yeri bulan iki hâl, bu defa Tasanda açıkça hukuka uygunluk nedenleri olarak belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

30 uncu madde, hukuka uygunluk nedenlerinde sınınn "kast olmaksızın" aşılması hâlinde ne 
suretle işlem yapılacağını açık ve seçik olarak göstermekte ve böylece 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun 50 nci maddesinde yer alıp, yanlış çeviriden kaynaklanan metin yerine hukuk esaslanna 
uyulmaktadır. 

Maddenin son fıkrası ise sınınn, mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş nedeni ile 
aşılmasını bir cezasızlık nedeni saymaktadır. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere sınır kasten 
aşılacak olursa faile işlediği suçun cezası verilecek yani fail hukuka uygunluk nedeninden yarar
lanamayacaktır. 

İkinci Kısmın "Suça Etki Eden Nedenler" başlığını taşıyan Dördüncü Bölümünde yer alan 32 
nci maddesi, taksirle işlenen suçlarda hareketin netice bakımından nedensellik değerine göre 
cezanın sekizde bire kadar indirilebileceğini belirtmektedir. Böylece 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun 455 ve 459 uncu maddelerinin son fıkralannda yer alan ve sadece taksir ile adam öldür
me ve etkili eylem suçlannı kapsayan hüküm yerine, bileşik kusur hâlini bütün taksirli suçlarda bir 
hafifletici neden kabul eden yeni bir hüküm meydana getirilmiştir. 

"İsnat Yeteneğini Etkileyen Nedenler" başlığını taşıyan Beşinci Bölümde, 1/3/1926 tarihli ve 
765 sayılı Kanuna göre önemli değişiklikler yapılmıştır. 

34 üncü maddede açıklandığı üzere, bir defa bilinç ve hareket serbestliğini tamamen kaldıran 
veya önemli derecede azaltan aklî maluliyet hâlinde bulunan kimsenin isnat yeteneğine sahip ol
madığı kabul edilmiştir; böyle bir kimseye ceza verilemeyeceği esası benimsenmiştir. Aklî 
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malûliyeti nedeniyle bilinç ve hareket serbestliği kalkmamış veya önemli derecede azalmamış ol
makla beraber, faildeki bu hâlin veya diğer bir ruhsal zaaf veya sakatlığın, cezanın indirilmesine 
neden olabileceği 34 üncü maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilmiştir; hatta ceza süresinin bir 
sağlık kurumunda geçirilmesine de karar verilebilecektir. Aklî ve ruhsal hâlin takdiri hafifletici neden 
sayılmış olması nedeniyle cezası indirilmiş olan suçlunun, bir sağlık kurumunda tedavi altına alın
masını belirleyen bir güvenlik tedbirine, hâkimin takdirine göre tâbi tutulabileceği, Tasarının 94 ve 
izleyen maddelerinde kabul edilmiştir. Bu hususta ayrıca 94 üncü maddenin (5) numaralı ve 97 nci 
maddenin (6) numaralı bentlerine ilişkin gerekçelere bakılmalıdır. 

Bilinç ve hareketlerinin serbestliğine sahip bulunmaması nedeniyle muhafaza ve tedavi altına 
alınma, bu amaçla kurulmuş özel kurumlarda sürdürülecektir. Ancak, bu tür müesseseler kurulun
caya kadar söz konusu tedbirin, akıl hastalarına özgü hastanelerde uygulanacağı, Tasan kanunlaş
tığında meydana getirilmesi zorunlu geçici hükümleri gösterecek uygulama kanununda ayrıca açık
lanmalıdır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundan farklı olarak, akıl hastası "salâh" bulduğu yani toplum
sal yönden artık suç işleme tehlikesi ortadan kalktığı takdirde, muhafaza ve tedaviye son verilecek
tir. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, muhafaza ve tedavi 
altında bulundurma süresinin "şifaya" kadar devam edeceği belirtilmiştir. Oysa akıl hastalannın bir 
çoğunda şifa olanağı yoktur. Ama hastalığın salâh bulması ve suçlu akıl hastasının, nefsinde taşıdığı 
suç işlemeye ilişkin tehlike hâlinin ortadan kalkması olanaklıdır. Bu nedenle uygulamada esas 
itibanyla şifa bulduğu beyanıyla muhafaza ve tedavisine son verilen hastalann büyük bir kısmı as
lında şifa bulmuş değildir ve metnin gerçeğe uydurulması çok daha yerinde sayılmıştır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundaki, muhafaza ve tedavi maksadıyla, suçlu akıl hastası 
şifaya ulaşmış olsa bile, asgarî bir süreyle kurumda tutulmasını mecburî kılan hüküm muhafaza 
edilmiştir. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında suçu işlediği sırada aklî sağlık veya bilincinde bozukluk 
bulunan failin cezasının ne gibi koşullarla indirileceği ve cezanın rejimi gösterilmiştir. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasında ise geçici (anzî) nedenlerin sorumluluğa etkisi gösterilmiştir. 

35 inci maddede yer alan, sağır - dilsizler hakkındaki hükümler de, küçükler hakkındaki 
hükümlerle dengeli hâle getirilmiş ve yirmibir yaşını doldurmuş bulunan sağır dilsizlerin, temyiz 
yeteneğine sahip bulunmalan hâlinde, normal kişiler gibi işledikleri suçlardan dolayı sorumlu ol-
malan kabul edilmiştir. 

36 ncı madde, irade dışı sarhoşluk ve uyuşturucu madde kullanma hâllerinde, bilinç ve hareket 
serbestliği tamamen ortadan kalkmış bulunduğu takdirde, faile ceza verilemeyeceği hükmünü getir
mekte, bilinç ve irade serbestliği önemli derecede azalmış ise indirilmiş ceza vermekte, iradî sar
hoşluk ve uyuşturucu madde kullanma hâlinde ise, faile tam ceza verilmektedir. 

İkinci Kısmın Altıncı Bölümünü oluşturan ve teşebbüse ilişkin bulunan hükümlerin mev
zuatımıza getirdiği yenilikler, özetle şöyle belirlenebilir: 

Teşebbüste icra hareketlerine geçme koşulunun doktrinde ne derecede tartışmalı bir konu ol
duğu bilinmektedir. İşte bu konuda eksik teşebbüsten söz eden 37 nci madde, kastedilen elverişli 
vasıta ile ve kastı şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirten hareketlerle icraya başlama ölçüsünü 
getirmiş ve bu hususta sübjektif ve objektif teorileri birleştiren bir ölçü koymuştur. 
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39 uncu maddede etkin pişmanlık hâlini, bütün suçlar bakımından genel hafifletici bir neden 
olarak kabul etmiş ve böylece Tasannın benimsemiş bulunduğu mağduru koruma ilkesi, etkin 
biçimde uygulama yeri bulmuştur. Etkin pişmanlık bakımından, Tasannın belirli suçlar için aynca 
öngördüğü hükümler ise saklı tutulmuştur. 

39 uncu maddenin (2) numaralı fıkrasında, çağımız ceza adaletinde önemle geliştirilen "onarıcı 
adalet" kavramının uygulanmasını sağlayan ve "uzlaşma" olarak tanımlanan çok önemli bir yeni 
ceza hukuku kurumuna yer verilmiştir. Madde gerekçesinde bu hususa ilişkin aynntılı bilgilere yer 
verilmiştir. 

Aslî iştirak şekilleri 40 inci maddede gösterilmiştir. 
42 nci maddede fer'î iştirak hâlleri teker teker gösterilmiş ve son fıkrada fer'î iştirak hâllerinin 

eklenmemesi hâlinde suçun işlenmesi olanaklı değilse bu takdirde, failin aslî fail sayılacağı kabul 
edilmiştir. 

"Özel Tehlike Hâlleri ve Tekerrür" başlığını taşıyan Sekizinci Bölüm, 1/3/1926 tarihli ve 765 
sayılı Kanuna göre dikkat çekici yenilikleri ve özellikleri içermektedir: 

Bir defa 45, 46 ve 47 nci maddelerde itiyadî suçlu, suçu meslek edinen kişi ve örgüt mensubu 
suçlu kavramları tanımlanmış ve böylece suçlunun tehlike hâline hukukî bir kavram olarak Tasanda 
yer verilmiştir. Bu, Türk ceza mevzuatı bakımından önemli bir yenilik sayılmalıdır. Söz konusu üç 
suçlu sınıfına işledikleri suçun cezasına ek olarak Tasannın 94 üncü maddesinde gösterilmiş olan 
güvenlik tedbirlerinden birisi uygulanabilecektir. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna göre, yerleşmiş Yargıtay kararlan gereğince tekerrür 
hâlinde, birinci mahkûmiyetin cezasının çekilmiş olması koşulunun arandığı bilinmektedir. Tasarı 
ise, 48 inci maddesinde mahkûmiyet hükmünün kesinleşmiş olmasını veya cezanın düşmüş bulun
masını, diğer koşullarla birlikte tekerrür hâlinin oluşması için yeterli saymıştır. 

Böyle bir hâlde, maddede gösterilen ölçülere göre ceza artırılmakla beraber, mahkeme tarafın
dan uygun görüldüğü takdirde, fail hakkında hürriyeti bağlayıcı olmayan güvenlik tedbirlerine de 
(94 üncü maddenin (B) fıkrasında sayılanlar) hükmedilebilecektir. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunda yer alan ve gereksiz olarak hukuk labirentleri kurmakta bulunan özel tekerrür hükümlerine 
Tasarıda yer verilmemiştir. 

48 inci maddede kabul edilen esas çerçevesinde, sırf askerî suçlar arasında da tekerrür hüküm
leri cereyan edecektir. 

Tasannın "Cezalann ve Suçların İçtimai" başlığını taşıyan Üçüncü Kısmının "Cezaların iç
timai" başlıklı Birinci Bölümünün 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında iki müebbet hapse 
mahkûmiyet hâlinde fail hakkında altı aydan az ve iki yıl altı aydan fazla olmamak üzere geceli gün
düzlü hücreye koyma rejiminin uygulanmasıyla yetinilecektir. Müebbet cezalann ağırlaştınlmış 
türüne mahkumiyet hâlinde de aynı hüküm geçerlidir. 

53 üncü maddede, içtima hâlinde çeşitli cezalarda azamî sınırlann neler olduğu gösterilmiş ve 
maddenin (4) numaralı fıkrasında böylece yazılı sınırlara ulaşan cezalara, kesin mahkûmiyetten 
sonra işlenen suçlardan dolayı verilecek cezalann aynen uygulanacağı açıklanmıştır. 

İkinci Bölümde 54 üncü maddede bileşik suç (mürekkep suç), 55 inci maddede müteselsil suç 
hâlleri tanımlanmıştır. 56 nci maddede fikri içtima tanımlanırken, en ağır cezayı gerektiren hükmün, 
uygulama sonucunda en ağır neticeyi veren hüküm olduğu aynca belirtilmiştir. 
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"Yaptırım" başlığını taşıyan Dördüncü Kısmın "Cezalar" başlıklı Bölümünün 57 ve 58 inci 
maddelerinde, aslî ve fer'î cezalar gösterilmiştir. 

Fer'î cezalar arasına, işyerinin kapatılması, sürücü belgesinin geri alınması ve suç nedeniyle 
mülkiyetin Devlete geçmesi yaptırımları da eklenmiştir. 

Tasarı ölüm cezasını kaldırmış ve bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını koymuş
tur. 60 inci madde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını tanımlamaktadır. Bu konu madde gerek
çesinde ayrıntıları ile açıklanmıştır. 

Ölüm cezasını kaldırmış bulunan ülkelerde, bu ceza yerine özel bir hürriyeti bağlayıcı ceza 
koyma hususundaki akımlar böylece Türk mevzuatına da yansımış olacaktır. 

Tasarının "Aslî cezalar" başlıklı İkinci Bölümünün 59 ve izleyen maddelerinde yer alan, hür
riyeti bağlayıcı cezalar, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis, hapis ve hafif hapis olarak 
saptanmış ve böylece 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda yer alan ağır hapis cezası kaldırılmış
tır. 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Kanundan sonra esasen mevzuatımız gerçekte tek hürriyeti bağ
layıcı ceza sistemini kabul etmiş bulunmaktadır. Aslında hafif hapis cezasına da ihtiyaç yoktur; zira 
infaz rejimi itibarıyla diğer hapis cezalanndan herhangi bir fark mevcut bulunmamaktadır. Ancak 
hafif hapsin Tasanda muhafazası, kabul edilmiş bulunan cürüm ve kabahat ayırımında kolaylık sağ
lamak maksadına dayanmaktadır. 

59 uncu maddenin ikinci fıkrasında çağdaş penolojinin esaslarını ve mahkûmu yeniden sosyal
leştirmek hususundaki temel suç ve ceza politikasını göz önünde bulundurmak suretiyle, iki yıl ve 
daha az süreli hapis ve hafif hapis cezalarını kapsayan mahkûmiyetler kısa süreli sayılmıştır. Böy
lece Tasarının 64 üncü maddesinde yer alan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uy
gulanabilecek ceza ve tedbirlerin listesi genişletilmiştir. Bu maddenin beşinci fıkrasında uy
gulamada asıl mahkûmiyetin bu madde hükümlerine göre çevrilen para cezası veya tedbir olacağı 
ve hükmün kanun yollarına başvuru hakkını kaldırmayacağı açıklanmıştır. Böylece hürriyeti bağ
layıcı ceza bu husustaki sınırın altında para cezasına çevrilse de, kanun yoluna başvurma hakkı, hür
riyeti bağlayıcı cezaya oranla varlığını sürdürecektir. 

62 ve 63 üncü maddelerde, hapis ve hafif hapis cezalarının genel yukarı sınırlan, kanunda ak
si belirtilmedikçe hapis cezasında bir aydan yirmi yıla ve hafif hapis cezası ise yedi günden iki yıla 
kadardır. 

Tasannın 64 üncü maddesinde kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek 
ceza ve tedbirler gösterilmiştir. 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden fark
lı olarak, bu maddeye (6) numaralı bir bent eklenmiş ve altı ayı geçmemek ve hükümlünün nzası 
bulunmak koşulu ile, mahkûmun kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza yerine, kamuya yararlı bir işte 
çalıştırılmasına hâkimin karar verebilmesi kabul edilmiştir. 64 üncü maddenin gerekçesinde bu yeni 
kurum hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Hâlen Batı ülkelerinin bir kısmında ve Amerika'da 
başarıyla uygulanmakta bulunan bu tedbirin Türk mevzuatına girmesi gerçekten yararlı bir geliş
meyi oluşturacaktır. 

Tasarının 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, iki yılı aşmayan bir hürriyeti bağlayıcı cezaya 
mahkûm edilmiş suçlunun, birinci fıkrada belirtilen özellikler yani suçun niteliği, fail ile mağdur 
arasındaki ilişkiler, failin kişilik özellikleri göz önüne alınarak cezasının aynı süreyle 94 üncü mad
denin (A) fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde gösterilen bir güvenlik tedbirine çevrilmesine 
mahkemece karar verilebileceği hükmü yer almış bulunmaktadır. Bu fıkrada söz konusu olan 
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hükümler ile 64 üncü maddede yer alan hükümler birbirine karıştırılmamalıdır. Zira 96 ncı mad
denin ikinci fıkrasında yer alan hüküm bakımından mahkûmiyet vardır ve asıl ceza hürriyeti bağ
layıcı cezadır. Fıkra, âdeta hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı bakımından belirli bir özellik göster
miş olmaktadır ve bir bireyselleştirme hükmüdür. 

Tasarının 66 ncı maddesinde, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların özel infaz şekilleri gös
terilmiştir. Madde, 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Kanun hükümlerini esasta tekrarlamaktadır. An
cak maddenin (4) numaralı bendi kadınlar için hürriyeti bağlayıcı cezanın belirli koşullarla elek
tronik alete bağlanmak suretiyle oturulan yerde çekilmesi olanağını getirmiştir. Tedbirlere uymama 
hâlinde mahkûm geri kalan cezasını aynen çekecektir. 

67 nci maddede yer alan koşullu salıverilme bakımından Tasan cezalar hakkında kabul ettiği 
yenilikleri itibanyla bir kısım yeni hükümler getirmiştir. Bir defa bütün suç failleri hakkında koşullu 
salıverilme olanağı kabul edilmiş; ancak fiilen çekilmesi gerekli ceza süresi farklı olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca madde, koşullu salıverilmeye hak kazanılabilmesi için çekilmesi gerekli ceza süresinin 
hesabında tutukluluk süresinin de göz önüne alınacağını belirtmekte olduğu gibi, maddenin gerek
çesinde de bu süreye göz altında geçirilen müddetin de dahil bulunduğu açıklanmıştır. Maddeye 
göre koşullu salıverilme mutlaka belirli bir süre cezanın çekilmiş olmasını gerektirmektedir. En az 
üç ay süre ile hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmemiş bulunan hükümlü koşullu salıverilmcyecektir. 
Bunun dışında maddenin dördüncü ve izleyen fıkralannda getirilen önemli hükümler hakkında 
madde gerekçesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu konuda asıl problem, koşullu salıverilmeyi, 
gerçekten koşullanna uygun olarak, her olayda bu hususu dikkatle yerine getirerek uygulamaktır. 
Fransız Ceza Usulü Kanununda Haziran 2000'de yapılan değişiklikler bu konuda bazı ölçüler getir
miş ve ilkeleri saptamıştır. Yeni 729 uncu maddeye göre, "Koşullu salıverilme, mahkûmların top
luma yeniden kazandınlmalannı, uyum sağlamalannı ve tekerrürün önlenmesini hedefler. Bir veya 
birden çok hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş bulunan kimse gerek özellikle meslekî bir 
etkinliğin yerine getirilmesinde, gerek bir eğitim görmek veya meslekî bir yetişkinlik kazanmak 
veya bir stajı geçirmek yahut geçici bir işi yerine getirmek, aile hayatına temelli olarak iştirak, bir 
tedaviye tâbi tutulmak zorunluluğunu kabul etmek, mağdurlann zararını karşılamak hususundaki 
tutumu ile sosyal uyum yönünden ciddî çabalar gösteriyorsa koşullu salıverilmesine karar verilir." 

Ağır para cezasına ilişkin 68 inci maddeye göre, ağır para cezasının genel sınırlan üçyüzel-
limilyon liradan doksanmilyar liraya kadardır. Maddenin ikinci fıkrasıyla 647 sayılı Kanunun 5 in
ci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve hâkimin her olayda para cezasını ne suretle takdir ve 
belirleyeceğini gösteren hükmü tamamlanmış ve suçlunun elde ettiği yararın ve suçun meydana 
getirdiği zararın ağırlık ve hafiflik derecesinin cezanın sosyal etkisinin, uyarma amacı ve buna ben
zer diğer hâllerin de, temel ceza belirlenirken göz önüne alınacağı açıklanmıştır. Hâkimin bütün 
diğer cezalarda, temel cezayı belirlerken göz önüne alması gerekli hususlan belirten 79 uncu mad
de, elbette ki, para cezalan bakımından da geçerlidir. Ancak para cezalannı ihdas ederken, Tasannın 
kabul ettiği ilke yani bu cezanın esas itibanyla yarar sağlama amacını güden suçlar karşılığı bir yap-
tınm olarak kabulü dolayısıyla, bu maddeyle para cezalarının takdirinde göz önünde bulun
durulacak esaslann aynca vurgulanması uygun sayılmıştır. 

69 uncu maddeye göre, hafif para cezasının genel sınırları yüzmilyon liradan onmilyar liraya 
kadardır. Bu para cezasına ait temel cezanın saptanmasında da 68 inci maddenin ikinci fıkrasında 
yer alan esaslara uyulacaktır. 
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70 nci madde, nispî para cezalarını tanımlamaktadır: Madde metnine göre kanunda aşağı sının 
gösterilen para cezaları da, tanıma uyuyorsa nispî para cezası olarak sayılacaktır. Tasarının 71 inci 
maddesi para cezalarının infazı hakkındaki esasları göstermektedir. Maddeyle hâkimin, para 
cezalarını takside bağlama yetkisine yürürlükteki hükümlere göre daha fazla esneklik getirilmiş ve 
başvuru üzerine takside ilişkin kararlarında değişiklik yapılabilmesi kabul edilmiştir. Ayrıca para 
cezasının ödenmemesi hâlinde kırkmilyon liranın bir gün hapse karşılık sayılacağı belirtilmiştir. 

Tasarının 72 nci maddesiyle, kamu hizmetlerinden yasaklanmanın sadece fer'î bir ceza olduğu, 
mahkûmiyetin kanunî neticesi olarak hükmolunamayacağı ve en çok süresinin üç yıldan ibaret 
bulunacağı kabul edilmiş ve böylece suçlunun iyileştirilmesi ve yeniden sosyalleştirilmesi, topluma 
kazandırılması bakımlarından önemli bir yenilik gerçekleştirilmiştir. 

73 üncü maddede yer alan "bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması" cezası 
bakımından da, aynı nedenlerle aynı esaslar belirtilmiştir. Bu cezanın süresi en çok iki yıldır. Mad
deyle getirilen çok önemli bir yenilik, cezanın ancak suça vasıta kılınan meslek veya sanat veya 
ticaretin icrasının durdurulması hakkında uygulanabileceğidir. Bu ceza meslek, sanat veya ticaretle 
ilgisi bulunmayan bir suç dolayısıyla hükmedilemeyecektir. 

74 üncü maddede yer alan "işyerinin kapatılması" fer'î cezası ise, sadece belirli bir yerde sanat 
veya mesleğin icra edilemeyeceğine ilişkin bir yasağı kapsamaktadır. 

75 inci maddede "sürücü belgesinin geri alınması" fer'î cezası yer almıştır. 

76 nci madde, fer'î cezaların ne zamandan itibaren infazına başlanacağını göstermektedir. Bu 
maddenin ikinci fıkrasında, erteleme ve özel af gibi nedenlerle aslî cezanın infaz edilememesi hâlin
de, hükümde veya af işleminde fer'î cezaların infaz edileceği açıkça beyan edilmişse, kesinleştiği 
tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmiş ve son fıkrada aslî cezanın ertelenmesi hâlinde işyerini 
kapatma cezasının da uygulanamayacağı açıklanmıştır. 

77 nci maddenin birinci fıkrasında, kamu hizmetlerinden yasaklanma, ikinci fıkrada, bir mes
lek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezalarının hükmedilebilecekleri hâller gösteril
mektedir. Memuriyet sıfatının suçun unsurunu veya ağırlatıcı nedenini oluşturduğu fiillerde hâkim, 
takdirine göre, fail hakkında verilecek cezaya ek olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasına 
da hükmedebilmesinin toplum savunması bakımından gerekli olduğunu saptayacak olursa, aslî ceza 
süresini geçmemek üzere bu cezaya hükmedebilecektir. Ancak ceza süresi hiç bir suretle hük
medilen aslî cezanın süresini aşamayacaktır. Kanunun cezayı ayrıca koymuş bulunduğu hâllerde bu 
maddedeki yetkinin ayrıca kullanılamayacağı doğaldır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bir meslek veya sanat mensubu olmanın veya ticaretle meşgul bulun
manın suçun unsurunu veya ağırlatıcı nedenini oluşturduğu hâllerde, bir meslek veya sanat veya 
ticaretin icrasının durdurulması cezasına üç günden iki yıla kadar bir süreyle, hâkimin takdirine göre, 
aslî cezaya ek olarak hükmedilebileceği ve fakat her hâlde sürenin aslî cezayı geçemeyeceği belirtil
miştir. Böylece her iki fer'î cezanın fail hakkında otomatik olarak uygulanmasının sakıncası, hâkime 
takdir hakkı verilmesi suretiyle giderilmiştir. Madde, Tasarının kabul etmiş bulunduğu suç ve ceza 
siyasetinin kovaladığı esas hedefi vurgulamış olmaktadır. Ancak toplum savunması zorunlu kılmışsa 
ehliyetsizliğe hükmedilebilecektir. Madde, bu şekliyle uygun bir bireyselleştirme aracı niteliğindedir. 

Tasarının 78 inci maddesi müsadere ve yeni bir kurum olarak, suç nedeniyle mülkiyetin Dev
lete geçmesi fer'î cezalarını baştan başa yepyeni bir şekilde düzenlemiş bulunmaktadır. Gerekli ay
rıntılara maddenin gerekçesinde yer verilmiştir. 
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Tasarının 81 inci maddesinde, hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve hürriyeti sınırlama 
sonucunu doğuran bütün hâller nedeni ile geçirilmiş sürelerin ceza mahkûmiyetinden indirileceği açık
lanarak mahsup kuralına adil bir genişlik getirilmiştir. Mahkûmiyet para cezasına ilişkin ise, 64 üncü 
maddedeki eşdeğerlilik (muadelet) kuralına uyularak indirim yapılacaktır. 

82 nci madde, cezanın ertelenmesini düzenlemektedir. Deneme süresi, hükmün verildiği tarih
ten başlayacaktır. Ayrıca deneme süresi içinde suç işlenmesi hâlinde, ertelemenin düşmesi kabul 
edilmekle beraber, hükmün kesinleşmesi koşulu aranmayacaktır. Cezası ertelenen mahkûm, deneme 
süresi içinde uygun bir denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulabilecektir. Hâkim bu hususu, suç
lunun içinde bulunduğu koşullara göre saptayabilecektir. 

Maddenin dokuzuncu fıkrasında denetimin niteliği ve maksadı ve bu dönemde hükümlüye ne 
gibi yükümlülüklerin konulabileceği açıklanmaktadır. 

Tasarının Altıncı Bölümü "Dava ve Cezanın Ortadan Kaldırılması" başlığını taşımakta ve 83 
ilâ 93 üncü maddelerde ölüm, af, dava zamanaşımı, durması, ceza zamanaşımı, fer'î cezalarda 
zamanaşımı, ceza zamanaşımının kesilmesi, zamanaşımının hesabı ve uygulanması, soruşturulması 
ve kovuşturulması şikâyete ve şahsî davaya bağlı suçlar, dava ve cezanın düşmesinin etkisi, 
önödeme konulan düzenlenmektedir. Bu konudaki önemli bir değişiklik, dava zamanaşımının kesil
mesinin kaldınlmasıdır. Bunun yerine zamanaşımı sürelerinin daha uzun olarak saptanması uygun 
görülmüştür. 

Tasarının Birinci Kitabının Dördüncü Kısmının Yedinci Bölümünde yer alan, 94 ilâ 99 uncu 
maddelerde Türk ceza mevzuatında reform niteliğinde bir yenilik gerçekleştirilmekte ve 
Anayasanın 38 inci maddesinde sözü edilen güvenlik tedbirlerine Tasarıda böylece aynntılı olarak 
yer verilmektedir: 

Güvenlik tedbirleri, suçludaki tehlike haliyle orantılı olarak hükmedilen veya hükmedilebilen 
ve esas itibanyla sosyal savunma amacına yönelmiş bulunan bir yaptırım çeşididir. Bu tedbirler, 
suçluyu iyileştirme yoluyla sosyal yaran sağlama amacını güder. Ancak Tasarı, yukarıda açıklan
dığı üzere güvenlik tedbirlerinde de suçta ve cezada kanunilik esasını uygulamaktadır. Bu nedenle 
Tasannın kabul ettiği sistemde, güvenlik tedbirleri ancak kanunun belirlediği veya hâkime yetki 
verdiği hâllerde uygulanacaktır. Böylece güvenlik tedbirlerinin hükmedilişlerinde yargı sistemi uy
gulanacaktır. Güvenlik tedbirleri failin bir suç işlediği yargı usulleriyle saptandıktan sonra uy
gulanabilecektir. Ancak güvenlik tedbirlerinin infazı da, cezalar gibi idarî niteliktedir. Bu nedenle, 
güvenlik tedbirlerinin esas nitelik, amaç ve sonuçlayacaklan yoksunluk ve sağlayacaklan olanaklar 
değişik maddelerde belirtilmektedir. Bu suretle kanunilik esasına sadık kalınmakla birlikte, 
Tasannın 99 uncu maddesi, güvenlik tedbirlerinin infazında uygulanacak usul ve esaslan Ceza ve 
Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun ile özel tüzüğüne bırakmıştır. 

Tasan, 94 üncü maddesinde, güvenlik tedbirlerinin "hürriyeti bağlayıcı olanlar", "haklardan 
yoksunluğu gerektirenler" ve "önleyici kefalet" olmak üzere üçe ayırmış, böylece diğer bazı kanun-
lann tutumundan farklı olarak, mameleke ilişkin güvenlik tedbirlerine yer vermemiştir. Maddenin 
değişik bentlerinde üç grup hâlindeki güvenlik tedbirleri gösterilmiştir. 

Tasan, güvenlik tedbirlerinin, esas itibanyla, suçlular ve suçlar hakkında asıl cezaya ek olarak 
uygulanması sistemini kabul etmiş bulunmaktadır. Ancak 96 ncı maddenin ikinci fıkrasında da 
belirtildiği üzere, mahkûmiyet süresi iki yılı aşmayan bir hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edil
miş suçlunun, kişilik özellikleri göz önüne alınarak cezasının aynı süreyle bir "eğitim-iş evinde 
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veya tanm işletmesinde ıslah edilme" veya "denetimli serbestlik" tedbirlerinden birine çevrilmesine 
mahkemece karar verilebilecektir. Böylece, Anayasanın 38 inci maddesi çerçevesinde cezalar 
yerine, güvenlik tedbirlerine hükmedilebilmesi olanağı elde edilmiş olmaktadır. 

94 ilâ 99 uncu maddeler, güvenlik tedbirlerini çeşitli yönlerden düzenlemiştir. Bu maddelerin 
gerekçelerinde ayrıntılı açıklamalar yapıldığından burada ayrıca söz konusu maddeler üzerinde 
durulması gerekli görülmemiştir. 

Birinci Kitabın "Çocuk ve Küçüklere İlişkin Hükümler" başlığını taşıyan Beşinci Kısmı hak
kında yukarıda gerekli açıklamalar yapılmıştır; asıl bilgiler için maddelerin gerekçelerine bakıl
malıdır. 

Tasarının İkinci Kitabı, özel hükümleri içermektedir. Bu Kitap içinde suçlar, ihlâl ettikleri 
hukukî yararın niteliğine göre, üç büyük ayrı kısım hâlinde toplanmış ve tasnif edilmişlerdir. Bilin
diği üzere her suç, bir kısım hukukî yararları ihlâl eder veya belirli yararlan korumak amacıyla mey
dana getirilir. Tasan bu yararları üç büyük kısım hâlinde bir tasnife tâbi tutmaktadır: Başta kişilere 
ait yararlar gelir. İkinci olarak toplumun, üçüncü olarak da, toplumun en büyük örgütlenmesini oluş
turan Devletin yararlan söz konusu olur. Bu itibarla bir defa suçların üç ana bölüm hâlinde tasnif 
edilmesi uygun görülmüştür. Her ana bölüm içinde de yine esas karakteri kişilere, topluma ve Dev
lete yönelik olmakla birlikte aynca müstakil kategori oluşturan suçlar ayn bölümler içine konul
muşlardır. Belirtilen esas çerçevesinde Özel Kısmın tasnifi şöyledir; 

"Kişilere Karşı Suçlar" başlığını taşıyan Birinci Kısım, ihlâl edilen insan haklannın niteliğini 
göz önünde bulundurmak suretiyle on bölüme aynlmıştır. 

Birinci Bölüm : Jenosit ve İnsanlığa Karşı Suçlar 

İkinci Bölüm : Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti 

Üçüncü Bölüm : Hayata Karşı Suçlar 

Dördüncü Bölüm : İşkence 

Beşinci Bölüm : Beden Bütünlüğüne Karşı Suçlar 

Altıncı Bölüm : Çocuk Düşürme ve Düşürtme Suçlan 

Yedinci Bölüm : Hürriyete Karşı Suçlar 

Sekizinci Bölüm : Şerefe Karşı Suçlar 

Dokuzuncu Bölüm : Hayatın Gizli Alanına ve Özel Hayata Karşı Suçlar 

Onuncu Bölüm : Malvarlığına Karşı Suçlar 

Onbirinci Bölüm: Müşterek Hükümler 

İkinci Kitabın "Topluma Karşı Suçlar" başlığını taşıyan İkinci Kısmında şu bölümler yer al
maktadır : 

Birinci Bölüm : Genel Tehlike Yaratan Suçlar 

İkinci Bölüm : Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar 

Üçüncü Bölüm : Kamu Güvenine Karşı Suçlar 

Dördüncü Bölüm : Kamu Düzenine Karşı Suçlar 

Beşinci Bölüm : Ulaşım ve Haberleşme Araçlarına Karşı Suçlar 
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Altıncı Bölüm : Cinsel Bütünlüğe ve Edep Törelerine Karşı Suçlar 

Yedinci Bölüm : Aileye Karşı Suçlar 

Sekizinci Bölüm : Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar 

Dokuzuncu Bölüm : Bilişim Alanında Suçlar 

Onuncu Bölüm : Müşterek Hükümler 

İkinci Kitabın "Millete, Devlete ve Kamusal Banşa Karşı Suçlar ve Son Hükümler" başlığını 
taşıyan Üçüncü Kısmında şu bölümler yer almıştır: 

Birinci Bölüm : Devletin Ülkesine, Egemenliğine ve Birliğine Karşı Suçlar 

İkinci Bölüm : Anayasa Düzenine ve Devlet Kuvvetlerine Karşı Suçlar 

Üçüncü Bölüm : Millî Savunmaya Karşı Suçlar 

Dördüncü Bölüm : Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 

Beşinci Bölüm : Kamu Hizmeti ve Görevlerine Karşı Suçlar 

Altıncı Bölüm : Devletin Egemenlik Alametlerine, Organlarına ve Memurlarına Hakaret Suç
lan 

Yedinci Bölüm : Adliyeye Karşı Suçlar 

Sekizinci Bölüm : Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar 

Dokuzuncu Bölüm : Memurlar Tarafından İşlenen Suçlar 

Onuncu Bölüm : Müşterek Hükümler 

Onbirinci Bölüm : Son Hükümler 

Yukarıya aktarılan tasniften de anlaşılacağı üzere Tasarı, kişilere karşı suçlara özel hükümlerin 
başında yer vermiş bulunmakta ve böylece, insanı ve insan haklarını koruma ilkesine verdiği üstün 
değeri ifade etmek ve esasını oluşturan suç ve ceza politikasının temel hedefini bir kere daha vur
gulamak istemektedir. Tasarının bu Kısmına "Jenosit ve İnsanlığa Karşı Suçlar", "Göçmen Kaçak
çılığı ve İnsan Ticareti" bölümleri ile başlamış olması, Tasarının, insancıl değerleri vurguladığını 
gösteren anlamlı bir işaret sayılmalıdır. 

Üç ayrı kısım içinde yer alan bölümlerin maddelerinde, korunmak istenen hukukî yarar göz 
önünde bulundurulmak suretiyle sıralama yapılmış ve böylece aynı hak ve yararı ihlâl eden suçlar 
aynı bir bölüm içerisinde toplanmıştır. Bilindiği gibi bazen aynı bir suç, birden çok yararı aynı 
zamanda ihlâl edebilir ve değişik yararlan aynı zamanda koruma hedefini güdebilir. Bu gibi hâller
de, suça ilişkin değişik hak ve yararlar arasında galip olan, üstün sayılan yarara göre maddenin yeri 
saptanmıştır. Bu tasnif kanunun uygulanmasında, yorumda kolaylık sağlayacak ve hukukçu ol
mayanlar için ilgili hükümleri bulmak kolaylaşacaktır. 

Tasnif yönünden uygulanan diğer bir esas da, aynı bir kısmın değişik bölümleri arasında ortak 
hükümlerin, her kısmın sonundaki "müşterek hükümler" başlığını taşıyan bölüme yerleştirilmiş ol
masıdır. Aynı bir bölüm içinde yer alan değişik suçlar bakımından müşterek olan hükümler ise, o 
bölümün sonuna konulmuştur. 

Tasannın özel hükümlerin tasnifi bakımından getirdiği diğer bir özellik de, kabahat derecesin
deki suçlar için, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundan farklı olarak, ayn bir kısım tahsis edilmiş 
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olmamasıdır. Kabahat derecesindeki suçlara da ihlâl eyledikleri veya korumak amacında bulunduk
ları hukukî yarar göz önüne alınmak suretiyle ilgili bölüm içinde yer verilmiştir. 

Bölümler içerisindeki suçlara ise şu esasa göre yer verilmiştir. 

Suçlara, işlenişlerindeki yoğunluğa ve korunan hak ve yararın önemine göre bölüm içerisinde 
öncelik verilmektedir. Bu sıra çerçevesinde önce suçun basit şekli yer almakta, sonra nitelikli şekli 
gösterilmektedir. Bileşik suçlara ise, diğer suçlardan sonra yer verilmektedir. Suçlar, ilke olarak 
bölümler içerisinde böylece yer almakla birlikte, unsurlarının bir kısmı müşterek olan fiillerin kar
şılaştırmayı ve uygulamada kolaylığı sağlamak üzere, birbirini izlemesine de dikkat edilmiştir. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun esas sistemi itibarıyla her ihtimali ayrı ayrı göz önüne 
alarak bunlara göre cezayı ayrı ayrı tertipleyen, hâkimin takdir hakkına fazla yer vermeyen, vak'acı 
"casuistique" nitelikte bulunduğu bilinmektedir. Bu hâlin gerek bizdeki hukuk uygulamasının 
geleneksel özelliklerinden, gerek suçta kanunîlik ilkesinin çok abartılı şekilde anlaşılmasından kay
naklandığı ayrıca bilinmektedir. 1960'lardan sonra meydana getirilen çağdaş kanunlar, kanunîlik il
kesine tam sadık kalmakla birlikte, bu sistemden bir ölçüde ayrılmış ve değişik olasılıkları kap
sayabilecek ibareleri içeren ve hâkime kanunu olaylara uydurabilecek derecede takdir hakkı sağ
layan bir tutumu yansıtmışlardır. Tasarıda, bu iki akım arasında ortalama bir yolun tercihi uygun 
sayılmıştır. Böylece yürürlükteki Kanunun abartılı "casuistique" karakteri, Tasanda yer almış değil
dir ve fakat suçta kanunîlik ilkesini zedeleyebilecek derecede metinlere genişlik verilmesi de uygun 
sayılmamıştır. 

Tasarının Özel Kısmında yer alan suçları belirleyen maddelerine ilişkin gerekçeler ayrıntılı 
olarak kaleme alınmış ve metinle birlikte sunulmuştur. Bu nedenle, Genel Gerekçede uygulanan suç 
ve ceza siyaseti bakımından, gerekli sayılan yukandaki açıklamalarla yetinilmesi ve maddeler hak
kındaki gerekçelere tümüyle yollamada bulunulması uygun sayılmıştır. 

1960'lardan sonra insan haklanna ve demokrasi ilkeleri ile uyumlu ceza hükümleri getirme 
akımına Tasanda özellikle yer verilmiş ve bununla orantılı olarak yeni hükümler metinde yer almış
tır. Bunların gerekçeleri her madde bakımından ayrı ayn sunulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Anayasanın 38 inci maddesinde yer alan "suçta ve cezada kanunîlik", çağdaş kamu 
hukukunun, insan haklannı güvence altında bulunduran temel ilkelerinden birini oluşturur. Bu ilke 
günümüzde Türkiye tarafından onanmış bulunan milletlerarası sözleşmelerde de ifade edilmiş 
bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bazı Avrupa Anayasa Mahkemesi kararlarında il
kenin içeriğini belirten açıklamalara da yer verilmektedir: Suçun unsurlannın, kanun metinlerinde 
müphem değil ve fakat açık seçik sözcüklerle, duraksamalara neden olmayacak biçimde gösteril
mesi, hangi ihlâllere suç olarak kanunlarda yer verilebileceği gibi. 

İlkenin 1 inci maddede tekrarlanması, Tasannm temel insan haklarına gösterdiği saygının bir 
simgesi olarak uygun sayılmıştır. 

Yine, çağdaş ceza hukukunda önemli bir yer işgal eden ve Anayasada ifadesini bulan güvenlik 
tedbirleri, Tasanda benimsenmiş ve bunlarda da kanunîlik ilkesinin geçerli olacağı metinde açıkça 
belirtilmiştir. 

Ülkemizde yıllardan beri yerleşmiş ve çeşitli kanunlarda da uygulama yeri bulmuş olan cürüm 
ve kabahat ayırımı bu Tasanda da korunmuştur. 
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Madde 2. - Kanunu bilmemenin mazeret sayılamayacağı, aslında ceza sorumluluğuna ve isnat 
yeteneğine ilişkin bir konu olmayıp kanunun bağlayıcılığı ilkesi ile ilgili bulunduğundan, söz 
konusu esasa Tasarının 2 nci maddesinde yer verilmesi uygun sayılmıştır. Kanunu bilmemenin 
mazeret sayılmaması ilkesi ile ceza hukukunda kasta dayalı sübjektif sorumluluk ilkesi arasında 
çelişki bulunduğunu ve uygulamada çıkabilecek problemlerin çözümünü kast kavramına bırakarak 
artık böyle bir hükme kanunda yer verilmemesini öne süren yazar ve hatta kanunlar vardır. Ancak 
söz konusu ilkenin Ülkemizdeki uygulamada şimdiye kadar fazla bir güçlük çıkarmadığı, öteden 
beri Yargıtay kararlarında kast ilkesine yollama yapılarak, doktrin ve yabancı kanunlarda belirtilen 
eğilimi karşılayan kararların verildiği ve uygulamaların yapıldığı, kaldırılmasının ise duraksamalara 
ve uygulama zorluklarına neden olabileceği düşünüldüğünden ilke olarak muhafazasının daha 
yerinde olacağı düşünülmüştür. Metinde geçen "kanun" deyimi usulü üzere yayınlanmış ve ihlâli 
ceza uygulamasını gerektiren düzenleyici işlemleri de kapsar. 

Madde 3. - Madde, Türk Ceza Kanunu ile özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlar arasın
daki ilişkiyi düzenlemektedir. 

Maddenin kabul ettiği sisteme göre Kanunda var olan hükümler çerçevesinde, özel kanunda 
veya ceza içeren kanunda ayrıca hüküm bulunduğunda, Türk Ceza Kanununda benimsenen esasları 
tekrarlasın veya buna aykırı olsun o hüküm uygulanacaktır. Böylece, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunda yer almış olup, sadece Ceza Kanununa aykırı hükümlerin uygulanacağını belirten esas 
genişletilmiştir. 

Madde 4. - Bu maddede, Tasarının değişik maddelerinde geçen bazı kavramlar tanımlanmak
tadır. Tasanda yer alan kavramlardan önemlileri ve sık karşılaşılanları bu maddede yer almıştır. 

Böyle bir maddeye Tasanda yer verilmesinin amacı, tekrarlardan kaçınmak, önemli kavram
lara açıklık getirmek ve kanunun uygulanmasını ve yorumunu kolaylaştırmaktır; bu maksatla bazen 
varsayımlar da meydana getirilmektedir. 

Tasarı, maddedeki tanımlan yaparken, belirli varsayımlar kabul etmiştir. Bu bakımdan mad
dede yer alan tanımları, Tasarının kabul ettiği varsayımlar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. 

Bu maddede yer alan tanımlar, sadece Kanunun uygulanmasında kolaylık sağlamak üzere ter
tiplenmiş metinler olarak algılanmalıdır. Bu itibarla tanımlar üzerinde ayrıca açıklamalar yapılması 
gerekli olmamakla birlikte; her türlü duraksamayı gidermek için aşağıda bazı kavramlara değinil
miştir: 

Tasan, tekerrürün bir türünü oluşturan özel tekerrür hâllerini kaldırmıştır. Bununla beraber "ay
nı türden suç" kavramı bu maddede tanımlanmıştır. Örneğin suçla korunan ve ihlâl edilen yarar göz 
önüne alınarak, 4 üncü maddenin (A) fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar aynı türden 
suç olarak kabul edilmiştir. Aynı türden suç kavramı sadece tekerrür bakımından değil ve fakat ör
neğin "itiyadi suç" gibi diğer ceza hukuku kavramları bakımından da önemlidir. 

Örgüt kavramı Tasarının değişik maddelerinde bazen müstakil suç, bazen suçun kurucu unsuru 
veya ağırlaştırıcı nedeni olarak yer almaktadır. Örgüt, aslında birden fazla kişiler arasında bir anlaş
madır. Ceza hukukunda eylemsiz anlaşma bazı hâllerde bir tehlike suçu olarak yer almaktadır; as
lında sadece anlaşma suç oluşturmaz. Bu nedenle örgüte müstakil suç veya ağırlaştırıcı neden olarak 
kanunda yer verildiğinde, anlaşmanın saptanması gereklidir. Ayrıca iştirak hâli ile örgütün de bir
birine kanştırılmaması gereklidir. Bu nedenle tanımda "yapılanma" ve "birleşmenin dıştan gözlemi 
yapılabilecek biçimde oluşturulması" gereklerine yer verilmiştir. 
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Kişinin vatandaşlığının belirlenmesinde 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun esas alınacağını belirten tanım, ceza uygulaması itibarıyla önemli olan hususu belir
lemektedir. Böylece suçu işlediği sırada Türk vatandaşı iken sonradan uyruğunu değiştiren kişi 
suçun unsuru veya kovuşturma koşulu bakımından Türk sayılacağı gibi, suçu işlediği sırada Türk 
uyruğuna girmiş olan kişi de Türk vatandaşı sayılacaktır. Çifte uyruğu olanlar da, Türk vatandaşı 
sayılacaklardır. 

"Yargı görevi yapan" deyiminin, bu Kanunun uygulanmasında, yani suçun unsurunu veya ağır
laştıncı nedeni veya mağdurunu oluşturduğu hâllerde savcıları da kapsayacağını açıklayan Tasan, 
bu suretle savcılan da ceza hukuku uygulaması bakımından hâkimler hakkındaki hükümlere tâbi 
kılmak istemektedir. Maddede suç unsuru, ağırlaştıncı veya hafifletici neden olarak bu deyimin yer 
aldığı hâllerde, böylece savcılar da deyimin kapsamı içinde kalmış olacaklardır. Dikkat edilmelidir 
ki, burada hukukî ve bilimsel bakımdan "yargı görevi "nin tarifini yapmak söz konusu olmayıp 
amaç, gereken yerlerde savcılan da belirli hükümlerin kapsamı içine almaktır. 

Bütün görsel ve işitsel iletişim araçları "basın ve yayın yolu ile" deyiminin kapsamı içinde 
bulunmaktadır. Buna internet de dahildir. Dolayısıyla internet marifetiyle işlenen suçlarda da Türk 
Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

Maddede yer alan ve Kanun ve uygulamalarda anlamı duraksamasız belirtilmiş bulunan diğer 
hususlarda, aynca açıklama yapılması gereksiz sayılmıştır. 

Madde 5. - Madde, kanunun zaman açısından uygulanmasına ilişkindir. Lehe olan kanunun uy
gulanacağı kuralı muhafaza edilmiştir. Yürürlükteki usul hükümleri, kesinleşmiş hükümler hakkın
da lehe olan yeni kanunun nasıl uygulanacağını göstermek bakımından yeterli görülmüştür. İkiden 
çok kanunun değişmesi hâlinde bunlardan hangisi daha lehte ise onun uygulanacağını belirtmek 
maksadıyla maddenin ikinci fıkrası kaleme alınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında güvenlik tedbirleri hakkında, infaz usul ve uygulamalan yönün
den hüküm zamanında yürürlükte olan hükümlerin geçerli olacağı belirtilmiş ve böylece, tedbirlerin 
"iyileştirme" işlevi vurgulanmıştır. 

Süreli ve geçici kanunlann bu madde kapsamı içinde olmamasının, adalet, sosyal yarar ve 
kanunun etkinliği gereği bulunduğu kabul edildiğinden, son fıkraya metinde yer verilmiş ve böy
lece süreli ve geçici kanunların etkinliğinin ve adaletin sağlanması istenilmiştir. 

Bilindiği gibi bir kısım ceza kanunlan, olağanüstü hâlleri ve geçici durumlan karşılamak 
amacıyla ve dolayısıyla nitelikleri yönünden geçici olarak veya kanun metninde açıkça belirtilen 
süre kadar yürürlükte kalmak üzere meydana getirilirler. Bu tür kanunların, nitelikleri gereği, yürür
lükte bulundukları süre içinde işlenmiş bütün suçlar hakkında uygulanmalan zorunludur. Aksi tak
dirde söz konusu kanunlann caydıncı etkileri kalmaz veya azalır. Oysa, çeşitli nedenlerle suçların 
failleri ele geçirilememekte ve örneğin iştirak hâlinde işlenen bir suçta kaçan fail, kanunun uy
gulama süresi geçtiğinde hiçbir yaptınm ile karşılaşmamaktadır. Bu nedenle maddenin son fıkrasıy
la, bu maddenin geçici ve süreli kanunlar hakkında uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir. 
Zamanaşımı hükümleri ise, elbette ki, bu suçlar bakımından da geçerlidir. 

Madde 6. - Mülkîlik ilkesinden ve ceza kanunlarının millî egemenliğin bir sonucu oldukları 
kuralından hareketle, Türkiye'de işlenen suçlar hakkında sanığın ve mağdurun uyruklanna bakıl
maksızın Türk Ceza Kanununun uygulanacağı maddede açıkça belirtilmiştir. 
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Ayrıca Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından Türk Ülkesinin anlamı açıklanmış ve 
Türk kara ve hava sahaları ile karasularında işlenen suçların Türkiye'de işlenmiş sayılacakları belir
tilmiştir. Karasularının anlamı buna ilişkin Kanuna göre belirlenecektir. 

Bundan başka açık denizlerde ve bu denizlerin üzerindeki hava sahasında her çeşit Türk deniz 
ve hava araçlarında veya bu araçlarla işlenen suçlarla, askerî deniz ve hava araçlarına özgü olmak 
kaydıyla, yabancı karasularında veya hava sahalarında işlenen suçların Türkiye'de işlenmiş 
sayılacakları maddede belirtilmiştir. 

1 ilâ 10 Mart 1988 tarihlerinde Roma'da toplanan "Denizde Seyrüsefer Güvenliğine Karşı İş
lenen Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi Hususundaki Konferans" sonunda Ülkemizin "Deniz Sey
rüsefer Güvenliğine Karşı İşlenen Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi" ve "Kıta Sahanlığındaki Sabit 
Platformların Güvenliğine Karşı İşlenen Kanuna Aykırı Eylemlerin Önlenmesi"ne ilişkin protokolü 
imzalamış bulunması nedeniyle Türkiye'nin kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde 
tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı işlenen suçların da Türk ülkesinde işlenmiş suç 
sayılacağına dair olan (d) bendi kaleme alınmıştır. 

Madde 7. - Türkiye'de suç işleyen kişi, çeşitli nedenlerle yurt dışında yargılanmış ve hakkında 
hüküm kurulmuş olabilir ve bu takdirde mülkîlik sistemi Türkiye'de yeniden yargılama yapılmasını 
gerektirebilir. Ayrıca, Türkiye'de işlenen suç Türkiye'nin huzur ve sükununu bozmuş olacağından, 
başka herhangi bir koşul aranmaksızın yani suçun gerektirdiği cezanın ağırlığına veya türüne yahut 
mağdurun uyruğuna bakılmaksızın Türkiye'de yargılanması bu huzur ve sükunun yeniden kurul
ması açısından da gereklidir. Yabancı memlekette kurulmuş hükmün niteliği yani mahkûmiyet veya 
beraat kararlarından birinin verilmiş bulunması, Türkiye'de yeniden yargılama yapılmasına engel 
değildir. Ancak, verilen hüküm mahkûmiyet şeklinde olup da verilen ceza kısmen veya tamamen 
yabancı memlekette infaz edilmiş veya hürriyeti bağlayıcı bir tedbir uygulanmışsa, bunun Tür
kiye'de verilecek ceza ve tedbirden ne suretle mahsup edileceği 14 üncü maddede gösterilmiştir. 

Sanığın yabancı olması hâlinde Türkiye'de yeniden yapılacak yargılama, Adalet Bakanının is
temine bağlı olacaktır. Böylece Cumhuriyet savcılığınca re'sen kamu davası açılmasından dolayı 
uluslararası alanda doğabilecek sakıncaların giderilmesi öngörülmüştür. Kaldı ki, bu gibi hâllerde 
yabancı ülkede kurulmuş hüküm Türk kamu düzenine aykırı olmadığında, Türkiye'de yeniden yar
gılama yapılması bir yarar da sağlamayabilir. Bir yararın bulunup bulunmadığı şüphesiz Adalet 
Bakanı tarafından takdir edilebilir. Ancak, burada Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme 
hükümleri saklı olacaktır. 

Madde 8. - Maddeyle, yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev yapan kişilerin, 
yabancı memlekette bu memuriyet ve görevlerinden dolayı bir suç işlemeleri hâlinde Türkiye'de 
yargılanacakları belirtilmiştir. Bu gibi memur ve görevliler hakkında yabancı ülkede yargılama 
yapılmış ve hüküm kurulmuş olması Türkiye'de suçun türüne, cezanın ağırlığına, suçtan zarar 
görenin uyruğuna ilişkin başkaca bir koşul aranmaksızın yeniden yargılama yapılmasına engel 
değildir. 14 üncü maddedeki mahsup işlemlerinin uygulanacağı hususunda şüphe yoktur. 
Memuriyet veya görevin sürekli veya geçici olması, Devlet veya herhangi bir kamu kuruluşu adına 
yapılmış bulunması arasında fark yoktur. 

Madde 9. - Yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan Türk'ün Türkiye'de aynı suçtan 
dolayı yeniden yargılanmaması "non bis in idem" ilkesi gereğidir. 
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Ancak, yabancı ülkede yargılanıp da hakkında hüküm kurulmuş olan Türk'ün aynı suçtan 
dolayı Türkiye'de yeniden yargılanamayacağına dair görüşler ağırlık kazanmakla birlikte, zaman 
zaman bu husus hukukî tartışmalara konu olmuş ve tekrar yargılamanın olanaklı bulunduğunu belir
ten kararlara da rastlanmıştır. Bu itibarla, uygulamada ahenk sağlanması ve herhangi bir durak
samaya yer kalmaması için konuya Tasan ile açıklık getirilmesinde yarar bulunacağı düşünülmüş
tür. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun mehazının 7 nci maddesinde de "sanık yabancı mem
lekette yargılanıp da kesin olarak beraat eylediği veya mahkûm olduğu takdirde, cezasını çekmiş 
veya mahkûmiyet ortadan kalkmış ise 5 ve 6 ncı maddelerde açıklanan hâllerde davaya bakılmaz" 
denilmiştir. 765 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde 6 ncı maddedeki hâli de içerecek şekilde, yeniden 
yargılama hususuna yer verildiği ve bu suretle mehazdan aynlındığı hâlde 5 inci madde kapsamına 
giren hususlar 7 nci maddede öngörülmemiş idi. Bu tarzda bir düzenlemenin, 5 inci madde kap
samına giren hâllerde Adalet Bakanının istemi aranmadan re'sen kovuşturma yapılması arzusundan 
kaynaklandığı şeklindeki görüşlere de rastlanmakla birlikte, yeniden yargılama yapılamayacağı 
hususundaki yargısal ve bilimsel içtihatlar ağırlık kazanmıştı. Madde düzenlenirken bu gelişmeler 
de göz önünde bulundurulmuş ve yabancı memlekette hüküm verilmemiş olması koşulu konularak 
konuya açıklık getirilmiştir. 

Maddeye göre suç işleyen Türk hakkında da fiilin yabancı kanuna göre de suç olması ve kovuş-
turulabilmek koşulunun varlığı araştırılacaktır. 

Madde 10. - Maddeyle, bir yabancının yabancı ülkede işlediği bazı suçlardan dolayı Türkiye'de 
ne gibi koşullarla yargılanabileceğine ilişkin hükümler getirilmiştir. 

Maddede, yabancının yabancı ülkede işlediği suç bakımından iki durumu birbirinden ayırarak 
ayrı esaslara bağlanmıştır: Yabancı, 11 inci maddede yazılı cürümler dışında Türk kanunlarına göre 
aşağı sının bir yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı bir cezayı gerektiren bir cürmü, yabancı mem
lekette Türkiye'nin zararına işlediği takdirde yabancı ülkede bu suçtan dolayı hakkında hüküm 
verilmiş olsa da Adalet Bakanının istemi ile yargılanacak ve Türk kanunlan gereğince ceza 
görecektir. Fiil, bir Türk'ün zararına işlendiği takdirde Türkiye'de yargılama yapılması, mağdurun 
şikâyetine ve yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşuluna bağlanmıştır. 14 üncü madde hük
mü saklıdır. 

Yabancının, yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işlemesi hâlinde ise Türkiye'de yargılan
ması, fiilin cezasının aşağı sınınnm üç yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi ve 
suçluların geri verilmesi işleminin gerçekleştirilmemesi koşullanna bağlı tutulmuştur. Böylece 
yabancı ülkede yabancıya karşı suç işlemiş bulunan yabancının Türkiye'de yargılanması, işlenen 
suçun daha vahim olması koşuluna bağlanmıştır. 

Madde 11. - Maddeyle, "gerçekçilik ilkesi" düzenlenmiştir: Bazı suçlann ulaştığı boyutlar, 
zaman zaman devletleri bu suçların kovuşturulması bakımından ortak bir tavır almaya zorlamak
tadır. Yapılan anlaşmalarda, karşılıklılık koşulu ile bu tür suçlann soruşturulması ve kovuşturulması 
bakımından alınması gereken tedbirler belirtilmekte, gerektiğinde yasal düzenlemelere gidilmesi 
hususuna da yer verilmektedir: Örneğin 7/4/1975 tarihli ve 1883 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
bulunmuş "Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Söz
leşmenin" 1 inci maddesinde, "kanuna aykm ve kasıtlı olarak, uçuş hâlindeki bir uçakta bulunan 
şahsa karşı uçağın emniyetini tehlikeye düşürmesi muhtemel bir şiddet hareketinde bulunmak, ser
visteki bir uçağı tahrip etmek, uçamayacak şekilde hasara uğratmak, uçuş emniyetini tehlikeye 
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düşürmek eylemleriyle bunlara teşebbüs ve iştirak hâllerinin suç sayılacağı açıklandıktan sonra, 
3 üncü maddede, her akit devletin 1 inci maddede belirtilen suçlan ağır cezalarla karşılanacak suç
lar hâline getirmeyi taahhüt etmesi" öngörülmüş, 7 nci maddede de "sanığın ülkesinde yakalandığı 
akit devlet eğer onu iade etmezse herhangi bir istisna tanımadan ve suç kendi ülkesinde işlenmiş ol
sun veya olmasın, ceza kovuşturması yapılması maksadıyla olayı yetkili makamlarına intikal ettir
mek zorunda kalacağı ve bu makamların kararlarını, o devletin hukukuna göre ciddî nitelikteki her
hangi bir adi suç için öngörülen usuller uyarınca verecekleri"ne işaret edilmiştir. 

"Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkındaki Sözleşme" (31 Mart 
1973 tarihli ve 14493 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 17 Mayıs 1973 tarihinde yürürlüğe giren 
La Haye Sözleşmesi) bu konuda açık hükümler getirmiş olup, 1 inci maddede "uçuş hâlindeki bir 
uçakta bulunan herhangi bir şahıs kanun dışı olarak zorla veya tehditle veya diğer herhangi bir kor
kutma yoluyla uçağa el koyar veya uçağın kontrolünü ele geçirirse veya böyle bir harekete teşeb
büs ederse veya böyle bir hareketi yapan ve buna teşebbüs eden şahısla suç ortağı olursa suç işlemiş 
sayılır. Bu hareket bundan böyle suç olarak tanımlanacaktır." denilmiş, Sözleşmenin 2 nci mad
desinde ise, "her akit devletin suçu şiddetli cezalarla karşılamayı taahhüt ettiği" açıklanmıştır. 

8/12/1975 tarihli ve 15436 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Uçaklarda İşlenen Suçlar ve 
Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesinde"de bu doğrultuda hükümler mevcuttur. 

Bu itibarla, ulusal ve uluslararası hava ulaşımını tehlikeye düşüren ve terör unsuru hâline gelen 
uçak kaçırma ve tahrip eylemlerine ilişkin bulunan hükümler madde kapsamına alınmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, hangi suçlardan dolayı re'sen soruşturma ve kovuşturma 
yapılacağı teker teker maddeleri gösterilmek suretiyle açıklanmış, üçüncü fıkrada ise bunun istis
naları gösterilmiştir. Ayrıca, aynı hüküm yabancı memlekette işlenen fuhşa teşvik, uyuşturucu mad
de imal, ticaret ve kullanılması suçlarında da benimsenmiştir. 

Bu suçlarda 18 inci maddenin uygulanmaması, fiillerin vahameti nedeniyle daha etkin bir cay
dırıcılık sağlamak içindir. 14 üncü madde hükmü ise elbette ki, uygulanacaktır. 

Madde 12. - 9 ve 10 uncu maddelerde suçun hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi bir soruş
turma koşulu olarak gösterilmiştir. Hapis ve para cezasından birinin uygulanması hâkimin takdirine 
bağlı bulunan seçimlik cezalı fiiller, genellikle vehamet arzetmeyen suçlardan olduklanndan, 
yabancı ülkede işlenmeleri hâlinde soruşturma veya kovuşturma koşulunun gerçekleşmemiş 
sayılacağı maddede belirtilmiştir. 

Madde 13. - Ceza miktannın soruşturma koşulunu oluşturduğu hâllerde, cürmün ilgili olduğu 
kanun maddesindeki cezaya mı, yoksa iddia çerçevesinde kanunî ağırlaştıncı ve hafifletici nedenler de 
göz önüne alınmak suretiyle bulunacak olan cezaya mı itibar edileceği hususuna açıklık getirilmesin
de uygulama bakımından yarar bulunduğu saptanmış ve bu gibi hâllerde, soruşturma aşamasında ileri 
sürülen kanunî ağırlaştıncı nedenlerin aşağı sının ile kanunî hafifletici nedenlerin yukan sının göz 
önüne alınmak suretiyle soruşturmaya esas oluşturacak cezanın hesaplanacağı belirtilmiştir. 

Madde 14. - Maddede, suç nerede işlenmiş olursa olsun, yabancı ülkede gözaltında, tutukluluk
ta veya hükümlülükte geçen sürelerin aynı suçtan dolayı Türkiye'de yapılacak yargılama sonunda 
verilecek cezadan indirilmesi öngörülmüş, böylece adalet esaslanna uyulması sağlanmıştır. 

Madde 15. - Madde, yabancı ülkede Türkiye aleyhine yabancının 11 inci maddede belirtilen 
suçlar dışında suç işlemesi hâlini öngörmektedir. Kabul edilen ilke, yabancı ülkede mahkûm edilen 
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veya ne nedenle olursa olsun beraat ettirilen veya dava veya cezası düşürülen kişi hakkında Adalet 
Bakanı istemde bulunduğunda Türkiye'de yeniden yargılama yapılmasıdır. Oysa 11 inci maddede 
yazılı belirli suçlardan dolayı re'sen soruşturma ve kovuşturma açılacaktır. 

Yargılama sonunda, hakkında yabancı memlekette hükmolunan ceza, Türkiye'de verilmesi 
gereken cezadan az ise noksan tamamlattınlacaktır. Birinci fıkrada gösterilen nedenlerle düşme 
veya beraat karan verilmiş ya da suç kovuşturulabilir olmaktan çıkmış ise bunlann Türk kanun-
lanna uygun olup olmadığı araştınlacak, değilse Türk kanununa göre cezaya hükmedilecektir. 

Türkiye aleyhine işlenen suçlarda 18 inci madde uygulanmamakla beraber 14 üncü madde hük
mü saklıdır. 

Madde 16. -1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde de yer almış bulunan bu 
hüküm, bazı kelime değişiklikleriyle Tasanya aktanlmıştır. 

Maddeye göre, yabancı ülkede verilen mahkûmiyet hükmünün içerdiği hak yoksunluklannın 
Türkiye'de de geçerli olması aşağıdaki koşul ve kurallara bağlanmıştır: 

- Yabancı ülkede verilen hüküm bazı hak yoksunluklannı içerecektir. 

- Bu yoksunluklar, işlenen suç itibanyla Türk kanununa göre de aynı yoksunluklan gerek
tirecektir. 

- Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme, bunlann Türkiye'de de geçerli olmasına, tak
dirine göre karar verebilecektir. 

Ancak hükümlü, mahkemece henüz bu hususta bir işlem yapılmasından önce, hükmün hak 
yoksunluğuna ilişkin kısmının Türk mahkemelerince yeniden incelenmesini isteyebilecektir. 

Madde 17. - Maddeyle, yabancı ülkede işlenen siyasal suçlann Türkiye'de tâbi olacağı rejim 
ile geri verme hukukuna ilişkin temel ilkeler düzenlenmiştir. Bu açıdan yabancı ülkede işlenen 
siyasal suç Türkiye'ye karşı işlenmiş ise failin uyruğu ne olursa olsun Türkiye'de yargılanması ön
görülmüştür. Şüphesizdir ki, aynı fiilden dolayı suçun işlendiği ülkede infaz edilmiş olan ceza ile 
gözaltında ve tutuklulukta geçen süreler Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edilecektir. 

Buna karşılık suçun Türkiye'ye karşı olmaması hâlinde, Türkiye'de hem yargılama yapıl
maması ve hem de yabancı olan failin geri verilmemesi esası kabul edilmiştir. Böylece suçun siyasal 
olması nedeniyle geri verilme istemi reddedilen kişinin Türkiye'de yargılanması gibi çelişkili bir 
durumun ortaya çıkması önlenmiştir. Zira, siyasal veya askerî suçtan dolayı bir kimsenin yabancı 
ülkeye geri verilmemesinin esas nedeni, o ülkenin içişlerine kanşmamak ve o ülkede geçerli rejim 
hakkında bir değer hükmü vermemektir. Oysa, geri verilmeyen suçlu, Türkiye'de suçtan dolayı yar
gılanacak olursa yabancı ülkenin içişlerine esaslı surette müdahale edilmiş olacaktır. Anayasa hük
mü gereği suçunun niteliği ne olursa olsun Türk vatandaşının geri verilmesi esasen söz konusu 
olamaz. 

Böyle bir suç failini Türkiye'nin, sığınma hakkı konusundaki taahhütlerine sadık kalmak 
koşulu ile sınır dışı edebilmesi olanağı da vardır. 

Bunun yanında, askerî suçlardan dolayı geri verme konusu, siyasal suçlar hakkında benim
senen sisteme bağlanmıştır. 

Maddede geri vermenin siyasal ve ona bağlı suçlarda cereyan etmeyeceği belirtilmiş, böylece, 
hükmün tam siyasal suçlara özgü bulunmadığı belirtilmiştir. Şüphesizdir ki, Türkiye'nin taraf ol-
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duğu anlaşmalar ve uluslararası ceza hukukunda kabul edilmiş olan ilkeler uyarınca siyasal maksat
la işlenmiş olsalar da, siyasal suç niteliğinde sayılmayan suçlardan dolayı iadenin cereyan et
meyeceği hâllerde Türkiye'de yargılama yapılması olanaklıdır. 

Maddede, geri verme usulü konusunda karma sistem (idarî-yargısal) benimsenmiş önce mah
kemece sonra da Bakanlar Kurulunca geri verme isteminin görüşülmesi kabul edilmiştir. Geri ver
me istemi üzerine işe el koyacak mahkeme, iadesi istenen kişinin bulunduğu yer asliye ceza mah
kemesidir. Bu mahkeme, sadece failin uyruğunu, suçunun niteliğini ve cezasının miktarını in
celeyecektir. Bu inceleme sonucunda mahkeme geri verme istemini reddedecek olursa, Bakanlar 
Kurulu bununla bağlıdır. Buna karşılık, mahkeme geri verilmesi istenen kişinin gerek uyruğu gerek 
isnat edilen suçun niteliği bakımlanndan geri verilmesine engel bir durum bulunmadığına karar 
verecek olursa Bakanlar Kurulu bu kararla bağlı olmayıp, siyasal, adlî ve diğer mülahazaları göz 
önünde tutarak geri verme istemini kabul etmeyebilecektir. Mahkemenin her iki hâlde de vereceği 
karara karşı temyiz yolu kabul edilerek hukukî denetleme olanağı sağlanmıştır. Ancak geri verme 
gibi sür'atle sonuçlandmlması gereken bir kurumun maksadını karşılayabilmesi için, temyiz in
celemesinin öncelikle yapılması gerekecektir. 

Suçlulann geri verilmesine ilişkin olan bu madde hükmünün, geri verme işlemlerinin ortaya 
çıkardığı çeşitli meseleleri çözmek hususunda yeterli olmadığı ve esasa ve usule ilişkin hususlan 
içeren ayrı bir kanunun yapılması gerektiği şüphesizdir. Nitekim Batı ülkeleri iade konusunu ayn 
özel kanunlarla düzenlemektedirler. Kaldı ki, Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya uluslararası sözleş
melerde de geri vermeye ilişkin hükümler vardır. Maddenin son fıkrası bu hususa işaret etmektedir. 

Madde 18. - Madde, Türkiye dışında işlenip de ülkede soruşturulması ve kovuşturulması 
olanaklı suçlarda ne suretle ceza verileceğini gösteren istisna niteliğinde bir hükmü içermektedir. 
İzlenen amaçlardan en önemlisi, yabancı ülkelerde iştirak hâlinde işlenmiş bulunan suçlar nedeniy
le, Türkiye'de yapılan yargılamalarda adaleti sağlamaktır. Gerçekten iştirak hâlinde işlenmiş suçlar
da, şeriklerden bir kısmının yabancı ülkede diğer bir kısmının ise Türkiye'de yargılanmaları hâl
lerinde, yabancı kanunun suçtan dolayı ağırlıklan itibarıyla Türk kanununa göre farklı ve hafif 
cezalan içermesi durumunda, Türkiye'de yargılanan, aynı suç nedeniyle, yabancı ülkede yar
gılanana göre daha ağır cezalara mahkûm edilebilecektir. Böyle bir uygulamaya Yargıtay'ın çeşitli 
kararlannda değinilmiş ve fail hakkında lehte olan kanunun uygulanması gerektiği vurgulanmıştı. 
1989 Türk Ceza Kanunu Tasansı, Yargıtay'ın kararlarından esinlenerek, 9 uncu maddenin son fık
rasına, böyle hüküm kurulmasına olanak veren bir hükmü yerleştirmişti. Bu hüküm 1991 yılında 
Tasandan alınarak 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna 10a maddesi olarak eklenmiştir. 

10a maddesinin Tasarıya sokulması sırasında gerekli tartışmalar yapılarak metne bu maddedeki 
şekil verilmiştir. Buna göre yurt dışında işlenmiş ve fakat failinin Türkiye'de kovuşturulması 
gereken suçlarda, geçen dönemlerde uygulamada karşı karşıya kalınan zorluk ve duraksamalar göz 
önüne alınmış ve ilke olarak suçun işlendiği ülke kanunu ile Türk kanunundan hangisi sanık lehine 
sonuç verecek ise esasta o kanuna göre ceza verilmesi kabul edilmekle beraber, uygulama aşağıdaki 
koşullara bağlanmıştır: 

1. Yurt dışında işlenen suçun Türkiye aleyhine bir fiil oluşturmaması temel koşuldur. O hâlde 
terör gibi suçlarda bu madde uygulanmayacağı gibi Tasannın 8 ve 11 inci maddelerinin birinci fık
ralarında belirtilen suçlar hakkında da uygulanmayacaktır. 
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2. Başta suçun işlendiği ülke kanunu ile Türk kanunundan hangisinin uygulamada sanık lehine 
sonuç vereceği ve o kanun gözetilerek saptama yapılırken aşağıdaki biçimde hareket edilecektir: 

a) Türk kanununa göre verilecek ceza türü saptanır: Türk kanunu lehte ise veya Türk kanununa 
göre verilebilecek sonuç ceza yabancı kanun uyarınca verilebilecek cezanın alt ve üst sınırlarını aş
mayacak ise Türk kanunu uygulanır. 

b) Yabancı ülke kanunu lehe ise o zaman yabancı kanun uyarınca verilebilecek, Türk Ceza 
Kanununda var olan cezaya en yakın ceza esas alınır ve buna göre uygulama yapılır. 

3. Herhalde suçun işlendiği ülke kanunu, Türkiye'nin kamu düzenine veya uluslararası yüküm
lerine aykırı ise bu ülke kanunu, maddenin uygulanmasında yabancı kanun olarak göz önüne alın
maz yani bu hâlde doğrudan Türk kanunu uygulanır. 

Aslî cezalar hakkında olduğu gibi fer'î cezalar hakkında da madde hükümleri, yukarıda açık
landığı biçimde uygulanacaktır. 

Dikkat edilmelidir ki, madde dolayısıyla yabancı ceza kanunu uygulanmakta değildir. Sadece 
Türk kanununun uygulanmasında yabancı kanun adalet gereği olarak gözetilmektedir. 

Madde 19. - Maddenin birinci fıkrasında, ceza sorumluluğu bakımından temel belirleyici il
keye yer vermektedir. Bir kere kişiye davranışından dolayı ceza verilebilmesi için icra veya ihmal 
biçiminde bir eylemin (hareketin) zorunlu olduğu, soyut düşüncenin, bir eylemle ortaya çıkamaması 
hâlinde cezalandınlamayacağı ilkesi vurgulanmaktadır. İkinci olarak kişinin ancak kendi fiilinden 
dolayı ceza sorumluluğuna tâbi bulunduğu belirtilmektedir. Bu hüküm, böylece suçtan dolayı 
kişisel sorumluluk ilkesini vurgulamakta ve esasen ilke anayasalarda, milletlerarası hukuk metin
lerinde yer almaktadır. Yeni Fransız Ceza Kanunu da, sorumluluk bölümüne bu madde ile baş
lamaktadır. Fıkrada yer alan temel ilke, açıklandığı üzere suçun oluşması için kanaat, düşünce ve 
fikirlerin bir eylem şeklinde ortaya çıkmadıkça, kanunun bunları cezalandırmadığıdır. 

Maddenin ikinci fıkrası bu düşünceyi daha güçlendirmekte ve vurgulamaktadır. Gerçekten bu 
fıkrada, Tasarının birçok maddesinde geçen "suç faili" terimi tanımlanırken, suç failinin eylemi ger
çekleştiren veya buna teşebbüs eden olduğu belirtilmekte ve böylece, suçun oluşmasında eylemin 
temel unsur olduğu bir kere daha belirtilmiş olmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin saklı bulun
duğunu belirtiyor, tüzel kişiler adına eylemleri, organları veya diğer yetkililer yani gerçek kişiler 
gerçekleştirdiklerinden böyle bir fıkraya yer verilmesi, duraksamaları önlemek bakımından yerinde 
sayılmıştır. 

Madde 20. - Cürümlerde ceza sorumluluğunun temeli failin kasten hareket etmiş olmasıdır. 
Kastın ana unsurlarının da gerek eylemin gerek bundan doğan neticenin bilinmesi ve istenmesi ol
duğu bilinmektedir. Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde bu husus açıkça belirtilmiş ve 
kast tanımlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, netice nedeniyle ağırlaşmış suçların ve kast kuralından ayrılmayı 
gerektiren durumların yani istenmeyen neticeden sorumluluk hâllerinin varlığı göz önünde 
tutularak kuralın istisnası gösterilmiştir. Ancak, bu hâllerde de failin sorumlu tutulabilmesi için var
lığı gereken iki ana koşula yer verilmiştir. Bunlardan birincisi, icra ve ihmal şeklinde olabilen ey
lemin failce bilinerek ve istenerek yapılmış olmasıdır. Böylece fail eylemi bilerek ve isteyerek yani 
iradî olarak yapmamış ise bundan doğan sonuçtan dolayı cezalandırılamayacaktır. İkinci koşul, 
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failin yapmış veya yapmamış olduğu bu hareketle meydana gelen netice arasında bir nedensellik 
bağlantısının bulunmasıdır. Bu itibarla, meydana gelen, anormal, istisnaî, önceden öngörülme 
olanağı bulunmayan bir netice ise, failin bundan dolayı cezalandırılması mümkün olmayacaktır. 

Böylece, kastın istisnası olarak kabul edilen bu durumda medenî hukuktaki kusursuz sorum
luluk arasındaki farklar belirtilmiş bulunulmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, "cezalandırılabilirle koşulunu" kapsayan suçlarda, failin cezalan
dırılabilmesi için koşulun gerçekleşmesinin istenmiş bulunmasına gereksinme olmadığı ifade edil
miştir. Örneğin gebe sanılan kadına araç sağlayanın, kadının ölmesi hâlinde cezalandırılması 
durumunda olduğu gibi. 

Maddenin son fıkrasında ise, kasten işlenen suçlarda genel bir hafifletici neden yer almaktadır. 
Failin çok hafif neticelerin meydana gelmesini istediği ve kusurunun da çok hafif olduğu hâllerde 
hâkim, suçun işlenmesine neden olan hâl ve koşulları ve meydana gelen neticeyi göz önüne almak 
suretiyle cezanın üçte ikisinden onda dokuzuna kadarını indirecektir. Bu fıkra hükmü çağdaş kanun
larda yer almaktadır ve böylece kusurun çok hafif olduğu hâllerde esaslı bir ceza indirimi sağlan
maktadır. 

Madde 21. - Maddede cürümlerde istisnaî bir kusurluluk şekli olan taksir tanımlanmış ve var
lığı için aranan koşullar belirtilmiştir. Bunlardan birincisi kanunda açıklık bulunmasıdır. Bu itibar
la kastın varlığı için kanunda açıklık bulunmasına gerek olmamasına karşılık, taksirde bu husus 
aranacaktır. 

İkinci koşul failce yapılan ve bir icra veya ihmal şeklinde gerçekleşebilen eylemin iradî ol
masıdır. 

Üçüncü koşul neticenin öngörülebilir bulunmasıdır. Gerçekten neticenin öngörülmesi olanaklı 
değilse ortada kusurluluğu gerektiren bir husus var olmaz. 

Dördüncü koşul hareket ile öngörülmesi olanaklı bu netice arasında nedensellik bağlantısının 
varlığıdır. 

Maddede taksirin esasını oluşturan başlıca şekillere de değinilmiş ve öngörülmesi olanaklı ve 
fakat failce öngörülmemiş bir neticenin dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslek ve sanatta acemilik, 
kanun, nizam ve emirlere riayetsizlik nedenlerinden birisiyle meydana gelmesi gerekeceği de açık
lanmıştır. 

Böylece genel bir tanım verilmiş olduğundan artık Özel Kısımda taksirli suçlara ait hükümler
de bu şekillerin ayrıca belirtilmesine gerek görülmeyecek ve uygulamaya ışık tutulmuş olacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, kastın bir türü olan "gayrimuayyen kastla" bazen karıştırılan ve 
kimi Fransız yazarlarının "olası kast" dedikleri bilinçli taksirin tanımı verilmiştir. Bilinçli taksiri 
basit taksirden ayıran özellik, eylemin neticesinin failce fiilen öngörülmüş ve fakat istenmemiş ol
masıdır. Bilinçli taksir hâlinde hükmedilecek ceza üçte birden yansına kadar artırılacaktır. Böylece 
bilinçli taksir, iş kazalarını, trafikte meydana gelen taksirli suçları önlemek bakımından caydırıcı et
ki yapacak ve suçlann önlenmesinde yarar sağlayacaktır. Bilinçli taksire ilişkin hüküm, 8/1/2003 
tarihli ve 4785 sayılı Kanunla 765 sayılı Kanunun 45 inci maddesine de eklenmiştir. Yeni Fransız 
Ceza Kanununda da benzerî yaptıranlara yer verilmiştir. 

Örneğine Ülkemizde özellikle kırsal bölgelerde rastlandığı üzere, taksirli suçlarda failin mey
dana gelen netice itibarıyla bizzat kendisinin ve ailesi bireylerinin ağır derecede mağduriyete uğ-
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radıklan görülmektedir. Söz gelimi, köylü kadınların gündelik uğraşları ve hayat zorluklan itibarıy
la, sayısı çok kere üç-dörtten fazlasına varan küçük çocuklarına gerekli dikkati ve itinayı gös-
terememeleri sonucu, çocukların yaralandıkları veya öldükleri görülmektedir. Aynı şekilde mey
dana gelen trafik kazalarında da benzer olaylara rastlanmaktadır. 

Bu gibi hâllerde ananın taksirli suçtan dolayı kovuşturmaya uğraması ve cezaya mahkûm edil
mesi, esasen suçtan dolayı evladını kaybetmesi sonucu uğradığı ızdırabı şiddetlendirmekle kal
mamakta, ayrıca, ailenin tümüyle ağır derecede mağduriyete düşmesine neden olmaktadır. 

Benzer hususları gözeten Avrupa Konseyi de, maddede belirtilen hafifletici veya cezayı kal
dırıcı nedene yer veren metinleri meydana getirmiş bulunmaktadır. 

Maddeye göre, hâkim suçlunun durumunu takdir ile ceza vermeyebilecektir. Elbette ki hâkim 
bu husustaki takdirini kullanırken suçlunun ekonomik durumunu, aile yükümlerini, söz gelimi diğer 
çocukların bakımını göz önünde bulunduracak, ona göre hüküm kuracaktır. Ancak, dikkat edil
melidir ki, bu fıkranın uygulanabilmesi için fiilden dolayı sadece (münhasıran) failin kişisel ve 
ailevî durumu itibarıyla zararlı netice meydana gelmiş bulunmalıdır; böyle bir netice ile birlikte söz 
konusu durumlara ilişkin bulunmayan başka bir netice de meydana gelmişse fıkra uygulanmayacak
tır. Fıkrada yazılı suç bilinçli taksir hâlinde işlenirse ceza yandan üçte birine kadar indirilebilir. 

Madde 22. - Kabahatlerde kastın aranmayacağını ve herkesin kendi icra ve ihmalinden sorum
lu bulunduğunu açıklayan bu madde, bir bakıma kabahat derecesindeki suçun tanımını da yapmış 
olmaktadır. 

Madde 23. - Tümüyle "hata"yı düzenleyen bu maddenin (1) numaralı fıkrası fiilî hatanın bir 
kısmını oluşturan kişide hataya ve sapmaya (inhiraf) ilişkindir. 

(1) numaralı bentte düzenlenen kişide hata veya sapma hâllerinde failin kastına önem verilmiş 
ve meydana gelen neticeden değil, kastettiği neticeden sorumlu tutulacağı, bu itibarla, kastettiği 
neticede yer alan hafifletici nedenlerden yararlanıp, gerçekleşen suçta var olup da mağdurun sıfatın
dan doğan kişisel ağırlaştıncı nedenlerin ve kastettiği suçta var olup da gerçekleşmeyen ağırlaştıncı 
nedenlerin faile yüklenmeyeceği metinde açıklanmıştır. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında ise fiilî hata, genel olarak ele alınmış ve hukukî sonucu belir
lenmiştir. Olayların hatalı değerlendirilmesinin etkisi altında hareket eden kişinin hatası, lehe sonuç 
verecek nitelikte ise, hatası göz önüne alınacak ve ona göre hüküm verilecektir. Böylece suçun un
surlarına, neticesine ilişkin bulunan hata, failin lehine olduğunda sorumluluk bakımından ona göre 
hüküm verilecektir. Başkasının aldatması sonucunda hataya düşülmesi hâlinde de aynı kural uy
gulanacaktır. Ancak kuralın uygulanması, fıkranın ikinci paragrafında belirtildiği üzere yanılgının 
taksir sonucu meydana gelmemesine bağlıdır. Fail alınması elinde olan tedbirlere başvurmak 
suretiyle hataya düşmeyebilecek idi ise bakılacaktır: Fiil taksir ile işlendiğinde de cezalandınlan bir 
suç oluşturmakta ise o hükümlere göre ceza verilecek, böyle değilse yani suç sadece kast ile işlen
diğinde cezalandınlıyorsa fail yanılgısından tam olarak yararlanacak, cezalandınlmayacaktır. 

Maddenin (3) numaralı fıkrası hukuka uygunluk nedenlerinde hataya ilişkindir. Bu bende göre 
bir hata nedeni ile hukuka uygunluk nedenlerine ait koşullar içinde bulunduğunu sanan ve buna 
göre hareket eden kimseye, yanılgısı kendisine isnadı olanaklı bir kusura dayanmadığında, ceza 
verilmeyecek, kişi hukuka uygunluk nedeninden tam olarak yararlanacaktır. 
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Maddenin (4) numaralı fıkrası "dolayısıyla faillik" kurumu ile ilgilidir. Bu fıkraya göre hata 
başkasının bir suçun işlenmesini sağlamak için aldatması sonucu meydana gelmişse, işlenen suçtan 
dolayı suçu işleyen fail değil, hataya düşüren kişi sorumlu tutulacaktır. 

Madde 24. - Madde, cebir ve şiddet, ikrah ve tehdidin etkisi altında suç işlendiğinde, sorum
luluğun suçun işlenmesi ve şiddet kastıyla söz konusu cebir ve şiddet, ikrah ve tehdidi kullanana ait 
olacağını belirlemek amacıyla kaleme alınmıştır. 

Mücbir neden, kaza ve tesadüf hâllerinde ise kast ilkesi çerçevesinde çözüm yollarına 
ulaşılabileceği saptandığından ayrıca hüküm getirilmesine gerek görülmemiştir. 

Madde 25. - Bilindiği üzere, ceza hukuku sistemlerine özelliklerini veren belirleyici unsurlar
dan birisi de özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluklarının kabul edilmiş olup olmamasıdır. 10. Bir
leşmiş Milletler 2000 Viyana Kongresinde de belirtildiği gibi, örgütlü suçlarla mücadelenin temel 
koşullarından birisi de tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun kabul edilmesidir. 

Madde, Türk ceza hukukuna reform niteliğinde çok önemli bir yenilik getirmiş bulunmaktadır. 
Bu yenilik, özel hukuk tüzel kişilerinin ceza sorumluluğunun, 25 ve 26 ncı maddeleri içeren Birin
ci Kitabın İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünde ayrıca düzenlenmiş olmasıdır. Bilindiği gibi mev
zuatımızda tüzel kişilere ceza sorumluluğu tanıyan bazı istisnaî hükümler vardır. Nitekim bu mad
denin ikinci fıkrasında bu hükümlerin saklı olduğu açıklanmaktadır. 

Dikkat edilmelidir ki, 25 ve 26 ncı maddelerle tüzel kişilerin mutlak olarak cezaen sorumlu ol
dukları ifade edilmiş değildir. Tasan, mevzuatımızda var olan istisnalara daha geniş bir yenisini ek
lemektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında ise, tüzel kişilerin ne gibi hâllerde ve ne gibi koşullarla ceza 
sorumluluğuna tâbi bulundukları gösterilmiştir: 

a) Tüzel kişilerin cezaen sorumlu olabilmeleri için öncelikle organ ve temsilcileri olan gerçek 
kişilerin bir suç işlemeleri, 

b) Bu suçun tüzel kişi yararına işlenmesi, 

c) İşlenen suçun, tüzel kişiler tarafından da işlenebileceğinin kanunda açıkça belirtilmiş olması, 

gereklidir. 

Bu üç koşul gerçekleştiği takdirde, gerçek kişi yani tüzel kişinin organı veya temsilcisinin iş
lenen suçtan dolayı sorumluluğu sürecek ve fakat tüzel kişi de, 26 ncı maddede gösterilen esaslar 
çerçevesinde cezaen sorumlu olacaktır. 

Burada özellikle dikkat edilmesi gerekli husus, bu maddenin suçu işleyen gerçek kişi ile iştiraki 
olan diğer tüzel kişi mensuplarının sorumluluğunu kaldırmadığı ve fakat tüzel kişinin de, bir kişilik 
olarak, sorumlu sayıldığıdır. 

Çağımız suçluluğunun en dikkat çekici görünümlerinden birisi de ekonomik ve örgütlü suç
luluktur. Bu çeşit suçluluğun gelişmesinde ise tüzel kişilerin büyük etkisi olmaktadır. Bu nedenle 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bir süreden beri ekonomik suçluluk hakkında etkin tedbir
ler oluşturmaya çalışırlarken önemli bir caydırıcı araç olarak tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 
üzerinde de durmuşlardır. 1994 Fransız Ceza Kanununun 121-2 nci maddesinde, 25 inci maddedeki 
koşullara uygun olarak, Devlet dışındaki tüzel kişilerin cezaen sorumlu oldukları hükmünü getir
mekte ve Kanunun değişik maddelerinde tüzel kişilerin de faili olabilecekleri suçlan göstermek-
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tedir. XIX. Yüzyılda (Societas delinquere non potest) kuralına uygun olarak, tüzel kişilerin ceza 
sorumluluğu reddedilmişti. Ancak XX. yüzyılın, özellikle ikinci yansından itibaren iş hayatının al
dığı yeni ivme dolayısıyla fiyatlar, tüketim, iş ilişkileri, çevre konularında yeni suçlar ortaya çıkmış 
ve bunlann özellikle ekonomik teşebbüsler, sermaye kuruluşlan tarafından işlendiği tespit edilince, 
sadece kişilerin cezalandınlması yeterli görülmemiş ve bizzat tüzel kişinin, belirli koşullarla cezaen 
sorumlu olması gerekmiştir: Tüzel kişi, bazı suçlan işleyebilen bir sosyal gerçektir (sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, vergi suçlan, malî suçlar, doğrudan doğruya vücut hareketini gerektirmeyen 
suçlar gibi). 

Bu nedenlerle tüzel kişilerin ceza sorumluluğu 1929 Bükreş, 1959 Roma, 1978 Budapeşte, 
1983 Kahire ceza hukuku kongrelerince benimsenmiş ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 
ekonomik suçlarda bu sorumluluğu tavsiye etmiştir. 

1994 Fransız Ceza Kanunu yanında İngiltere, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda 
tarafından da sorumluluk pozitif hukuka sokulmuştur. 

Birleşmiş Milletler Palermo Sözleşmesi, bu konuda tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul 
etmektedir. 

Tasarı böylece Avrupa hukukunda gelişen yeni bir caydıncı unsuru da Türk ceza mevzuatına 
eklemiş bulunmaktadır. 

Madde 26. - Madde, özel hukuk tüzel kişilerinin 25 inci madde çerçevesinde gerçek kişi 
tarafından işlenen suçtan dolayı sorumlu olduğu hâllerde hangi yaptınmlann ne suretle hük
medileceğim göstermektedir: 

Bir kere fiili işleyen gerçek kişi hakkında hükmedilen veya hükmedilmesi gereken para ve 
müsadere cezalan tüzel kişi hakkında da aynca hükmedilecektir. Müsadere veya mülkiyetin Dev
lete geçmesi gerçek kişi bakımından infaz edilmiş ise, elbette ki, artık tüzel kişi hakkında da infazı 
mümkün olmaz. 

Gerçek kişi hakkında hükmedilen veya hükmedilmesi gereken hürriyeti bağlayıcı cezalar ile 
kamu hizmetlerinden yasaklanma, bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması 
cezalan ise, tüzel kişi hakkında "tüzel kişinin çalışmadan yasaklanması" şeklinde infaz 
olunabilecektir. Bu bakımdan madde mahkemeye geniş yetki tanımıştır. Bir kere mahkeme söz 
konusu cezaların tüzel kişi hakkında "çalışmadan yasaklanma" biçiminde infaz edilip 
edilemeyeceği hususunda takdirine göre bir karar verecek, infaza karar verdiğinde ise yasak süresini 
de yine kendisi belirleyecektir. Ancak bu süre hiçbir zaman gerçek kişi hakkında verilen ceza 
süresini aşamayacaktır. 

Aynca mahkeme, tüzel kişinin, atayacağı denetçilerin kontrolü veya yöneticiler eliyle belir
leyeceği süre içinde çalışmalarını sürdürmesine de karar verebilecektir. 

Maddenin son fıkrasında, kanunlann tüzel kişinin feshini veya kapatılmasını ayrıca öngördüğü 
hükümlerin saklı bulunduğu açıklanmış ve böylece hâlen tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin 
kanunlann aynen yürürlükte kaldığı vurgulanmıştır. 

Madde 27. - Maddeyle getirilen hukuka uygunluk nedeni aslında Anayasanın 137 nci mad
desine dayanmaktadır. Maddede, kanunun hükmünü icra edenin herhangi bir suçtan dolayı sorum
lu tutulamayacağı açıklanmıştır. Maddede yetkili bir merciden verilen ve memurun görevi gereği 
yerine getirmek mecburiyetinde bulunduğu emrin icrası hâlinde de sorumlu olmayacağı belirtilmiş-
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tir. Ancak, Anayasanın 137 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm gereği konusu suç teşkil eden 
emri verenin de suçtan dolayı sorumlu olacağı şüphesizdir. 

Verilen emrin konusunun açıkça suç oluşturduğunun bilinmemesi ve anlaşılamaması hâlinde, 
memurun işlenen suçtan dolayı, hata nedeniyle, sorumlu olmayacağı meydandadır. Bu takdirde em
ri veren suçtan dolayı sorumlu olacaktır. 

Anayasal ve kanunî düzenlemeye göre, amirin emrini icra eden kişi, emrin "yetki", "konu" ve 
"şekil" açısından kanuna uygunluğunu denetlemekle yükümlüdür. Değinilen denetlemeyi yap
madan hukuka aykın emrin yerine getirilmesi, emri yerine getiren kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. 
Buna karşılık, belirli gereksinmeler nedeniyle, emri icra etmekle yükümlü kişinin, emri yerine getir
mek konusunda kanun denetimini yapmasını engelleyen ve her durumda emrin uygulanmasını ön
gören kanun düzenlemeleri vardır. 

Örneğin, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununda ve 4/7/1934 tarihli ve 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda, bu türden hükümler bulunmaktadır. 

Bu durumda, emrin hukuka aykırılığını denetleme olanağı bulunmayan bir kişinin, emri yerine 
getirmesi irade dışı bir davranıştır. Buna karşın bu kişinin hukuka aykırı bir emri yerine getirmesi 
nedeniyle sorumlu tutulması "ceza sorumluluğunun kişiselliği" kuralına aykın olur. Belirtilen 
durumda, suç oluşturan hukuka aykırı eylemin işlenmesinden, sadece emri verenin sorumlu tutul
ması yerinde görülerek, Tasannın bu maddesine, "Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesi, 
kanun tarafından engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden sadece emri veren sorumlu olur." 
hükmü eklenmiştir. 

Mevzuatta, söz gelimi askerî kanunlarda, memurun kendisine verilen emri yerine getirmeye 
mecbur tutulduğu hallerdeki istisnalar, elbette ki saklıdır. Bu gibi hâllerde, 3 üncü maddede yer alan 
özel kanunlarla Ceza Kanunu arasındaki ilişkiyi düzenleyici hüküm dolayısıyla özel kanundaki 
hüküm uygulanacaktır. Bu bakımdan Anayasanın 137 nci maddesinin son fıkrasındaki istisna saklı 
kalacaktır. 

Madde 28. - Madde (1) numaralı fıkrasında meşru savunmayı (2) numaralı fıkrasında ise 
zorunluluk (ızdırar, mecburiyet) hâlini düzenlemektedir. 

Meşru savunma bakımından Tasarı şu koşulları saptamıştır: 

1. Bir kere her türlü hakka yönelik haksız bir saldırıya karşı meşru savunmanın söz konusu ol
duğu belirtilmiş ve böylece kurumun, bazen anlamsız ve sosyal gereklere aykırı düşecek derecede 
dar tutulmasının önüne geçilmesi istenilmiştir. 

Esasen, kanunlarımızda mala karşı saldınlarda da meşru savunmayı kabul eden hükümlere yer 
verilmiş olması kurumun bu şekilde düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. 

Ayrıca, şu husus da belirtilmelidir ki, kişileri suç işlemekten caydıracak en etkin araçlardan 
birisi, suç işlediklerinde karşılık görebilecekleri endişesi olduğundan, meşru savunma hakkının 
böylece genişletilmesi, kriminolojik yönden caydıncı etki de yapabilecektir. 

2. İkinci olarak meşru savunmanın "haksız saldın" koşulu bakımından, "gerçekleşen haksız 
saldın" ile "gerçekleşmesi muhakkak haksız saldın" veya "tekrarı muhakkak haksız saldırı" aynı 
sayılmıştır. Böylece kişilerin haksız saldırılara karşı kendilerini korumaları olanağı daha da geniş
letilmiş olmaktadır. 
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3. Üçüncü olarak savunmanın "saldırı ile orantılı biçimde" olması meşru savunmanın temel 
koşullarından birisi olarak kabul edilmiştir. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında zorunluluk hâli düzenlenmiştir: Bu hâlin bir hukuka uygun
luk nedeni oluşturması, meşru savunmadan farklı olarak, kişinin kendisine veya başkasına ait bir 
hakka yönelik bir tehlikenin varolmasından dolayıdır. Bu hukuka uygunluk nedeninden yarar-
lanılabilmesi için, tehlikeye bilerek neden olunmaması, tehlikeden suç olan bir harekete başvur
madan kurtulmanın olanaklı bulunmaması ve tehlikenin ağır ve muhakkak olması da araştırılacak
tır. 

Ayrıca, tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan araç arasında "orantılılık ilkesi" kabul edilmiş
tir. 

Mücbir neden (zorlayıcı neden) ile zorunluluk hâli arasındaki farka da bu vesile ile değinmek 
uygun olacaktır: Mücbir neden, faili, iradesine aykırı bir şekilde hareket etmeye zorlayan, karşı 
koyamadığı, failin başka suretle hareket etmesine olanak vermeyen bir kuvvettir ve fail bunu bil
mektedir. Zorunluluk hâlinde bulunan kimse kendisine veya başkasına ait haktan özveride 
bulunarak zarara bizzat katlanabilir ve bir suç işlemeyebilir. Oysa mücbir neden hâlinde fail için 
kanuna uymasını engelleyen mutlak bir olanaksızlık vardır. 

Madde 29. - Madde ile hakkın kullanmasına ve mağdurun rızasına ilişkin hukuka uygunluk 
nedenleri düzenlenmiştir. Bir hakkı kullanan kimsenin hukuka aykırı bir şekilde hareket etmiş 
sayılamayacağı öteden beri kabul edilmekte ve bu husus çağdaş ceza kanunlarında yer almaktadır. 
Esasen, Yargıtayın özellikle basın yoluyla işlenmiş suçlarda haber verme ve eleştirme haklarını göz 
önünde tutarak bir süreden beri ceza sorumluluğunu kabul etmemiş olması da bu hukuka uygunluk 
nedeninin Türk uygulamasına girdiğini göstermektedir. 

Bir hak, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi nizamlara dayanabilir ve hukuken tanınmış ve 
düzenlenmiş olmak kaydıyla, bir mesleğin icrasından da doğabilir. 

Burada hakkın doğrudan doğruya kullanılabilir olması aranacaktır. Eğer hak, bir mercie baş
vurarak kullanılabilecekse artık buradaki hak kapsamında kabul olunmayacaktır. 

Maddede ayrıca sözü edilen, "mağdurun rızasının", bir hukuka uygunluk nedeni sayılabilmesi 
için hukuken geçerli olması şarttır. 

Rızanın geçerliliği için de mağdurun rıza açıklamaya ehil ve rızanın, kişinin üzerinde mutlak 
suretle tasarrufa yetkili bulunduğu, bir hakka ilişkin olması gerekir. Bir kimsenin ne gibi haklar 
üzerinde mutlak suretle tasarrufa yetkili olduğu hususu ile ehliyet konusu, bütün mevzuat hüküm
leri göz önünde bulundurularak saptanacaktır. 

Madde 30. - Madde ile hukuka aykırılığı gideren nedenlerin hepsini kapsamına alacak surette 
sınırın kast olmaksızın aşılması hâli düzenlenmiştir. 

Gerçekten, hukuka uygunluk nedeninin sınırı ya kasten ya taksirle veya mücbir nedenle 
aşılabilir. Mücbir neden konusunda 28 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Sınır kasten aşıldığında, örneğin, meşru savunmada bulunan kişi vaki saldırıyı defetmek için 
saldırganı öldürmenin şart olmadığını bile bile ve sırf tecavüze uğramış olması fırsatından yarar
lanarak saldırganı öldürdüğü takdirde hukuka aykırılığın kalkmayacağı ve failin bu maddedeki her
hangi bir ceza indiriminden yararlanamayacağı şüphesizdir. Bu nedenle madde sınırın kast olmak
sızın aşılması hâlini kapsamaktadır. 
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Yukanda verilen örnekte fail, maruz kaldığı saldın dolayısıyla ve içinde bulunduğu durum 
itibarıyla esasta gerekli olandan fazla bir savunmada bulunmuş olabilir. Sınırın aşılmasındaki bu 
taksir kendisinin cezalandırılmasına yol açabilirse de, bunun için işlenen suçun taksirle işlendiği 
takdirde de cezalandınlabilen bir fiil olması zorunludur. Demek oluyor ki, bu gibi hâllerde işlenen 
suçun niteliğine bakılacak ve sadece kast bulunduğu takdirde cezalandınlabilen bir cürüm söz 
konusu ise faile ceza verilmeyecek buna karşılık, suç taksirle işlendiği takdirde de cezalan
dınlabilen fiillerden birini oluşturduğunda, maddede öngörülen biçimde cezadan indirim yapılarak 
faile taksirli suçtan dolayı ceza verilecektir. 

Ancak son fıkra bu hususta da bir istisna getirmektedir: Sınırın taksirle aşılması, fail bakımın
dan mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmeyecek
tir. 

Madde 31 . - Maddede hafifletici neden olarak haksız tahrik hâli düzenlenmiş ve 1/3/1926 tarih
li ve 765 sayılı Kanunda yer alan adi ve ağır tahrik ayınmı kaldınlmıştır. Böylece, hâkimin bu iki 
tahrik şeklini birbirinden ayınrken yaptığı takdir hatası nedeniyle Yargıtayca hükmün bozulması ve 
böylece davalann gecikmesi önlenmek istenilmiştir. 

Nitekim suçlarda sadece yukan sının gösterme metodunu uygulayan yeni Fransız Ceza 
Kanunu, tahriki bütünüyle kanundan çıkarmıştır. 

Haksız tahrikin ana koşulu, yapılan haksız hareketin fail üzerinde bir hiddet veya şiddetli elem 
meydana getirmesi ve suçun işlendiği anda failin bu durumda bu etki altında bulunması olduğun
dan, madde söz konusu psikolojik hâlleri belirtecek biçimde kaleme alınmıştır. 1/3/1926 tarihli ve 
765 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde "gazap ve şedit bir elemin tesiri altında" ibaresi kullanıl
mıştır. Gazap, aslında hiddetlenmeyi ifade eder; şedit bir elem deyimi psikolojik bakımdan aslında 
hareketsizliğe, pasifliğe yöneltici bir ruh hâli ise de, burada söz konusu olan hiddete yönelten bir 
elemdir. Bu itibarla sadece hiddet sözcüğünün kullanılması bu hâli de kapsar idi. Ancak uy
gulamada duraksamalara neden olmamak için metinde her iki sözcüğün kullanılması uygun sayıl
mıştır. 

Tahrik hâlinde verilecek ceza bakımından aşağı ve yukarı sınırlar kabul edilmek suretiyle 
olayın özelliğine göre uygulamada takdir olanağı tanınması amaçlanmıştır. Hâkim tahrikin ağırlık 
derecesine göre yapılacak indirimi saptayabilecektir. 

Madde 32. - Taksirle işlenen suçlarda ve özellikle bileşik kusur hâlinde, kusurun derecesine 
göre cezada indirim yapılması adaletin gereğidir. Madde ile taksirli suçun, kusurlu birden çok ey
lemin birleşmesi sonucu, söz gelimi neticenin meydana gelişinde mağdurun kusurlu eyleminin de 
etkili bulunduğunun saptandığı hâllerde, bir araya gelen eylemlerin netice bakımından nedensel 
değerlerine göre cezada belli oranda indirim yapılması öngörülmüştür. 

Esasen, bu ilke mevzuatımıza 16/7/1964 tarihli ve 501 sayılı Kanunla girmiştir. Söz konusu 
adalet ilkesinin bütün taksirli suçları kapsar hâle getirilmesi maksadıyla genel hükümler içine alın
ması uygun görülmüştür. Ancak 21 inci maddenin dördüncü fıkrasına giren hâlde bu madde hükmü 
uygulanmayacaktır. 

İkinci fıkrada, kusur derecesinin çok hafif olduğu ve fiilin çok önemsiz neticeler meydana 
getirdiği hâllerde kovuşturma yapılamayacağı ve faile ceza verilemeyeceği öngörülmüş ve böylece 
taksirli suçlarda yeni bir cezasızlık hâli kabul edilmiştir. 
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Madde 33. - Yaşamın karmaşık ve değişik koşullan ve hâlleri, durumları kapsaması ve 
dolayısıyla suçların birbirine göre çok farklı neden, saik ve amaçlarla işlenebilmesi dolayısıyla 
hukuku, yaşamın zorunluluklarına uydurabilmek için takdiri hafifletici nedenler kurumunun kabul 
edildiği bilinmektedir. Bunun, yukarıda belirtilenler dışında, diğer bir takım işlevlerinin de varlığı 
nedeniyle dünyanın bütün hukuk sistemleri, hâkime maddede belirtilen yetkiyi vermiştir. Bu kurum 
kabul olunmadığında ceza adaleti sosyal gerçeklerden kopuk ve soyut bir nitelik alır. 

Hâkimin, maddede belirtilen yetkisini, maddede belirtilen amacı doğrultusunda kullanması, el
bette ki, gereklidir ve bu gerekten ayrıldığı takdirde üst mahkemelerin kontrol yetkisi, elbette ki, 
vardır. 

Madde 34. - Akıl hastalığı ve geçici hâllerin ceza sorumluluğuna etkisini düzenleyen bu mad
de numaralandırılmış üç fıkradan oluşmaktadır. 

(1) numaralı fıkrada tam akıl hastalığı ile bilincin (şuurun) ve hareket serbestliğinin önemli 
derecede azalmasına neden olan akıl hastalıkları ele alınmıştır. 

Fıkranın öngördüğü sistem, tam akıl hastaları ile bilinç ve hareket serbestliği önemli derecede 
azalmış olan kısmî akıl hastaları arasında ceza sorumluluğu bakımından fark gözetmemek şeklinde 
ifade olunabilir. Bu suretle sosyal savunma ilkelerinden, akıl hastalığı hakkında çağımızda elde 
edilen bulgulardan esinlenen bir sistem benimsenmiştir. 

Bu hüküm getirilirken, tam ve kısmî akıl hastalığının birbirinden ayrılmasını sağlayan ölçünün 
belirlenmesindeki büyük zorluk da göz önünde tutulmuş ve uygulamada bu nedenle ortaya çıkan 
adaletsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin (1) numaralı fıkrası bu görüşün ışığı altında düzenlenmiş ve fiili işlediği zaman 
bilincini veya hareket serbestliğini önemli derecede azaltacak veya tamamen kaldıracak surette akıl 
hastası olduğu tıbben saptanan kişiler aynı statü içine alınmışlardır. Akıl hastalığının ceza sorum
luluğuna etkisi bakımından ise normatif ve biyolojik sistemler birlikte esas alınmıştır. 

(1) numaralı fıkranın ikinci paragrafında akıl hastalarının muhafaza ve tedavi altına alınmasına 
karar verecek merci gösterilmektedir. Ayrıca muhafaza ve tedavi altına alınma süresinin bir yıldan 
az olmaması öngörülmektedir. 

Yukarıda da ifade olunduğu gibi aranan husus, salâh bulma suretiyle veya diğer bir nedenle teh-
likelilik hâlinin ortadan kalkmış olmasıdır. Tehlikelilik hâli ortadan kalksa da kişinin mutlaka belir
li bir süreyle muhafaza ve tedavi altında bulundurulmasının yaran olacağı düşüncesi baskın olmuş 
ve kurumda belirli süre ile bulundurma zorunluluğu, toplumsal savunma yönünden muhafaza edil
miştir. 

Fıkranın üçüncü paragrafında, iki hususa önem verilmiştir: Birincisi, failin muhafaza ve 
tedavisine son verilmesinde göz önünde tutulacak ölçünün "şifa bulma" yerine "salâh bulma" olarak 
benimsenmesidir. Akıl hastalıklarında önemli olan, kişinin tehlikelilik hâlinin sona ermesidir; zira 
bir kısım akıl hastalıklarının tam şifaya kavuşması olanaksızdır. Bu nedenle akıl hastaları için teh
likelilik hâlinin kalkması söz konusudur. Bu durum ise, "salâh bulma" şeklinde ifade olunabilir. 
Bununla birlikte, tehlike hâlinin başka nedenle, örneğin failinin yaşının fazla ilerlemesi veya beden
sel bir maluliyete uğraması dolayısıyla kimseye zarar verebilecek gücünün kalmaması suretiyle de 
ortadan kalkabileceği göz önünde tutularak, bu hâlin "diğer bir nedenle" de ortadan kalkabileceği 
belirtilmiştir. 
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Fıkranın dördüncü paragrafında, suç işleyen akıl hastalarının bu amaçla kurulmuş olan mües
seselerde muhafaza ve tedavi edilmeleri kabul edilmiştir. Ancak bu çeşit kurumlar kuruluncaya 
kadar tedavi ve muhafazasının akıl hastanelerinde sürdürüleceği Türk Ceza Kanununun Yürürlük 
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısında belirtilmiştir. 

Fıkranın beşinci ilâ sekizinci paragraflarında tedavi ve muhafaza altına alınan suçlu akıl has
talarının ne gibi koşullarla tahliye edilecekleri hususundaki esaslar gösterilmiştir. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında, Türk ceza hukukunda önemli bir yenilik getirilmekte ve 
birinci fıkranın birinci paragrafında yazılı derecede olmayan yani bilinci ve hareket serbestliğini 
tamamen kaldırmayan veya bunları önemli derecede azaltmayan akıl sağlığındaki ve bilinçteki 
bozukluk nedeniyle, işlediği fiilin haksız niteliğini tam olarak değerlendiremeyen failin cezasını 
sekizde bire kadar indirmek hususunda hâkime yetki verilmektedir. Böylece, köyde, mahallede, hal
kın meczup olarak değerlendirdiği kişilerin ceza sorumluluklarının derecelendirilmesinde hâkime 
yetki verilmiş olmaktadır. Hâkim akıl sağlığındaki ve bilinçteki bozukluk nedeniyle belirtilen oran
lar içinde cezayı saptarken, bozukluğun derecesini elbette ki, göz önünde bulundurmakla yüküm
lüdür. Esasen Tasarının 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı bendinde, akıl maluliyeti 
veya diğer bir ruhsal zaaf veya sakatlık nedeniyle cezaları indirilmiş olan suçluların bu husus için 
kurulmuş bir sağlık kurumunda tedavi altına alınmaları hükmü de getirilmiştir. 

Fıkranın ikinci paragrafında belirtildiği üzere hâkim indirilmiş cezanın bir akıl sağlığı 
kurumunda tedavi ve muhafaza suretiyle geçirilmesine de karar verebilecektir. Bu hâlde salâh söz 
konusu olmazsa güvenlik tedbirinin uygulanmasına devam olunabilecektir. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasında "geçici hâller" söz konusu edilmiştir. Bilindiği üzere geçici 
hâller ceza sorumluluğunu etkileyen akıl hastalığı dışındaki hâllerdir. Bu hâller bilincin ve hareket
lerin serbestliğine olan etkisine göre (1) numaralı fıkranın birinci paragrafı çerçevesinde etki 
yapacaklardır. 

Madde 35. - Madde, onsekiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamış olan sağır-
dilsizlere ilişkin bulunmaktadır. Onsekiz yaşından küçük olanların durumu ise 117 nci maddede 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Sağır-dilsizlik, çağımızda eski niteliğini ve sağır dilsiz kişinin ehliyetleri bakımından ölümüne 
kadar noksan sayılmasını gerektiren özelliğini kaybetmiştir. Sağır-dilsizlerin de, diğer normal 
kişiler gibi eğitilmeleri ve ehliyetli insanlar hâline getirilmeleri olanağı vardır. 

Bu nedenle madde, sağır-dilsizlerin sorumluluğunu yirmibir yaşına kadar sürecek bir devre 
bakımından düzenlemiş ve bu yaştan sonra sağır-dilsizlerin de diğer normal kimseler gibi ceza 
sorumluluğuna tâbi tutulmaları ilkesini kabul etmiştir. 

Doğal olarak sağır-dilsizlik hâlinin isnat yeteneğini etkilemesi veya diğer nedenlerle 34 üncü 
maddenin uygulanmasını gerektirdiği hâller saklıdır ve böyle durumlarda sözü geçen maddeler uy
gulanacaktır. 

Madde 36. - Madde ile ilk olarak, isnat yeteneğine etkisi bakımından irade dışı ve iradî sarhoş
luk hâlinde işlenen fiiller birbirinden ayrılmıştır. İrade dışı sarhoşluk yani bilmeden ve istemeden 
alkollü bir maddenin alınması nedeniyle meydana gelen sarhoşluk hâlinde failin bilinci veya 
hareket serbestliği tamamen kalkmış ise veya bilinç ve hareket serbestliği önemli derecede azalmış 
bulunduğunda faile ceza verilmeyecektir. 
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Söz konusu hükümlerden anlaşılacağı üzere iradî sarhoşluk hâlinde faile işlediği suçun 
cezasının verilmesi doğaldır. Bununla birlikte uygulamada duraksamaları gidermek için iradî sar
hoşluk hâlinde, faile suçun cezasının verileceğinin maddede ikinci fıkra hâlinde ayrıca açıklanması 
uygun sayılmıştır. 

Uyuşturucu maddelerin etkisi altında suç işlenmesi hâlinde de maddede sarhoşluk hâli 
bakımından yapılan ayırımlara uyulmak suretiyle ceza belirlenecek veya ceza verilmeyecektir. 
Uyuşturucu madde etkisi yapan sentetiklerin ve benzerî bir takım ilâçların da söz konusu olduğu 
bilinmektedir. Bu maddelere ait listeler Türkiye'nin de katılmış bulunduğu uyuşturucu maddelere 
dair 1961 TEK Sözleşmesi ve değişikliklerinde ve Psikotroplar Sözleşmesinde yer almıştır. Bütün 
bu maddelerin kullanılması suretiyle işlenen suçlar bakımından da, elbette, madde hükümlerinin uy
gulanması gerekecektir. Ancak söz konusu maddeleri teker teker saymanın güçlüğü karşısında 
öteden beri kullanılan uyuşturucu madde teriminin muhafazası ve fakat kapsamının geniş olarak an
laşılması gerektiğinin gerekçede belirtilmesi uygun sayılmıştır. 

Esasen 255 inci maddenin (1) numaralı fıkrasında uyuşturucu maddelerin Bakanlar Kurulunca 
belirlenip ilân edilmesi esası benimsenmiştir. Böylece uygulamadaki duraksamalar ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Madde 37. - Tasan, 37 ve 38 inci maddeleriyle eksik, tam teşebbüse ve tamamlanmış suça bir
birinden farklı ceza verme sistemini benimsemiştir. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda kullanılmakta bulunan "nakıs teşebbüs" terimi yerine, 
uygulamada artık yerleşmiş bulunan "eksik teşebbüs" terimine yer verilmesi uygun görülmüştür. 

Teşebbüste hazırlık ve icra hareketleri ayırımının çeşitli duraksamalara ve tartışmalara neden 
olduğu bilinmektedir. Uygulamada birliği sağlamak ve duraksamaları kaldırmak amacıyla madde 
metninde "şüpheye yer bırakmayacak şekilde" sözcüklerinin konulması suretiyle o suça yönelik 
kastı belirtmeye olanak verecek hareketlerin işlenmesi hâlinde icraya başlanıldığının kabul edildiği 
belirtilmiştir. 

Eksik teşebbüs hâlinde cezanın ne suretle saptanacağına ait oranlar maddede gösterilmiştir. 
Teşebbüs hâli cezanın indirilmesini gerektiren bir hafifletici neden olmayıp müstakil suç teşkil et
tiğinden, suça ait ceza belirlenir. 

Önce temel ceza 79 uncu maddede gösterilen esaslara göre saptanacak sonra derhal bu cezaya 
teşebbüse ait hüküm uygulanacaktır. Bundan sonra Tasannın 80 inci maddesinde belirtilen sıraya 
göre ağırlaştıncı nedenlerin uygulanması yapılacaktır. 

"Temel ceza" dan maksadın, suçun basit şekline ait cezanın alt ve üst sınırlan arasında hâkimin 
takdirine göre belirleyeceği ceza olduğu bilinmektedir. Bu hususta 79 uncu maddeye ve gerekçesine 
bakılmalıdır. 

Maddenin son fıkrasında "kendiliğinden vazgeçme" hâlinde failin ceza sorumluluğu düzenlen
miştir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, kendiliğinden vazgeçme hâlinde faile teşebbüs ettiği 
suçtan dolayı ceza verilmeyeceği, ancak vazgeçme anına kadar yaptığı icra hareketleri başlı başına 
suç teşkil ettiği takdirde, bu suçun cezasıyla yetinileceği açıklanmıştır. Ancak teşebbüste engelleyici 
nedenlerle icranın bitirilmemesiyle kendiliğinden vazgeçmeyi birbirinden ayırmak her zaman 
kolaylıkla olanaklı değildir. Bu konuda şöyle bir ölçeği göz önünde bulundurmak olanaklıdır: Şayet 
fail suçu işlemek hususunda daha önce verdiği karan yeniden gözden geçirmeye yönelmiş ve bu 
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kararı sonuna kadar götürebilecek durumda olduğu hâlde icrayı yarıda bırakmış, nedensellik bağ
lantısını kendisi frenlemiş ise, vazgeçme kendiliğindendir; buna karşılık, fail icraya başlarken göz 
önünde tuttuğu ve hesaba kattığı risklerin dışında kalan bir etmen yüzünden, icrayı tehlikesizce sona 
vardıramayacağını anladığı için, icra hareketlerine devam etmemişse, vazgeçme kendiliğinden 
değildir. Demek oluyor ki, bakılacak husus şudur: Fail icra hareketlerini yarıda bıraktığı zaman, 
bunları sonuna kadar götürebileceği kanaatinde ise ve buna karşın icraya devam etmemişse, ken
diliğinden vazgeçme vardır; buna karşılık failin icraya devam etmemesinin nedeni, icra hareket
lerini sonuna kadar götüremeyeceği, "iter criminis"de daha fazla ilerlemek olanağının artık kal
madığı kanaatinden kaynaklanmakta ise, vazgeçme kendiliğinden değildir, icra hareketlerinin bit
mesine failin elinde olmayan engelleyiciler neden olmuştur. Ortada eksik teşebbüs hâli vardır. 

Madde 38. - Bu maddenin gerekçesi için, 37 nci ve 39 uncu maddelerin gerekçelerine bakıl
malıdır. 

Madde 39. - Madde, etkin pişmanlık ve uzlaşma kurumunu düzenlemektedir. Etkin pişmanlık, 
tam teşebbüste icra hareketlerinin tamamlanmış olmasına karşın neticenin meydana gelmemesinin 
failin elinde olan bir nedene bağlanması veya suçun tamamlandığı hâllerde gerçekleşmiş olan 
neticenin yine failin sarfettiği çabalar sonucunda tamamen ortadan kaldırılması hâllerini kapsamak
tadır. Böylece harekete geçerek etkili bir surette neticeyi engelleyip veya bertaraf edip pişmanlığını 
etkin biçimde ortaya koyan kişinin bu tutumunun semeresiz kalmaması ve netice olarak sosyal 
savunmanın güçlendirilmesi öngörülmüştür. Uygun bir suç siyaseti, suçlunun yaptığı kötülüğü 
gidermesi hususunda teşvik edici tedbirlerin getirilmesini öğütler. 

Şüphesizdir ki, bu çabaların neticesiz kalması yani suçlunun harekete geçmesine karşın 
neticenin bertaraf edilmemesi hâli sadece takdiri bir hafifletici neden sayılabilecektir. 

Maddenin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafında, iştirak hâlinde etkin pişmanlıktan, 
sadece söz konusu etkin pişmanlık hareketini gerçekleştirenin yararlandırılacağı açıklanmış ve böy
lece söz konusu hareketin sırf şahsa bağlı bir hafifletici neden oluşturacağı belirtilmiştir. Eyleme 
katılmayan şerikler fiilin sonucuna göre cezalandırılacaklardır. 

Tasarının Özel Kısma ilişkin maddelerinde özel etkin pişmanlık hâlleri ayrıca öngörülmüştür. 
Bu madde ile genel bir etkin pişmanlık hâli getirilmektedir. Böylece Türk ceza hukukuna reform 
niteliğinde yeni bir kurum eklenmiş olmaktadır. 

Maddenin (2) numaralı fıkrası ile düzenlenen uzlaşma, esasında Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda yer alması gereken yeni bir kurumdur; ancak Ceza Kanununda esas hükmün yer alması 
ve Usul Kanununda uygulamanın düzenlenmesi zorunludur. Bu nedenle maddenin (2) numaralı fık
rasında kuruma yer verilmiştir. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasıyla ceza adalet sisteminde reform sayılabilecek bir kurum olarak 
"Uzlaşma" kurumu tanımlanmıştır. 

Çağımızda suç mağdurlarına karşı ceza adalet sisteminde, mağdurların yararlan yönünde yeni 
bir duyarlılığın ortaya çıktığı görülmektedir. Ülkemizde bugüne kadar mağdurlara karşı gösterilen 
özel dikkat sadece bazı adam öldürme, terör ve örgütlü suçlar bakımından söz konusu oluyordu. 
Bazı özel kanunlarda (örneğin 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda olduğu gibi) suç mağdurlarına veya ailelerine Devletin tazminat ödemesi ön
görülmektedir. 
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Bununla beraber çağdaş ceza kanunlarında diğer bir kısım suçlar bakımından da koruma il
keleri meydana çıkmaya başlamıştır. XXI. Yüzyıl adalet sistemi mağdurun tatmin edilmesini de ön 
plâna çıkarmış bulunmaktadır. Bugün anlaşılmıştır ki, suça karşı salt ceza yaptırımları yeterli değil
dir. Zararın giderilmesi ve onarım, hiç şüphesiz, adaletin temel amacını oluşturmaktadır. Ancak bu, 
tek görünüm değildir. 

Uzlaşmanın hedefi suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekiş
meyi, bir arabulucunun girişimini sağlayarak çözmek ve adaleti sağlamaktır. Failin neden olduğu 
zararın giderilmesi, fail-mağdur arasındaki banş, uzlaşmanın asıl unsurunu oluşturur. Fail-mağdur 
arasında uzlaşma dışında da, tazminatın sağlanması olanaklıdır. Ancak uzlaşma kurumunda, zararın 
giderilmesi ve onarım yanında ayrıca bir moral unsur da vardır. Bu nedenle fail-mağdur arasındaki 
uzlaşma suçun faili bakımından cezanın "özel önleme" fonksiyonuna yardım ettiği gibi mağdurun 
ve genel olarak kamunun da yararlarının korunmasını sağlar. Fail, uzlaşma ile, işlediği suçun 
sorumluluğunu kabul edip üstlenerek ve sonuçlarını da gidererek toplumla yeniden bütünleşme 
olanağını elde etmiş olur. Böylece failin ceza sorumluluğunu tespit ve zararın giderilmesi için 
gereken yapılmış bulunacağından, mağdur bakımından da adalet yerine getirilmiş olur. Fail-mağdur 
arasındaki uzlaşma, bundan başka, kamuda da, fiille ihlâl edilmiş olan hukuk kurallarının geçer
liliğini vurgulamış ve dolayısıyla kamusal bansın yeniden kurulmasına hizmet etmiş olur. 

Tasannın kabul ettiği sisteme göre, uzlaşma aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilmektedir. 

a) Uzlaşma sadece soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar için geçerlidir. Böy
lece sadece küçük ihtilâfları içeren suçlar bakımından (hakaret, sövme, tehdit, basit nitelikli eylem 
gibi) bu yola gidilebilecektir. Bu ayınm ile, hukukumuzda yargı organlannın daha ağır suçlara 
ayırabilecekleri zaman alanı genişletilmekte ve küçük suçlarda tamamen yenileştirilmiş bir yaptınm 
sistemi geliştirilmektedir. Tasarı, ceza adaletinde onarıcı bir sistemi böylece organik olarak gerçek
leştirmektedir. 

b) Failin suçu ve sorumluluğunu kabullenmesi gerekir. Fail fiilini inkâr etmemelidir. Fail, ken
disine isnat olunan suçları işlemediğini öne sürecek olursa o zaman ceza yargılama kuralları uy
gulanarak durumun aydınlatılması gerekir ve uzlaşma kurumu işletilmez. 

c) Fail suçtan doğan zarann tümünü veya büyük bir kısmını ödemeli ve gidermelidir. Zararın 
giderilmesi failden dikkati çekecek surette büyük miktarda edimlerin yerine getirilmesini veya 
kişisel bir takım özverilerde bulunmasını gerektirdiği durumlarda, failin bütünüyle veya geniş bir 
kısmı itibanyla mağdurun zararlarını tazmin etmeye çalışması aranır. 

d) Fail ve mağdur özgür iradeleri ile uzlaşmalıdırlar. Uzlaşma yoluna gidecek olan fail ve mağ
dur, bu yolu, gönüllü olarak kabul etmelidirler. Fiil, doğru olarak ve her iki tarafça kabul 
edilebilecek şekilde saptanmalı ve bir çözüm yolu bulunmalıdır. 

e) Fail veya mağdurun uzlaştıklan Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından saptanmalıdır. 
Suçtan doğan zarann onanmına veya zarann giderilmesine ilişkin taraf iradeleri ceza yargılama 
hukuku kurallarına göre saptanacaktır. 

f) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı fail-mağdur arasındaki uzlaşmayı saptadığında 
kamu davası açmayacaktır. Bu tespit kovuşturma evresinde hâkim tarafından yapıldığında fail hak
kında mahkûmiyet hükmü verilemeyecektir. Bunun anlamı şudur ki, failin suçun zararlı sonuçlannı 
gidermek üzere yapacağı hareketler, ceza kovuşturmasının başlamaması veya son verilmesi ile 
sonuçlanacaktır. 
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Madde 40. - Madde, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna göre farklı hükümler getirmiştir. 
1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan "doğrudan doğruya beraber iş
lemiş olan" ibaresine yeni maddede yer verilmemiştir. Bilindiği üzere doğrudan doğruya beraber iş
lemekle suç irtikap etmek ve muavenet ve müzaharet ile suçun icrasını kolaylaştırmak kavramları 
birbirine öteden beri kanştınlmakta idi. Bu hâl, esas itibanyla fer'î iştirak hâllerinden sayılmakla 
birlikte irtikâp edenlerle doğrudan doğruya işbirliği yapılmasını ifade etmekte idi. İşbirliğinin var
lığı ve suçun icrasında önemli rol oynaması hâlinde iştirak hareketi aslî iştirak sayılmakta ve 
durumun takdiri hâkime bırakılmakta idi. İşte belirtilen nedenlerle doğrudan doğruya beraber iş
leme hâlinin kanunlardan çıkanlması ve fer'î iştiraki düzenleyen 42 nci maddenin sonuna bir fıkra 
eklenerek fer'î iştirak hâlleri olmaksızın suçun işlenmesi olanağı yoksa söz konusu hareketi icra 
edenin aslî şerik sayılacağına dair hüküm konulmuştur. Bu hüküm karşısında artık "doğrudan doğ
ruya beraber işleme" hâline gerek kalmamıştır. 

Madde, aslî manevî iştirak şekli olarak, öteden beri ifade edilen azmettirmeyi, azmettirmenin 
ne olduğunu tanımlamak üzere "bir kimseye suç işlemesi için karar verdiren" ibaresini kullanmış
tır. Uygulamada bir kavramı ifade için uzunca bir ibare kullanılmamasını sağlamak üzere, tanım
lamak ile birlikte azmettirme sözcüğü muhafaza edilmiştir. 

Azmettirilenin yani karar verdirilenin, fiilin icrasında, suçu işlemekte kişisel bir yarannın 
bulunmasının azmettiren için hafifletici neden sayılması kabul edilmemiştir. Başkalanna suç iş
lemekte kolaylık sağlamanın hafifletici neden sayılması ahlâkî kötülüğe prim verilmesi anlamını 
taşıyabilir. 

Üstsoy-altsoy ilişkisinden yararlanılarak bir kişiye suç işletilmesi durumunda da, aynı kural 
uygulanmak gerekir. Kendisine suç işletilen kişi isnat yeteneğine sahip kişi ise sadece suçun cezası 
ile cezalandırılacak; nüfuz kullanarak suçu işleten kişinin cezası ise artınlacaktır. 

İtalyan Ceza Kanununun 111 inci maddesinde yer alan benzerî hükümlerin, örgütlü suçlar 
"mafya tipi örgüt" açısından da mücadele aracı olacağı kabul edilmektedir. Tasannın 41 inci mad
desi hükümleri, örgütlü suçlar kapsamındaki cürümlerin, ceza sorumluluğu olmayan, üzerinde 
nüfuz kullanılan kişilere işletilmesi durumunda da uygulanabilecektir. 

Madde 41. - Tasanda "dolayısıyla failliği" düzenleyen yeni hüküm ile "İsnat yeteneğine sahip 
olmayan veya kişisel nedenlerle ceza sorumluluğu bulunmayan kişilere, her ne şekilde olursa olsun 
suç işletenler, gerçekleşen suçtan sorumlu olurlar ve suçun cezası üçte bire kadar artınlır." hükmüne 
şu gerekçelerle yer verilmiştir: 

Ülkemizde, özellikle "kan gütme saikiyle" veya "aile şerefini korumak" iddiasıyla adam öldür
me suçlannın, gelenekten ve alt grup kültüründen kaynaklanan nüfuz kullanılarak, isnat yeteneği ol
mayan kişilere işletilmesi yerleşik sayılabilecek bir uygulamadır. İştirak sistemimiz kapsamında, is
nat yeteneği olmayan kişiler, cezalandınlamadıklan hâlde, aslî fail sayılmaktadırlar. İsnat yeteneği 
olmayan kişi, gerçekte bir "suç aracı" gibi kullanılmaktadır. 

Konumu, kişisel nitelikleri nedeniyle ceza sorumluluğu bulunmayan kişilere suç işletilmesi 
durumunda da, ceza sorumluluğu olmayan kişiler "aslî maddî fail" sayılmaktadırlar. Örneğin, aile 
ilişkisi açısından cezasızlıktan yararlanan bir kimseye suç işletilmesi hâlinde de gerçekte aslî mad
dî fail, cezasızlık nedeninden yararlanan kişiye suç işletendir. 

Belirtilen nedenlerle, suçu işleten kişinin aslî fail olarak cezalandınlması ve belirtilen durum
lardaki kişilerce suçun işlenmesinin kolayca sağlanabileceği öngörülmüş ve getirilen madde ile 
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cezanın artırılması kabul edilmiştir. Maddeye göre, eylemi gerçekleştiren kişinin ceza sorumluluğu 
olmadığı için, sadece suçu işleten "dolayısıyla fail" olarak cezalandırılacaktır. 

Madde 42. - Maddede, fer'î iştirak hâlleri gösterilmiştir. "Zorunlu fer'î iştirak" adı verilen şek
li ile aslî iştirakin "fiili doğrudan doğruya beraber işlemek" şekli arasındaki farkın saptanmasında 
öteden beri duraksamalara düşüldüğü bilinmektedir. Bunları ortadan kaldırmak ve aslında bu hâl
lerin aslî iştirak niteliğinde bulunduğunu belirtmek amacıyla metne son fıkranın eklendiği, 40 inci 
maddenin gerekçesinde açıklanmıştır. 

Maddede, hangi fiillerin suça fer'î iştirak sayıldığı ayrı ayrı belirtilmiş olup bunlar hakkında 
verilecek cezanın indirilmesi oranlan maddede gösterilmiştir. 

Bu düzenleme biçimi aslî ve fer'î iştirak ayırımının karakterine de uygun bulunmaktadır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanundaki müzaharet ve muavenet kelimeleri yerine yardım 
kelimesi kullanılmış, iki hâli, birbirine karıştırmaya yer vermeyecek şekilde kapsayan bu deyimin, 
gerek dil gerek anlam bakımından uygulamada kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür. Doktrinde, 
müzaharetin faili ilgilendirdiği muavenetin ise icranın dışında kalan ve fiili ilgilendiren hareketler 
olduğu şeklinde görüşler var ise de, iki hâlde fiilin madde kapsamına giren bir yardım niteliğinde 
olup olmadığı uygulayıcı tarafından takdir edilebilecektir. 

Failin, fer'î iştirak sayılan ve maddenin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde tanımlanan fiili ile 
suça katılmaması hâlinde suçun işlenmesi olanağı ortadan kalkıyor ise, bu takdirde aslî iştirak 
hükümleri geçerli olacak ve fer'î fail için uygulanan indirimden yararlanılamayacaktır. 

Madde 43. - 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun bu husustaki hükmü muhafaza edilmekle 
beraber aslî ve fer'î iştirakin bütün şekillerinin madde kapsamına girdiği konusuna açıklık getiril
mesi bakımından "beraber işleyenler veya işlenmesini kolaylaştıranlar" ibaresi yerine "iştirak hâlin
de işlenen suçlar" sözcükleri kullanılmış, gerek cezanın indirilmesinin, gerek diğer bir cezaya çev
rilmesinin zorunlu olmayıp takdire bağlı bulunduğu hususu, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda 
var olan ve duraksamalara yol açan yazı hatasının da düzeltilmesi suretiyle, açıklanmıştır. 

Madde 44. - Fiili ağırlatıcı nedenlerin şerikler hakkında uygulanması için temel ilke, suçun iş
lendiği sırada, şeriklerin bunları bilmiş olmasıdır. Söz konusu neden suçun niteliğini değiştirecek 
nitelikte olsa da bilme esastır. Böylece sübjektif sorumluluk ilkesi vurgulanmış olmaktadır. 

Madde 45. - Madde, özel tehlike hâli gösteren suçlular grubundan birini oluşturan itiyadî suç
lunun genel bir tanımının yapılması gerektiği görüşünden hareketle düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, itiyadî suçlu, aynı türden birden fazla taksirli olmayan suçu farklı zamanlarda an
cak bir yıl içinde işleyen suç failidir. 

Burada üzerinde durulması gereken önemli konu itiyadî suç ile itiyadî suçlu kavramlarının bir
birine karıştırılmaması gerektiğidir. 

İtiyadî suç, kanunun, bir defa işlenmesi hâlinde suç saymadığı fiildir. Suçta itiyadın bazı hâl
lerde, ağırlaştırıcı neden sayıldığı görülmektedir. Oysa, itiyadî suçlu daima kanuna karşı sapıcı bir 
eylem içinde olan kişidir; toplum için tehlikeli bir tiptir. Nitekim kriminolojik bakımından itiyadî 
suçlu bu şekilde tanımlanmaktadır. 

Maddede itiyadî suçlu tanımı, kriminolojik tanıma uygun biçimde yapılmış olup, hep aynı tür
den suç işleyen kişileri ifade etmektedir. 
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Madde, itiyadı suçlu hakkında, ceza ile birlikte 94 üncü maddenin (A) fıkrasının (2) numaralı 
bendine ve 97 nci maddenin (2) numaralı bendine göre denetimli serbestlik tedbirine de baş
vurulacağını kabul etmiş bulunmaktadır. 

Madde 46. - Madde, özel tehlike hâli gösteren suçlular grubundan bir diğerini oluşturan suçu 
meslek edinen kişinin tanımının yapılması gerektiği görüşünden esinlenerek düzenlenmiştir. 

Buna göre, kısmen de olsa suçtan elde ettiği kazançla geçimini sağlamaya alışmış kişi suçu 
meslek edinen kimsedir. Başka bir deyişle suçu meslek edinen kişi, suçtan elde ettiği kazançla 
hayatını sürdürme alışkanlığını (mutaden) elde etmiş bir kimsedir. Başka kazanç kaynağı olsa da, 
ne olursa olsun her türlü suçu kazanç sağlamak için işleyen kişi suçu meslek edinen kimsedir. 

Maddede bu tür suçlulara kanunda karşılığı olan cezanın verilmesi ve ayrıca haklarında güven
lik tedbirlerinin uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 47. - Maddede, özel tehlike hâli gösteren suçlular grubundan bir diğerini oluşturan ör
güt mensubu suçlu tanımı yer almaktadır. Bu tür suçlulara işledikleri fiilin cezası, ihlâl eyledikleri 
kanun hükümlerine göre verilecek ve ayrıca haklarında güvenlik tedbirlerinden birinin uygulanması 
hüküm altına alınacaktır. 

Maddede belirtilen tanımda suçlunun örgütü kurması, yönetmesi veya örgüte katılması veya 
örgüt adına diğerleri ile birlikte veya tek başına suç işlemesi hâlinde kendisine "örgüt mensubu suç
lu" denileceği belirtilmiştir. Tanım bakımından ön koşul örgütün varlığıdır. Örgüt mensubu suç
lunun, suçu tek başına veya diğer üyelerle birlikte işlemesi arasında bu maddenin uygulanması 
itibarıyla fark gözetilmemiştir. 

Tabiî olarak diğer kanunlarda örgütlü suçlu hakkında yer almış bulunan hükümler saklıdır. 

Madde 48. -1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun uygulanmasında tekerrür hükümlerinin uy
gulanabilmesi için önceki suç nedeniyle verilen cezanın infaz edilmesi koşulu aranmakta ve bu 
durum Yargıtay içtihatlarıyla da yerleşmiş bulunmaktadır. 

Ancak, bu uygulama, özellikle, infazdan kaçan kişi yönünden bir olanak sağlamakta, firar eden 
suçluya ödül verilmesi gibi bir neticenin ortaya çıkmasını sonuçlamaktadır. Hâl böyle olunca, suç
ta tekerrürle mücadele, etkisini büyük ölçüde kaybetmektedir. Mükerrirlerle mücadele etmenin doğ
ru yolunun infaz koşulunun aranmasından vazgeçmek olduğu bir gerçektir. Bu sistem kendi içinde 
de çelişki yaratmaktadır. Örneğin, müebbet ağır hapis cezasının hükmedildiği durumlarda, ikinci bir 
suç işlenmesi hâlinde, infaz koşulunun gerçekleşmemesine karşın 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun 82 nci maddesine göre, cezanm infazının bir ölçüde ağırlaştırılması öngörülmüştür. 

Aynca, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda ertelemenin uygulanmasında da tutarsızlıklar 
görülmektedir: Cezası ertelenen kişiye, deneme süresi içinde bir suç daha işlerse, cezanın tekerrür 
nedeniyle artırılacağı İhtan hâkim tarafından yapılmaktadır. Tekerrürde infaz esasının kabul edil
mesi karşısında bu artırımın yapılması ise mümkün olmamaktadır. 

Bunlardan ayrı olarak da, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda yer alan özel tekerrürle ilgili 
maddeler, ceza tertibinde de bir takım zorlukların doğmasına neden olmaktadır. 

Bütün bu sakıncaların giderilmesi ve tekerrüre ait hükümlerin bir sisteme bağlanması yani özel 
tekerrür hâllerinin kaldırılması suretiyle yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

Buna göre; maddenin birinci fıkrasında, bir kişi beş yıldan fazla bir süre ile bir mahkûmiyete 
uğradıktan sonra, bu mahkûmiyet hükmünün kesinleştiği veya cezanın düştüğü tarihten itibaren 
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sekiz yıl içinde; diğer cezalarda ise dört yıl içinde başka bir suç işlerse yeni suça verilecek cezanın 
altıda birden dörtte bire kadar artırılması ve aynca hakkında hürriyeti bağlayıcı olmayan bir güven
lik tedbirinin uygulanabilmesi hükmü öngörülmüştür. 

Görüldüğü gibi bu düzenlemeyle, tekerrür hükümlerinin uygulanması için hükmün kesinleş
mesi, tekerrür nedeniyle ikinci suça verilecek cezanın altıda birden dörtte bire kadar artırılması ve 
mükemrler hakkında, hâkimin uygun bulması hâlinde, aynca hürriyeti bağlayıcı olmayan güvenlik 
tedbirinden birine hükmedilmesi gibi üç yeni ilke getirilmektedir. Fıkranın son cümlesinde 1/3/1926 
tarihli ve 765 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin üçüncü fıkrasına yer verilmekte ve ikinci cürüm 
için belirlenecek cezaya tekerrürden dolayı eklenecek miktann, evvelki cürüm için hükmedilen 
miktardan fazla olmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ağırlaştınlmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına mahkûm 
edilen kimselerin tekerrür hâlinde ne suretle cezalandırılacakları gösterilmiştir. Tekerrür bakımın
dan müebbet ve ağırlaştınlmış müebbet hapis cezalan aynı hükümlere tâbidir. 

Müebbet hapis cezalanna mahkûm edilmiş olan kişi yeniden müebbet hapis cezasına hüküm 
giydiğinde ise hücreye konulma süresi hâkimin takdirine göre iki yıl ile üç yıl arasında olacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında da 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin dör
düncü fıkrasındaki esas kabul edilmekte, önceki veya sonraki suçlardan birinin para cezası diğerinin 
başka bir ceza olması hâlinde, çevirme işleminin ne şekilde yapılacağı gösterilmektedir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 84 üncü maddesindeki 
ilkeye yer verilmiş olup, tekerrür hâlinde hükmedilecek para cezasının hapse çevrilmesi durumun
da sürenin dört yılı geçmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde ile sadece cürümlerden dolayı verilen hükümlerin tekerrüre esas teşkil etmesi kabul 
edilmiştir. Bundan böyle kabahatlerle kabahatler ve kabahatlerle cürümler, taksirli cürümlerle kasıt
lı cürümler, kasıtlı cürümlerle taksirli cürümler arasında tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır. Sırf 
askerî suçlardan dolayı verilen cezalar da tekerrür nedeniyle artırılmayacaktır. 

Tekerrür hükümleri uygulanırken yabancı ülke mahkemelerinden verilen mahkûmiyet hüküm
lerinin, Türkiye'nin taraf olduğu bazı uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler nedeniyle 
sadece uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanma, 
paralann taklit ve tağyiri, sahte paraları ithal etme, alma, muhafaza etme ve tedavüle koyma, bil
meyerek alman sahte parayı tedavüle koyma, para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçları 
imal etme, Devlet mührünü taklit etme veya sahte mührü kullanma ve diğer resmî mühürleri taklit 
etme veya sahte mühürleri kullanma suçlanna ilişkin olması hâlinde tekerrüre esas teşkil edeceği 
kabul edilmiştir. Buna karşılık, gerek Türkiye'nin taraf olduğu Ceza İlâmlarının Milletlerarası 
Değeri Hakkında Avrupa Sözleşmesi ve gerek 8/5/1984 tarihli ve 3002 sayılı Türk Vatandaşları 
Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden Verilen ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden 
Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun çerçevesinde. Türk mahkemelerince tanınıp 
haklarında tenfız karan verilen yabancı mahkûmiyet hükümlerinin Türk mahkemelerinden verilmiş 
mahkûmiyet kararlan gibi değer taşıması söz konusu olacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, yukarıda açıklananlara ek olarak, Türkiye tarafından onanmış diğer 
sözleşmeler hükümlerinin de tekerrür konusunda etkili olacağı kabul edilmiştir. 

Madde 49. - Maddede, gerçek içtima hakkında izleyen maddelerde yer alan kuralların uy
gulanacağı açıklanmış ve esasta gerçek içtimain birleştiği iki durum tanımlanmıştır. 51 ilâ 54 üncü 
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maddelerde, ilke olarak, cezalann toplanması sistemi muhafaza edilmiştir. Sadece cezaların toplan
ması olanaklı bulunmayan hâllerde bir defaya özgü olmak üzere cezanın değiştirilmesi esasına 
uyulmuştur. 

Madde 50. - Maddeyle, hürriyeti bağlayıcı cezaların içtimaına ilişkin kuralların tümü numaralı 
fıkralar hâlinde bir araya getirilmiştir. 

Temel ilke aynı türde cezalann toplanması, ayrı türden olanlann ise ayn ayn ve tamamen çek-
tirilmeleridir. 

Birden çok ağırlaştınlmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına mahkûmiyet hâlinde, 
toplama sisteminin uygulanması olanağı var olmadığından, mahkûmun altı aydan az ve iki yıl altı 
aydan fazla olmamak üzere hücreye konulması uygun görülmüştür. Süreyi hâkim takdir edecektir. 
Hücrede mahkûm mutlak biçimde tecrit edilecektir. Ceza infaz hükümleri hücre koşullannı belir
leyecektir. Dikkat edilmelidir ki, her iki çeşit müebbet hapsi, içtimanm bu şekli yönünden Tasan ay
nı saymaktadır. 

Bu cezalann sürekli bir hapis cezası ile içtimaları hâlinde, yerine hücreye konulma uy
gulanacaktır. (2) numaralı fıkra bu hâlde hücre süresini on günden az ve iki yıldan fazla olmamak 
üzere saptamıştır. Ancak hücrede geçirilecek süre hürriyeti bağlayıcı ceza süresinden fazla 
olamayacaktır. 

Madde 51. - Madde, para cezalannda toplama sisteminin uygulanmasını kabul etmektedir. 

Madde 52. - Tasan fer'î müebbet cezalan kaldırdığından bu maddeyle sadece fer'î cezalann ay-
n ayn çektirileceğinin belirtilmesiyle yetinilmiştir. 

Madde 53. - Maddeyle, aynı ve başka türden hürriyeti bağlayıcı süreli cezaların ve para 
cezalannın içtimaında cezaların ulaşabileceği sınır gösterilmiş bulunmaktadır. Aynı ve başka türden 
hürriyeti bağlayıcı süreli cezalann birleştirilmesi hâlinde çektirilecek ceza, içtima eden suçlar ister 
hapis ve hafif hapis cezasını, ister sadece hapis veya hafif hapis cezalarını gerektirmiş bulunsun, 
kırk yılı geçemeyecektir. Böylece 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun aynı ve başka türden hür
riyeti bağlayıcı süreli cezalann birleştirilmesi hâlinde iki ayn sınır uygulanması kaldınlmış ve her 
iki hâl için müşterek bir sınır olarak kırk yıl kabul edilmiştir. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında birleştirilen para cezalannın hürriyeti bağlayıcı bir cezaya 
çevrilmesi hâlinde ceza süresinin dört yılı geçmeyeceği belirtilerek 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun uyguladığı beş yıl sının değiştirilmiştir. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasında, fer'î cezalardan müebbet olanların kaldınlmış bulunması 
nedeniyle içtima bakımından da zorunlu değişiklik yapılmış ve kamu hizmetlerinden yasaklanma 
ve belirli bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezalannda kabul edilmiş üst 
sınır göz önünde bulundurularak, içtimada sınır on ve dört yıl olarak saptanmıştır. Böylece fer'î 
cezalar toplamının adeta medenî ölüm niteliğini alacak surette uzun sürelere ulaşması önlenmiş ol
maktadır. 

Madde 54. - Maddede biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştıncı nedenini oluşturması nedeniy
le tek fiil sayılan ve doktrinde bileşik suç (mürekkep suç) olarak adlandınlan fiilin tanımı yapılmak
ta ve bu tür suçlarda, suçu oluşturan araç suçtan dolayı ayrıca ceza verilmeyeceği, dolayısıyla 
cezalann içtimai hükümlerinin uygulanmayacağı açıkça belirtilerek bu konuda meydana gelen bir 
kısım yanlış uygulamalann bundan böyle giderilmesi amacı güdülmektedir. Esasen bu husus Yar-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 664) 



- 5 0 -

gıtayın son kararıyla da belirlenmiştir. Ancak, içtihadın her zaman değişmesi olanaklı bulunduğun
dan durumun bu maddeyle açıklığa kavuşturulması gerekli görülmüştür. 

Madde 55. - Müteselsil suçla ilgili olan bu maddede suç işleme kararındaki birlik göz önüne 
alınarak içtima hükümlerinin uygulanmaması sistemi benimsenmiştir. Müteselsil suç kavramı, iç
tima kurallarının, maddede yer alan tanımı çerçevesinde işlenen suçlara da uygulanması hâlinde, 
meydana gelebilecek ağır durumları gidermek için ve failin lehine olarak kabul edilmiştir. Ancak, 
ihlâl edilen suç aynı kalmak kaydıyla aynı suça ait hükümlerin farklı olabileceği belirtilmiş böylece 
suçun hafif veya ağırlaşmış şekillerine ilişkin hükümlerin ihlâli hâlinde de müteselsil suç bulunduğu 
açıklığa kavuşturulmuştur. 

Bundan başka müteselsil suçta verilecek tek cezanın belirli bir oran içinde artırılması da ön
görülmüştür. Şüphesizdir ki, hâkim teselsülün devamını da göz önünde bulundurmak suretiyle mad
dede gösterilen iki sınır arasında bu takdirini gerektiği gibi kullanacaktır. 

Madde 56. - Kanunun bu hükmü tek fiille birden fazla kanun hükmünün ihlâl edilmesi yani fik
rî içtima hâlinde ne suretle ceza verileceğine ilişkindir. 

İşlenen fiille ihlâl edilen hükümlerin, aynı kanunda veya ayrı kanunlarda yer alması olanak
lıdır. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun konuya ilişkin 79 uncu maddesindeki "kanunun muh
telif ahkamı" tabirinin karıştırmaya neden olacak nitelikte bulunduğu göz önünde tutularak, amacı 
daha açık şekilde belirten "çeşitli kanun hükümleri" ibaresi tercih edilmiştir. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda "en şedit cezayı tazammun eden maddeye göre cezalan
dırılır" şeklindeki ifade tarzı da, uygulama özelliği itibarıyla daha hafif bir cezanın verilmesi 
sonucunu doğurabilmektedir. Bu itibarla maddede en ağır cezayı gerektiren hükümden neyin amaç
landığı ayrıca açıklanmıştır. 

Madde 57. - Bu maddeye ait gerekçe için, cezaların ayrıca düzenlendiği maddelere bakıl
malıdır. 

Madde 58. - 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda cürüm ve kabahatlere özgü cezalan belir
ten 11 inci maddede cürüm ve kabahatlere mahsus aslî ve fer'î cezalar birlikte olarak gösterilmiştir. 
Ayrıca, belirli bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezası kabahatlere özgü 
bir ceza olarak gösterilmiştir. Oysa, 765 sayılı Kanunun Özel Kısmının çeşitli tarihlerde geçirdiği 
değişikliklerle ve diğer özel kanunlarda bu ceza, cürümlerde de bir fer'î ceza veya mahkûmiyetin 
kanunî neticesi olarak gösterilmiştir. Böylece 11 inci maddeyle kanunlann diğer hükümleri arasın
da çelişki ortaya çıkmış bulunuyor ve bu nedenle cürüm ve kabahatlerin birbirinden aynlması 
bakımından 11 inci maddenin sağladığı kolaylık da bir ölçüde zarar görüyordu. Tasan, cürüm ve 
kabahatlere özgü aslî ve fer'î cezalan ayn maddeler hâlinde göstermeyi uygun saymış ve fer'î 
cezalann cürüm ve kabahatler karşılığında aynı zamanda uygulanabileceği bu suretle belirtilmiştir. 

Aynca, Tasannın getirdiği önemli bir yenilik, fer'î cezalar yanında aynca mahkûmiyetin kanunî 
neticelerini kabul etmemiş bulunması ve bunlan kaldırmış olmasıdır. 

Aşağıda 59 uncu maddede hürriyeti bağlayıcı cezalardan maksadın ne olduğu belirtilmiştir. Bu 
maddede de açıkça belirtildiği üzere, Tasan, hürriyeti bağlayıcı ceza olarak sadece ağırlaştınlmış 
müebbet hapis ve müebbet ve süreli hapis ve hafif hapis cezalarını kabul etmekte ve 1/3/1926 tarih
li ve 765 sayılı Kanunda yer alan ağır hapis cezası kaldınlmış bulunmaktadır. Esasen 13/7/1965 
tarihli ve 647 sayılı Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kanun koyucu 
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birden çok hürriyeti bağlayıcı cezaları fiilen kaldırmıştır. Tasarının hapis ve hafif hapis tarzında ikili 
bir ayrımı kabul etmiş bulunmasının nedeni, suçların kanun tarafından cürüm ve kabahat olmak 
üzere ikiye ayırma sisteminin muhafaza edilmiş olmasından kaynaklanmıştır. 

Maddenin (6) numaralı bendinde yer alan "suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesi" yap
tırımına ait gerekçe, 78 inci maddenin gerekçesinde yer almıştır. 

Madde 59. - Tasarının bu maddesinde hürriyeti bağlayıcı cezalar gösterilmiş ve uzun ve kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların tanımı yapılmıştır. Süresi iki yıla kadar olan hürriyeti bağlayıcı 
cezalara mahkûm edilmiş bulunan suçluların özel rejimden yararlandırılmaları benimsenmiştir. 

Madde 60. - Tasarı ölüm cezasını kaldırmıştır. Bu nedenle cezaların ağırlıklarına göre sıralan
masında başta gelen ölüm cezasının yerine yeni bir yaptırım getirmek sorunu ortaya çıkmıştır. Zira, 
1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun çok vahim sayılan suçlara ölüm cezası ve daha az vahim say
dığı fiillere ise müebbet hapis cezası vermekteydi, 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanunla savaş ve 
çok yakın savaş tehdidi hâllerinde öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 6831 sayılı Orman Kanununda 
yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüş ancak aynı Kanunda bunlar 
bakımından bazı konularda diğer müebbet ağır hapis cezalarından farklı uygulama yapılması hük
me bağlanmıştır. 

Suçların vehametine göre verilecek cezaların farklı olması ve bu farklılığın korunması gerek
lidir. Bu ihtiyaç ölüm cezasını kaldıran diğer ülkelerde de ortaya çıkmıştır. Nitekim Fransada Yeni 
Ceza Kanunu bazı ağır suçların cezalarının infazında faillerin bir güvenlik dönemine tâbi tutul
malarını kabul etmiştir. Bu dönemde mahkûm koşullu salıverilememektedir. 

Tasan ölüm cezası yerine sıkı güvenlik rejimine göre çektirilecek bir "ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası" getirmektedir. 

Sıkı güvenlik rejiminin içeriğinin neler olacağı Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun ve 
tüzükte gösterilecektir. Sıkı infaz rejimi, mahkûmun cezaevi dışında çalıştınlamaması, ziyaretçi 
kabulü, dışla temas hususunda bir kısım kayıt ve kısıtlamalara tâbi tutulması, mahkûma izin veril
memesi, bu tür mahkûmların cezaevlerinin özel kısımlarında bulundurulmaları gibi ve Ceza ve Ted
birlerin İnfazı Hakkında Kanunun ve tüzüğünün saptayacağı başka yoksunlukları içerecektir. 

Tasarıya göre sıkı infaz rejimi, aslında bütün ceza süresince devam edecektir; ancak mah
kûmun, koşullu salıverilme kurumunun ehliyet koşullarına uygun surette davranış gösterdiği, 
usulüne göre saptanır ve mahkûm ceza infaz kurumunda en az on yılını da geçirmiş bulunursa, yine 
koşullu salıverilme usulü çerçevesinde ve infaz hâkiminin kararıyla sıkı güvenlik rejimine son 
verilebilecektir. 

Madde 61. - Maddeyle, müebbet hapis cezaları ayn bir ceza olarak getirilmekte ve tanımlan
maktadır. Nitekim, bazı yabancı ceza kanunlarının sistemi de böyledir. 

Maddeye, koşullu salıverilme ile ilgili hükümlerin saklı tutulduğu hususunda bir fıkra eklen
mek suretiyle müebbet hapsin, mahkûmiyetleri sırasında iyi hâl gösteren hükümlüler hakkında 
ölünceye kadar devam etmemesi sağlanmıştır. Böylece, bu cezaya mahkûm edilen bir kişi, ilgili 
maddesine göre koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir. 

Madde 62. - 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda, hürriyeti bağlayıcı cezalar, ağır hapis, 
hapis ve hafif hapis olarak üç ayn türde kabul edilmiştir. Böyle bir tasnif ve hürriyeti bağlayıcı 
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cezalarm çok çeşitli olması, çağdaş penolojinin gereklerine aykın düşmekte idi. Kaldı ki, Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun öngördüğü infaz sistemi ve bunun getirdiği temel ilkeler bakımından hür
riyeti bağlayıcı cezaların yukanda belirtilen ayınma tâbi tutulması pratik yarar sağlamamakta, ister 
hafif hapis, ister hapis, isterse ağır hapis olsun bunlann infaz şekli hususunda fark bulunmamak
tadır. 

Bununla beraber, Tasan hazırlanırken, cürüm ve kabahat ayınmı muhafaza edildiğinden, bun
lar karşılığı kabul edilen hürriyeti bağlayıcı cezalann da ayn olması uygun bulunmuş ve cürüm 
oluşturan fiiller için hapis, kabahatler için ise, hafif hapis cezasının uygulanması benimsenmiştir. 

Bugünkü mevzuatımızda, cürüm karşılığı olarak hükmedilen hapis cezasının üst sının kanun
da aynca bir süre gösterilmediği hâllerde yirmi yıl, ağır hapiste ise yirmidört yıldır. 

Madde düzenlenirken, bir yandan bugüne kadar 765 sayılı Kanundaki ceza sürelerinin devam
lı olarak artınlması gibi sakıncalı bir yola gidildiği, diğer yandan hükümlünün çok uzun süreyle uy
gulanmasının onun topluma yeniden kazandınlmasında (iyileştirilmesinde-rehabilitasyonunda) 
olumsuz etkiler yaptığı göz önünde bulundurulmuştur. 

İşte, gerek esasa gerek infaza dair olan bu düşüncelerle, cürüm karşılığı hapis cezasının yukan 
sının yirmi yıl olarak kabul edilmiştir. Tasarının Özel Kısmında her suç için aşağı ve yukarı sınır-
lann açıkça gösterilmesi sistemi benimsenmiştir. 

Diğer yandan, maddede hapis cezasının, kanunda aynca belli edilmeyen durumlarda alt 
sınınnın bir ay olarak kabulü uygun görülmüştür. 

Ağır hapis cezası kaldınlmış olmakla birlikte, usul kanunlannda ve mevzuatın diğer kısım-
lannda ağır hapis cezasının varlığına göre getirilmiş hükümlerin bulunduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasansmın 24 üncü 
maddesinde bu konuda tanımlayıcı bir hükme yer verilmiştir. 

Madde 63. - Maddede, sadece hafif hapis cezasının genel süresinin belirtilmesi öngörülmüş; in
fazıyla ilgili hükmün kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların infaz usullerine dair madde içinde ele 
alınması öngörülmüş ve hafif hapis cezası için bugün uygulanan bir günlük alt sınır yedi güne yük
seltilmiş, buna karşılık üst sınır iki yıl olarak kabul edilmiştir. 

Bir günlük sınınn yedi güne çıkanlmış olmasının nedeni bir, iki, üç gün gibi çok kısa süreli 
hapis cezalarının, suçun kovuşturulmasının tâbi tutulduğu usul işlemleri nedeniyle esasen fiilen uy-
gulanamamasıdır. Aynca hürriyeti bağlayıcı cezalardan beklenen yarann ancak bunun belirli bir 
süre devam etmesi hâlinde elde edilebileceği gerçeği de, sürenin böylece belirlenmesinde etmen ol
muştur. 

Madde 64. - Maddede, Cezalann İnfazı Hakkında Kanunda yer alıp cezalann infazına ilişkin 
olmakla birlikte cezanın niteliği ile ilgili hükümlerin Tasannın bünyesine alınması ilke olarak kabul 
edilmiş bulunduğundan, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve ted
birlere dair sözü edilen hükümler, esas itibanyla yeni madde metnine aktanlmış ve ayrıca bunlara, 
"kamuya yararlı bir işte çalıştırma" tedbiri de eklenmiştir. Bu tedbir kamu hizmetlerinde çalıştır
madan ayn nitelik taşımakta ve bugün bir kısım Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devlet
lerinde uygulama alanı bulan bir infaz kurumu oluşturmaktadır. 

Yeni ceza kanunu tasarıları bu kuruma daima yer vermektedirler. Buna göre, kısa süreli hür
riyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan kişinin cezası, hâkim tarafından uygun görülmesi ve ken-
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disinin de rızasının bulunması hâlinde bir yılı geçmemek koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştır
ma tedbirine çevrilecektir. Hükümlünün çalışacağı kurumda kadrolu olması ve bir ücret alması da 
söz konusu değildir. Kısa hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suçu işlemiş olan ve eğitim 
derecesi elverişli bulunan bir kişinin Örneğin okuma-yazma öğreten bir kursta öğretici olarak görev 
yapmasına karar verilmesi hâli uygulanışına örnek olarak gösterilebilir. Doğal olarak bu tedbirin uy
gulanma usulü ayrı bir tüzük veya yönetmelikte belirtilecektir. 

İkinci fıkrada, bir kanun maddesinde hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasından birinin 
hâkimin takdirine göre seçimlik ceza olarak uygulanabileceği belirtilmiş ve hâkim, takdirini kul
lanarak hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmetmiş ise artık bu cezayı, maddenin birinci fıkrasını uy
gulamak suretiyle, para cezasına çeviremeyeceği açıklanmıştır. 

Dördüncü fıkrada, taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli ol
sa da fail hakkında birinci fıkranın (1) numaralı bendinin uygulanabileceği belirtilmiştir. Ancak bu 
hükmün "bilinçli taksir" hâlinde uygulanamayacağı açıklanmıştır. Bilinçli taksir için 21 inci mad
deye ve gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin, beşinci fıkrasında, hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına veya tedbire çevril-
mesindeki esas amaç göz önünde tutularak, asıl mahkûmiyetin artık çevrilen para cezası veya ted
bir olduğu belirtilmiş, böylece, gerek cezanın ertelenmesi gerek tekerrür açılarından hürriyeti bağ
layıcı cezanın yerine verilmiş olan para cezasına veya tedbire itibar olunması sağlanmıştır. Ancak, 
bu takdirde hükmün temyizi kabil olmaktan çıkacağı göz önüne alınarak "hükmün uygulanmasının, 
kanun yollarına başvurmada engel oluşturmayacağı" aynca belirtilmiştir. Böylece hüküm, kanun 
yoluna gitme hakkını etkilemeyecektir. 

Aynca, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın tedbire çevrilmesi hâlinde, bu tedbir hükümlerini 
yerine getirmeyenler veya tedbir gereklerine aykırı hareket edenler hakkında, hürriyeti bağlayıcı 
cezanın para cezasına çevrilmesi ve belirli bir tedbire riayet etmek olanaksızlığının meydana çık
ması hâllerinde hâkime, bunun yerine başka bir tedbire karar vermek yetkisinin tanınması uygun 
görülmüştür. 

Yürürlükteki Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda yer alan ve küçükler hakkında verilen kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların tedbire çevrileceği hükmüne, Tasannın çocuk ve küçükler hak
kında getirdiği yeni hükümler karşısında bu maddede yer verilmemiştir; zira, çocuk ve küçüklere 
ilişkin yeni ceza hukuku esaslarına göre zaten her türlü ceza, tedbir olarak infaz edilebilecektir. 

Madde 65. - 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde müebbet ve muvak
kat ağır hapis cezalarının tanımları yanında ayrıca infaz usulleri de belirtilmiş ve infaz devreleri 
hükme bağlanmıştır. 

Ancak, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun söz konusu maddesi, Cezalann İnfazı Hakkın
da Kanunun 9 uncu ve geçici 4 üncü maddeleri ile yürürlükten kaldınlmış ve "Ceza ve Tevkifevleri 
Nizamnamesi" yerine de "Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İn
fazına Dair Tüzük" kaim olmuştur. 

Madde düzenlenirken Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun sözü geçen 9 uncu maddesindeki 
hükümler esas alınmış, ancak, "müebbet ağır hapis" yerine "müebbet hapis cezalan" denilmiş ve 
böylece müebbet hapsin iki türü birlikte ifade olunmuştur. 

Tasanda, kısa ve uzun süreli hapis cezasındaki altı ay sınınnın iki yıla çıkarılması uygun görül
düğünden gözleme tâbi tutulma koşulu da buna göre değiştirilmiştir. 
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Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde geçen "Bakanlık" sözcüğü, ifade et
tiği Bakanlığı açıkça belirtmek amacıyla "Adalet Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların normal infaz 
biçiminin kanunda belirtileceği ve bu cezaya mahkûm edilenlerin gözleme tâbi tutulmayacakları 
ifade olunmaktadır. Normal olarak bu gibi hükümlülerin, hükmü veren mahkemenin yargı çevresi 
içerisinde bulunan ceza infaz kurumlarında cezalarını çekmeleri uygun olur. 

Madde 66. - Maddede kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların dört ayrı özel infaz tarzı gösteril
mektedir. (1) numaralı bentte, iki grup kişinin hükümlülük sürelerinin altı ayı geçmemesi hâlinde 
cezalarını oturdukları yerde çekmeleri kabul edilmiştir. Maddeye göre, altmışbeş yaşını bitirmiş 
olanların kısa süreli bir hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyetleri hâlinde, haklarında 64 üncü mad
denin uygulanması esastır. Kısa süreli ceza altı aya kadar olduğunda, bu özel infaz tarzına mah
kemenin karar verebilmesi için mahkûmun altmışbeş yaşını bitirmiş olması yeterlidir. 

Diğer grup ise, yaşı ne olursa olsun, hükümlünün sağlık durumunun cezaevinde tutulmasına 
engel olacak derecede bozuk ve bu hususun hekim raporu ile belgelendirilmiş bulunmasıdır. 

Bu hüküm marifetiyle cezanın, Devlete bir külfet yüklemeden infazı sağlanmaktadır. Hüküm, 
çeşitli yönlerden yararlıdır. Bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi (4) numaralı bentte kadın mahkûma 
bir bilezik takmak suretiyle cezayı oturduğu yerde çekmesine karar verilebilecek ve bu suretle otur
duğu yerde kalıp kalmadığı kontrol edilebilecektir. 

Maddenin (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde yer alan özel infaz şekilleri yukarıda açıklanan 
maksada uygun yararlı şekillerdir. 

Madde hükümlerine uymayan hükümlü hakkında 462 nci maddenin son fıkrasındaki yaptırım 
uygulanacaktır. 

Esasta infaz ile ilgili olan bu hükümler, doğrudan hükmü veren hâkime hitap ettiği için 
Tasanda yer almıştır. İnfaz Kanunu bu hükümlerin fiilen uygulanmasına ilişkin usulleri, koşulları, 
kontrole ait hükümleri ayrıca düzenleyecektir. 

Madde 67. - Maddede, koşullu salıverilme kurumu düzenlenmektedir. Söz konusu kurum 
bakımından madde esaslı bir takım yenilikler getirmiştir; bu hususta yeni kanun tasarılanndan ve 
çağdaş ceza hukuku eğilimlerinden esinlenilmiştir. 

Birinci fıkrada yer alan düzenlemeyle, ağırlaştınlmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen
ler otuz yıl geçmedikçe koşullu salıverilmeden yararlanamayacaklardır. Yine müebbet hapis 
cezasının yirmibeş yılını iyi hâili hükümlü olarak çekmiş bulunanlann koşullu salıverilme hakkını 
elde edecekleri belirtilmiştir. Diğer hürriyeti bağlayıcı cezalarda ise, hükümlülük süresinin üçte 
ikisinin iyi hâili olarak geçirilmiş olması hâlinde bu hak kazanılmış olacaktır. 

Ancak, üç aydan az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmiş olanlarla en az üç ay süre 
ile hürriyeti bağlayıcı cezalarını çekmemiş bulunanlar koşullu salıverilmeyeceklerdir. Koşullu 
salıverilme hükümlünün iyileştirilmesi bakımından bir araç teşkil ettiğinden ve iyi hâlin saptan
masına dayandığından hükümlünün bir süre cezaevinde kalmasını ve gözlemini gerektirir. Ülkemiz
de bugüne kadar cereyan eden uygulama, koşullu salıverilmenin niteliği ile çelişkilidir. 

Üç aydan fazla cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar koşullu salıverilmeden yararlandıklan hâl
de, daha az cezaya mahkûm edilmiş bulunanlann aynı kurumdan yararlanmamalarının bir adalet
sizlik teşkil edeceği bazılarınca öne sürülebilirse de, bu gibi hâllerde hâkimin uygulayabileceği ön 
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ödeme, erteleme, hürriyeti bağlayıcı cezayı seçeneklerine çevirme, hükmü erteleme gibi kurumların 
var olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bütün bu kurumları uygulamak olanağına sahip olan 
hâkim, demek ki hükümlünün cezasını bütünü ile çekmesini uygun görmüştür ki, söz konusu 
hükümleri, cezalının koşullu salıverilmeye tâbi tutulmayacağını bilerek uygulamamış olacaktır. 

Mükerrirlerle tutuklu veya hükümlü iken firar edenler hakkında koşullu salıverilme hüküm
lerini içeren ikinci fıkrada da aynı şekilde bir düzenlemeye gidilmiş ve bunlardan firar edenlerin 
ağırlaştırılmış müebbet hapiste otuzbeş, müebbet hapiste otuz yıl sonra koşullu salıverilmeleri 
benimsenmiştir. Diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilenler ise hükümlülük süresinin beş
te dördünü çekmiş olmak koşulu ile, koşullu salıverilmeye tâbi tutulabileceklerdir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, bu sürelerin hesabında hükümlünün tutuklu kaldığı ve hakkındaki 
kovuşturma nedeni ile şahsî hürriyetinden yoksun bulunduğu sürelerin de hesaba katılacağını açık
lamaktadır. 

Dördüncü fıkranın açık hükmüne göre, özel infaz şekilleri içinde geçirilen hürriyeti bağlayıcı 
ceza hükümlüleri koşullu salıverilmeden yararlanamayacaklardır. 

Beşinci fıkra, Tasarının benimsediği mağduru koruma ilkesinin bir uygulamasını oluşturmak
tadır. 

Altıncı fıkra, firar etmiş ve firara teşebbüs etmiş olanlar ile disiplin cezası almış olanların han
gi nedenler bulunduğu takdirde koşullu salıverilmeden yararlanamayacaklarını göstermektedir. 

Maddenin yedinci fıkrasında, haklarında koşullu salıverilme karan verilen hükümlülerin bir 
denetim süresine tâbi tutulacakları kaydı yer almaktadır. Bu süre içinde hükümlü hakkında 94 üncü 
maddenin (A) fıkrasının (3) numaralı bendinin öngördüğü denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak
tır. 

Maddenin sekizinci fıkrası hükmüne göre hâkim, hükümlünün kişilik özelliklerini göz önünde 
bulundurmak suretiyle, denetimli serbestliğe tâbi tutulması hususunda gerçek bir gereksinme yok
sa tedbirin uygulanmamasına karar verebilecektir. Fıkra, koşullu salıverilen hükümlünün tâbi 
tutulacağı denetim süresi bakımından da önemli bir yenilik getirmiştir; hâkim, mahkûmiyet 
süresinin geri kalan kısmının üçte biri ile üçte ikisi arasında bir süre belirleyecektir; bunu yaparken 
de, elbette ki, hükümlünün kişilik özelliklerini göz önünde bulunduracaktır. Deneme süresince 
hükümlü yapıcı bir denetime tâbi tutulacak ve patronaj rejiminden yararlanacaktır. Hazırlanacak 
tüzük, denetim ve patronaj rejiminin uygulanma usulünü gösterecektir. 

Maddenin, dokuzuncu fıkrasında koşullu salıverilme kararının geri alınmasına neden olan hâl
ler gösterilmiştir: Bir kere koşullu salıverilen, kasıtlı bir cürümden dolayı hürriyeti bağlayıcı bir 
cezaya mahkûm edildiği takdirde koşullu salıverilme karan geri alınacaktır. îkinci olarak mahkûm 
yükümlü tutulduğu koşulları yerine getirmezse, örneğin hakkındaki denetim tedbirlerine uymazsa 
yine bu karar geri alınacaktır. Koşullu salıverilme karan geri alındığı takdirde salıverilmenin geri 
alınmasını sonuçlayan suçun işlendiği tarihten sonraki ceza kısmı, ceza süresine mahsup edil
meyerek bu kısım aynen çektirilecek ve evvelce salıverildiği suçtan dolayı verilmiş hükmün infazı 
ile ilgili olarak bir daha koşullu salıverilmeyecektir. 

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karara karşı maddede teker teker gösterilen 
kişilere itiraz yoluna başvurma hakkı tanınmıştır. Salıverilen hükümlü denetim süresi içinde bir suç 
işlemediği takdirde ise cezası infaz edilmiş sayılacaktır. 
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Maddenin onikinci fıkrasında, terör suçlarından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
mahkûm edilmiş olanlar koşullu salıverilmeden yararlanamayacaktan hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında, koşullu salıverilmeye ilişkin özel kanun hükümleri saklı tutulmak
tadır. Bu hüküm uyarınca örneğin, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve bu 
Kanuna atıf yapan 30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele 
Kanununu bakımından geçerli olan koşullu salıverilmeye ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam 
edilecek ve söz konusu kanunların kapsamında kalan suçlarda anılan kanunlann koşullu salıveril
meye ilişkin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 68. - Madde düzenlenirken ağır para cezasının genel alt ve üst sınırlarının belirlenmesi 
öngörülmüş, infazla ilgili hususların, hafif para cezasını da kapsayacak şekilde, ayrı bir maddede 
ele alınması uygun sayılmıştır. 

Getirilen yeni düzenleme iki fıkradan oluşmaktadır: birinci fıkrada kanunda ayrıca açıklan
mayan durumlarda ağır para cezasının aşağı sınırının üçyüzellimilyon, yukarı sınırının ise doksan-
milyar lira olduğu hükme bağlanmış ve bu miktarın Devlet Hazinesine ödeneceği belirtilmiştir. 
Tasarının 110 ve 115 inci maddeleri çocuk ve küçükler hakkında uygulanacak para cezalannın sınır
larını göstermektedir. 

İkinci fıkrada ise, hâkimin bu cezaya hükmederken göz önünde bulundurması gereken esas ve 
ölçüler gösterilmektedir. Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde gösterilenlere ek
lenenler suçlunun elde ettiği yarann ve suçun meydana getirdiği zarann ağırlık ve hafiflik derecesi 
ve suçtan meydana gelen zarardan ibaret bulunmaktadır. 

Hâkim, cezaya hükmederken fıkrada sayılan hususları teker teker ilgili mercilerinden sorup 
araştıracak değildir. İkinci fıkra, hâkime hitap eden genel bir direktif niteliğini taşımaktadır. 

Madde 69. - Maddeye göre hafif para cezasının alt sının yüzmilyon lira, üst sının ise onmilyar 
lira olarak belirlenmiş ve bu para cezasının da Devlet Hazinesine ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, hâkimin ağır para cezasına hükmederken göz önünde tutacağı 
hususlann esas alınması öngörülmüş ve ağır para cezasına ilişkin 68 inci maddenin ikinci fıkrasın
daki hükme bu amaçla yollama yapılmıştır. 

Hafif para cezalarının infazının, ağır para cezalarının infazından farklı bulunmadığı dikkate 
alınarak, infaz hususunun birlikte aynı maddede belirtilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

Madde 70. - Maddede bir kere nispî para cezasının tanımı yapılmak suretiyle, ceza mev
zuatımızdaki bir boşluğun doldurulması amaçlanmış, bu para cezasının da Devlet Hazinesine 
ödeneceği ve yukarı sınırının bulunmadığı açıklanmıştır. Böylece, kanunda asgarî bir sınır gösteril
diği hâllerde, söz konusu para cezasının nispî para cezası olabileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 1935 yılında verilmiş bir Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararından 
da yararlanmak suretiyle, tazmin niteliğindeki para cezasının tanımı yapılmıştır. Bu para cezalannın 
menşeinin Fransız hukuku olduğu bilinmektedir. Fransız Yargıtayı, kamu para cezası niteliği ile 
Devletin uğradığı zararları karşılamak amacını aynı zamanda güden bu cezalara ait özellikleri karar
larıyla oluşturmuştur. 

Türk ceza mevzuatında ise bu para cezaları kanunla kabul edilmiş ve Yargıtay kararlarıyla 
niteliklerinden kaynaklanan özellikler belirlenmiştir. 

Tasarıdaki tanım çerçevesinde de Yargıtay özellikleri belirlemeye devam edecektir. 
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Madde 71. - Maddeyle, mevzuatımızda para cezalarının infazında uygulanmakta bulunan 
hükümler yönünden önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Bilindiği gibi para cezalan bakımından en önemli husus bu cezaların fiilen yüksek bir oranda 
infaz edilmesinin sağlanmasıdır. Türk kanun koyucusu, bir kısım yabancı mevzuatın da kabul ettiği 
üzere, bu bakımdan para cezalarının taksitle ödenmesi sistemini benimsemiştir. 

Maddeye göre hâkimin, para cezasını takside bağlamak yetkisine daha geniş bir esneklik veril
miş ve hükümlünün başvurusu üzerine takside dair kararlarında değişiklik yapabilmesi kabul edil
miştir. Ayrıca hâkimin, para cezasını ödemek üzere bir olanağın gerçekleşmesini bekleyen hüküm
lünün durumunu takdir ederek, ödeme başlangıç tarihini saptayabilmesi ve bunu değiştirebilmesi 
uygun görülmüştür. 

Maddenin getirdiği dikkati çekici diğer değişiklikler şunlardır: 

Ödenmeyen para cezasının hapse çevrilmesinin esasta uygun bir çözüm yolu olmadığı kabul 
edilmektedir. Ancak bu yol tutulmadığı taktirde para cezasının infaz edilemez hâle geleceği de bir 
gerçektir. Bu nedenle madde, bir kısım yeni ceza kanunlarının yaptığı gibi hapse çevirme esasını 
kabul etmekle beraber düzeltici bir tür yenilikler de getirmiştir: Bir kere takside bağlama olanağı 
genişletilmiştir. Ancak, para cezasının, 68 inci maddenin alt sınırında gösterilen miktarın 500 üncü 
maddeye göre uygulanan yeniden değerleme oranı ile çarpılması sonucu elde edilen miktarı geç
mediği hâllerde, bu cezanın taksitle ödenmesine mahkemece hükmedilemeyecek, Cumhuriyet sav
cılığınca yapılacak para cezasının infazında taksitlendirme mümkün olabilecektir. İkinci olarak para 
cezasından hapse çevirmenin sınırı iki yıl olarak saptanmıştır. Tasarının 110 uncu maddesi gereğin
ce çocuklar hakkındaki para cezaları hapis cezasına çevrilemez. Küçükler hakkında ise, 115 inci 
madde gereğince sınır ikiyüzmilyon liradır; bu para cezalan da hapse çevrilemez. 

Üçüncü olarak Tasan, para cezasının hapse çevrilmesi hâlinde koşullan varsa bu cezanın er
telenebileceğini kabul etmektedir. Bu cezaların infazı, hâkimin takdirine göre hükmü veren mah
kemece iki yıla kadar ertelenecektir. 

Maddenin para cezasının hapse çevrilmesinde kabul ettiği yeni esasa göre kırkmilyon lira bir 
gün hapse karşılık sayılacaktır. 

Maddede ayrıca, 8/1/2003 tarihli ve 4786 sayılı Kanunla, Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
5 inci maddesine eklenen, mahkemece, ödenmeyen para cezasına gecikme zammı uygulanacağına 
da karar verilmesi hükmüne de yer verilmiştir. 

Madde 72. - Maddede, kamu hizmetlerinden yasaklama cezasının; 

- Fer'î ceza olduğu, 

- Bir mahkûmiyetin kanunî neticesi olarak hükmedilemeyeceği, 

- Süreli olacağı, 

esasları kabul edilmiştir. 

Cezalandırmada temel siyaset ilkesi olarak hükümlünün, topluma yeniden kazandınlması ve 
üretken bir toplum üyesi hâline getirilmesi kabul edilmiş bulunduğundan, kamu hizmetlerinden 
müebbet yasaklama kabul edilmemiştir. 

Madde 73. - Maddede, bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezasının; 

- Fer'î ceza olduğu, 
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- Bir mahkûmiyetin kanunî neticesi olarak hükmedilemeyeceği, 
- Süreli olacağı, 

- Kişiyi şahsen yoksun kılacağı, 
esasları kabul edilmiştir. 

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasında bir suçun işlenmesinde rol oynamayan bir meslek veya 
sanat veya ticaretin bu madde kapsamı dışında kalması ve böylece hükümlünün bütün geçim 
olanaklarının ortadan kaldırılması suretiyle cezadan beklenen amaçlara tam ters düşen bir durumun 
ortaya çıkması engellenmiştir. 

Madde 74. - İşyerinin kapatılması cezası 58 inci maddenin (3) numaralı bendinde yer almaktadır. 
Bu ceza, bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezasından farklı olarak sadece iş 
görülen yerin, örneğin dükkânın, atölyenin, izinsiz ders okutulan yerin ve benzerlerinin kapatılmasını 
kapsamaktadır. İşyeri kapatılması, kişinin başka yerlerde sanatını icra edebilmesini engellemez. 

Madde 75. - Sanayileşme ve ekonomik gelişme paralelinde, hızlı kentleşme ve nüfus artışının 
da etkisiyle, ulaşım araçlarının nicelik ve niteliklerinde yoğun bir artış gözlenmektedir. 

Taşıt araçlarıyla işlenen suçlarda ceza siyasetine uygun olarak, cezada caydırıcılık unsurunun 
gerçekleştirilmesi amacına yönelik olmak üzere kanunda belirlenmiş aslî cezaya ek olarak "sürücü 
belgesinin geri alınması" adı altında bir fer'î ceza verilmesi de öngörülmüştür. 

Maddeyle, her türlü taşıt araçlarıyla işlenen suçlarda, verilecek cezaya ek olarak hâkimin tak
dirine göre, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde sürücü belgesinin üç aydan üç yıla kadar geri alın
ması hükmü getirilmektedir. Araç kullanılması, çağdaş hayatın sürdürülmesinde, kişi için yaşamsal 
değer taşıdığından, olay dolayısıyla temel cezanın belirlenmesinde hâkimin çok özen göstermesi 
gerektiği açıktır. 

Madde 76. - Maddede kamu hizmetlerinden yasaklanma ve bir meslek veya sanat veya ticaretin 
icrasının durdurulması cezalarının, aslî cezanın infazından sonra uygulanacakları ve aslî ceza er
teleme veya özel af gibi bir nedenle infaz yeteneğini kaybettiğinde hükmün kesinleştiği tarihten 
itibaren etkilerini gösterecekleri belirtilmiştir. Ancak, aslî cezanın infaz süresi içinde de söz konusu 
fer'î cezalara mahkûm olan kimselerin bu cezalann gerektirdiği yoksunluk hâlinde bulunacaklarını 
belirtmek için, bu iki fer'î cezanın aslî cezanın infazı süresince de etkilerini gösterecekleri, bu suret
le aslî cezasını çekmekte olan bir hükümlünün seçilme ehliyetine sahip bulunmayacağını açıklamak 
maksadıyla maddeye açıklık getirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında erteleme ve özel af gibi nedenlerle aslî ceza infaz olunmadığında 
fer'î cezalann etkisinin ne olacağı gösterilmiştir: bu takdirde mahkûmiyet hükmünde veya özel af 
işleminde fer'î cezanın infaz olunacağı aynca belirtilmemiş ise, fer'î ceza da infaz edilmeyecektir. 
Böylece, aslî cezanın ertelendiği hâllerde söz gelimi, mahkûmiyet seçilememeyi de kapsıyorsa ve 
erteleme karannda bu fer'î cezanın infaz edileceği aynca açıklanmamışsa, seçilmeyi veya seçimle 
gelinmiş makamda kalmayı etkilemeyecektir. 

Maddenin son fıkrasıyla, ceza ertelendiği hâllerde, işyerinin kapatılması cezasının da uygulan
mayacağı belirtilmek istenilmiştir. 

Madde 77. - Maddeyle, kanunun aynca açıkladığı hâller dışında, kamu hizmetlerinden yasak
lanma ve meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezalannın ne gibi hâllerde ve 
koşullarla hâkimin takdirine göre hükmedilebileceği gösterilmektedir. 
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Kamu hizmetlerinden yasaklanma fer'î cezasının uygulanabilmesi bakımından koşullar şunlar
dır : 

- Aslî failin bir memur olması, 

- Memuriyet sıfatının işlenen suçun bir unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması, 

- Hâkimin fail hakkında fer'î olarak böyle bir cezanın hükmedilmesinde toplum savunması 
bakımından yarar bulunduğu kanaatine varması ve bu hususa ait gerekçeyi kararında göstermesi. 

Söz konusu koşulların varlığı hâlinde hâkim bu cezaya hükmedebilecek ise de, cezanın miktarı 
72 nci maddede gösterilen alt ve üst sınırları aşamayacağı gibi herhalde aslî ceza miktarını da 
geçemeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan hâlde, bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının dur
durulmasına fer'î ceza olarak karar verilebilmesinin ilk koşulu, bir meslek veya sanat mensubu ol
manın veya ticaretle uğraşmanın suçun unsurunu veya ağırlaştıncı nedenini teşkil etmesidir. Diğer 
koşullar bakımından ise, birinci fıkra hakkında yukarda işaret olunan hususlar geçerlidir. Ancak, bu 
hâlde 73 üncü maddenin gösterdiği sınırlar dikkate alınacaktır. 

Suçun, memur veya meslek veya sanat mensubu olmayan veya ticaretle uğraşmayan kimseler
le, memur veya meslek veya sanat mensupları veya ticaretle meşgul bulunanlarla iştirak hâlinde iş
lenmesi durumunda Tasarının 43 ve 44 üncü maddeleri gereğince veya dolayısıyla faillik kural
larına uyularak, bunlar hakkında da maddenin uygulanabileceği şüphesizdir. 

Madde 78. - Maddede, "müsadere" ve "suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesi" cezaları 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesi, müsadere dışında, mev
zuatımıza getirilen yeni bir ceza sayılmalıdır. Bu cezanın, özellikle kara paranın aklanması suçları 
bakımından çok önem taşıdığı belirtilmelidir. Müsadere cezası bakımından ise madde yürürlükteki 
mevzuata göre çok önemli yenilikler getirmiş bulunmaktadır. 

Maddenin (1) numaralı fıkrasının birinci paragrafına göre suçta kullanılan veya kullanılmak 
üzere hazırlanan veya suçun işlenmesine tahsis olunan veya suçtan meydana gelen şeylerin 
müsaderesine karar verilir. Bu kararın verilmesi için suç dolayısıyla bir kimsenin mahkûm edilmiş 
bulunması aranmaz. Eşya, suçta iştiraki olmayan bir kimseye ait ise müsadere olunamaz. Ancak, 
birinci paragrafta açıklanan eşya, suç failinin veya ailesi mensuplarının yaşamlarını sürdürebil
meleri için zorunlu araç ve gereçlerden ise ve dolayısıyla bunların mülkiyetinin Devlete geçmesi 
hakkaniyete aykırı bulunduğunun anlaşılması hâlinde, müsaderelerine karar verilmez. Böylece, 
ikinci paragrafın ikinci cümlesinde müsadere edilecek şeyler bakımından önemli bir istisna getiril
miş olmaktadır. Ancak dikkat edilmelidir ki, bu istisna sadece araç ve gereç niteliğindeki eşyayı 
kapsamaktadır. 

Üçüncü paragrafta, kanunlar tarafından tehlikeli ve zararlı olarak nitelendirilmiş veya kullanıl
ması, yapılması, taşınması ve bulundurulması suç oluşturan eşyanın da müsadere edileceği açıklan
mıştır. 

Dördüncü paragraf, müsaderede hakkaniyetin göz önünde bulundurulmasını sağlayan bir 
direktifi içermektedir. Bir şeyin bazı kısımlarının, örneğin bir otomobilin kaçak olarak sokulmuş 
motorunun müsaderesi gerektiğinde sadece bu kısım müsadere edilecektir. Ancak bu hâlde, tüme 
zarar vermeden bu kısmın alınmasının mümkün olması ve ayırmak için orantısız giderlere katlan
mak mecburiyetinin bulunmamasıdır. 
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Beşinci paragraf müsaderesine karar verilen şeyler hakkında ne yapılacağını göstermektedir: 
Bir kere kanun imhasını emrediyorsa şey imha olunur, eşyanın belirli maksada tahsisini öngörmüş 
ise o suretle hareket edilir. Diğer bütün hâllerde şeyin mülkiyeti Devlete geçer. 

Maddenin (2) numaralı fıkrası, suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesi yaptırımım içermek
tedir. Müsadere hâlinde de, esasta mülkiyet Devlete geçmektedir. Devlet mülkiyetine geçen bu şey
leri, kanunun emrine göre Devlet ya imha ya belirli maksada tahsis eder yahut bunlara, bir şekilde 
tasarruf eder. Ancak eşyanın veya değerlerin fail tarafından imha olunduğu veya başkalanna nak
ledildiği veya bir suretle tasarruf olunarak elden çıkarılmış olduğu hâllerde, ne yapılacağını (2) 
numaralı fıkra göstermektedir. 

Buna göre müsaderesi gereken şey elde edilemediğinde bunun değeri saptanarak failin mal var
lığından alınıp Devletin mülkiyetine geçirilmesine karar verilecektir. 

Müsaderesi gereken şey veya değer, bir başkası tarafından niteliği bilinerek edinilmiş ise, onun 
malvarlığı hakkında da aynı karar verilecektir. 

Tahsil bakımından 71 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Ayrıca, usule ilişkin belirli nedenlerle kamu davasının açılamaması veya açılmasına karşın or
tadan kaldırılması sonucunda müsaderesi gereken eşyanın müsaderesine karar verilememesi veya 
açılan bir dava sonucunda her ne nedenle olursa olsun müsadereye hükmolunamaması hâli 4/4/1919 
tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, 21/5/1985 tarihli ve 3206 sayılı 
Kanunla değişik 392 nci maddesinde öngörüldüğü için burada yeniden hüküm getirilmesine gerek 
görülmemiştir. 

Anayasanın 38 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "genel müsadere cezası verilemez" 
hükmü karşısında Tasarıda genel müsadere cezası öngörülmemiştir. 

Madde 79. - Maddede temel cezanın nasıl belirleneceği gösterilmiştir. Daima aşağı sınırın ter
cih edildiği, oysa kanunda her suçun cezasının iki sınır arasında belirtildiği, böylece suçun özellik
lerine göre cezasının takdir edilmesinin istendiği, daima aşağı sınır ile yetinilmesinin bu esasa ay
kırı düştüğü göz önünde bulundurulmuş ve takdirin nelere bakılarak yapılacağı açıklanmıştır. Tak
dirin nedenlerini tek tek saymanın olanaksızlığı karşısında sadece örnekler verilmiş ve "gibi" söz
cüğü ile sınırsızlığa işaret edilmiştir. Fakat hükümde takdirin nedenleri mutlaka gösterilecek ve böy
lece üst mahkemenin takdirde hata yapılıp yapılmadığını denetlemesine olanak sağlanacaktır. 

Madde 80. - Cezalarda kanunilik ilkesinin bir uygulaması olan bu maddede cezaların nasıl 
belirleneceği gösterilmiş, özellikle ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerin bir arada bulunması hâlin
de önce artırmayla işe başlanacağı ve elde edilecek ceza miktarı üzerinden hafifletici nedenlerin uy
gulanacağı belirtilmiştir. Şüphesiz ki, ağırlaştırıcı nedenlerden fiilî olanlar şahsî olanlardan daha ön
ce uygulanacaktır. Ancak, suçlunun yaşı, aklî durumu, takdirî hafifletici nedenler ve tekerrür bütün 
artırma ve eksiltme işlemleri bittikten sonra ve aralarındaki bu sıraya da uyulmak suretiyle birer 
birer uygulanacaktır. Ayrıca, değişik ceza türlerinin nasıl hesaplanacağı da maddede belirtilmiş ve 
birmilyon liradan aşağı olan para cezalarının hesaba katılmayacağı ve infaz edilmeyeceği açıklan
mıştır. 

Madde 81. - Maddeyle, mahkûmun suç nedeni ile şahsî hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran 
örneğin tutuklama gibi hâller nedeni ile geçirilen sürelerin mahkûmiyetten indirilmesi esası benim-
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senmiştir. Böylece teknik anlamda tutukluluk sayılmamakla beraber şahsî hürriyeti sınırlama 
sonucunu doğuran tedbirlerin tümünün de tutukluluk gibi mahkûmiyet süresine mahsup edilmesi 
öngörülmüştür. Bu nedenle, madde metninde "hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller" 
ibaresi kullanılmıştır. 

Maddede "hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen" ibaresi yer aldığından hükümlünün mah
kûm edildiği suçtan başka bir fiilden dolayı yargılama nedeniyle hürriyetinin sınırlanmış olması 
hâlinde de mahsubun hangi koşul ile yapılabileceği gösterilmiştir. 

Madde 82. - Madde cezanın ertelenmesi yönünden Türk ceza hukukuna çok önemli değişiklik
ler getirmektedir: Bir kere çağdaş kanunların benimsediği ana ilke vurgulanmış ve kısa süreli hür
riyeti bağlayıcı cezaların infazından mümkün oldukça kaçınma ilkesine uygun bir düzenleme ger
çekleştirilmiştir. Bu nedenle, erteleme olanağı geniş tutulmuş ve iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis 
ve hafif hapis cezalannın ertelenebileceği maddede belirtilmiştir. Aynca altmışbeş yaşını bitirmiş 
bulunanlann üç yıla kadar (üç yıl dahil) olan hapis ve hafif hapis cezalannın ertelenebileceği kabul 
edilmiştir. 

Ertelemenin mahkûmiyete ait koşulları bakımından da erteleme olanağı genişletilmiştir: Bir 
kere cürümden dolayı üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet ertelemeye engel etki 
yapmakta ve bu hükümlülüğün de suçun işlenmesinden önceki beş yıl içinde ve kasıtlı bir cürüm
den dolayı gerçekleşmiş bulunması gerekmektedir. Beş yıl geçtikten sonra gerçekleşen mah
kûmiyet, ceza ne olursa olsun, ertelemeye engel olmayacaktır. 

Ertelemenin ehliyet koşulu olarak da madde "geçmişteki hâli ve suç işleme hususundaki eğilimi" 
ölçü olarak almış ve böylece insan onuruna daha uygun bir ölçü öngörülmüştür. Hâkim, cezanın er
telenip ertelenmeyeceğine karar verirken yurt dışında verilen mahkûmiyet hükümlerini de dikkate al
mak suretiyle sanığın "geçmişteki hâli ve suç işleme hususundaki eğilimi"ni irdeleyecektir. 

Mahkeme kararlannın gerekçeli olması hakkındaki ilke göz önünde tutularak ertelemenin veya 
cezayı ertelememenin nedenlerinin kanunda yer alan ibarelerin tekran niteliğinde olmayacak biçim
de anlam taşıyacak surette belirtilmesinin gereği açıktır. Madde bu esası belirtmek amacıyla birin
ci fıkrasında hüküm içermektedir. 

Diğer yandan tazminat kabilinden olan para cezalannın, maddenin beşinci fıkrasında, er
telenemeyeceği belirtilmiş, aynca zapt ve müsaderesi gereken eşya ile yargılama giderlerinin de er
teleme hükmü içine ithal edilemeyeceği açıklanmıştır. 

Cezalann içtimai hâlinde ise her suç hakkında verilecek hüküm ertelemenin koşullan bakımın
dan ayn ayn değerlendirilecektir. 

Ertelemenin fer'î cezalar üzerindeki etkisine gelince: İlke, ertelemenin fer'î cezaları da kap-
samasıdır; ancak hâkim, karannda ertelemenin fer'î cezaları kapsamamasına karar verebilecektir. 

Tasannın erteleme kurumu bakımından getirdiği önemli bir yenilik de, cezası ertelenen hüküm
lünün hâkim tarafından belirlenecek bir süre ile denetime ve bu süre içinde 94 üncü maddenin (A) 
fıkrasının (2) numaralı bendine göre denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulmasıdır. Hâkim süreyi 
bir yıl ile beş yıl arasında belirleyebilecektir. Ancak, hükümlünün özelliklerini göz önüne alan 
hâkim bu sürenin tedbire tâbi tutulmadan da geçirilmesine karar verebilecektir. 

Maddenin dokuzuncu fıkrası, denetimli serbestliğin esas amacının, hükümlüde uygun sosyal 
davranış biçimlerinin yerleştirilmesi olduğunu belirtmek ve bu maksatla mahkûmun özellikle mes-
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leki etkinlikleri, ikamet yeri, tıbbî kontrol, alkollü içkilerden uzak kalma gibi hususlarda etkin ol
masını gerektireceğini açıklamaktadır. Hâkim bu süre içinde hükümlüye tüzüğünde gösterilen diğer 
bir takım mecburiyetleri de yükleyebilir, bu yükümlere gerek kalmadığını saptadığında bunları kal
dırabilir veya değiştirebilir. 

Maddenin onuncu fıkrası, denetim süresi içinde hükümlünün hürriyeti bağlayıcı cezayı gerek
tiren kasıtlı bir cürüm işlemesi veya kendisine yüklenen davranış yükümlerini ihlâl etmesi veya 
denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasından kaçması hâllerinde ne yapılacağını göstermektedir. 
Bu takdirde hâkim ertelenen cezanın ya tamamen veya kısmen infazına karar verecektir. Bunun an
lamı şudur ki, hükümlü bu hâlde mutlaka cezanın tümünü çekecek değildir. Ancak hükümlü hak
kında, koşullan varsa tekerrür hükümleri uygulanacaktır. 

Söz konusu hükümlerin uygulanması için suçun denetim süresi içinde işlenmiş olması yeter
lidir; yoksa ikinci suçtan dolayı hükmün denetim süresi içinde verilmiş veya kesinleşmiş bulunması 
gerekmez. 

Maddenin son fıkrasına göre denetim süresi olaysız yani kanunî koşullara uygun geçirildiğin
de hükümlülük yok sayılacak ve artık hiçbir hukukî netice doğurmayacaktır. 

Madde 83. - Sanığın ölümü ile ceza ve usul ilişkisi ortadan kalkacağından açılmış olan kamu 
davasının da ortadan kaldırılacağı maddede belirtilmiş, hükümlünün ölmesi hâlinde ise henüz tah
sil edilmemiş olan para cezasının varislerden ve terekeden istenemeyeceği açıklanmıştır. Bununla 
birlikte müsadere, mülkiyetin Devlete geçmesi ile Devletin bir alacağı niteliğinde bulunan yar
gılama giderlerinin bundan hariç tutulduğu ve 78 inci madde hükmünün de saklı olduğu maddede 
belirtilmiştir. 

Madde 84. - Madde, genel ve özel affın neticelerini göstermek ve ceza davasını veya hük-
molunmuşsa mahkûmiyeti ne suretle etkileyeceğini belirtmek maksadıyla kaleme alınmıştır. Özel 
affın kanun ve kararnameyle çıkarılabileceği göz önünde tutularak, ister Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ister Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilsin özel affın sonuçlannda bir değişiklik 
olamayacağı açıklanmıştır. 

Maddeye göre özel af, ilke olarak fer'î cezaları etkileyecektir. Ancak kararname aksini yani fer'î 
cezaları etkilemeyeceğini belirleyebilecektir. 

Madde 85. - Maddede, zamanaşımı süreleri yer almaktadır. Dava zamanaşımının kesilmesi hâl
lerine Tasanda artık yer verilmediğinden, zamanaşımı süreleri artınlmıştır. Bu süreler suçun gerek
tirdiği ceza miktarı esas tutulmak suretiyle ayrı ayn belirtilmiştir. Bununla birlikte fer'î cezalann 
özel bir kanunda aslî ceza olarak öngörülmesi olasılığı göz önünde tutularak böyle bir hâlde 
zamanaşımının ne kadar olacağı aynca gösterilmiştir. Keza, seçimlik cezalan gerektiren bir suçta 
en ağır cezanın, zamanaşımının uygulanmasında, süre itibarıyla daha uzun zamanaşımını gerektiren 
ceza olduğu vurgulanmıştır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinde yer alan hüküm uygulamada 
duraksamaları yok etmek amacıyla yeni metne aktarılmıştır. 

Maddenin beşinci fıkrasında zamanaşımının çeşitli suç tiplerine göre başlangıç tarihleri belir
tilerek, tamamlanmış, teşebbüs derecesinde kalmış, mütemadi ve müteselsil suçlar ile küçüklere 
karşı üstsoy veya küçük üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda 
zamanaşımının başlangıcı gösterilmiştir. Çocuk veya küçüklere karşı veli veya bunlar üzerinde 
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hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçların takibi, mağdurlann durumları nedeniy
le çok zor olmaktadır. Bu nedenle bu suçlarda zamanaşımı, mağdurun ergin olduğu günden itibaren 
işlemeye başlayacaktır. Bu değişikliğin mağdurun korunması ilkesi yönünden önemli olacağı 
düşünülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında ise özel kanunlardaki zamanaşımının başlangıcına ilişkin hüküm
lerinin saklı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 86. - Maddeye göre, kamu davasının açılması, izin veya karar alınmasına veya diğer bir 
mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğunda, izin veya kararın alın
masına veya meselenin çözümüne kadar zamanaşımı duracaktır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilen 
suç faili hakkında da kaçaklık karan mahkemece kaldırılıncaya kadar zamanaşımı duracaktır. 

Madde 87. - Ceza zamanaşımı sürelerini belirten ve bu sürelerin hangi tarihten itibaren iş
lemeye başlayacağını gösteren bu maddede, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun sistemi aynen 
benimsenmiş ve hükmedilmiş olan cezalann süreleri ve miktan göz önünde tutularak ceza 
zamanaşımı süreleri ayrı ayn belirtilmiştir. Bu sürelerin hükmün kesinleşmesinden veya infazın 
herhangi bir nedenle kesintiye uğramasından itibaren cereyan etmesi öngörülmüştür. Bu son hâlde 
göz önünde bulundurulması gereken zamanaşımı süresi, kesintiden sonra infazı gereken cezanın 
süre ve miktarlanna göre hesaplanacaktır. 

Madde 88. - Yukarıdaki maddelerde de açıklandığı üzere Tasarı kamu hizmetlerinden yasak
lanma veya bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezalannı ve müsadereyi 
fer'î ceza olarak kabul etmiş bulunmaktadır. Bu cezalarda zamanaşımı ceza süresinin iki katını geç
mesiyle gerçekleşmiş bulunacaktır. Ancak, hâlen özel kanunlarda mevcut bulunan ve diğer bir 
kısım ehliyet yoksunluklan gerektiren fer'î cezalar da vardır. Bunlann da aynı süre içinde 
zamanaşımına uğrayacaktan maddede belirtilmiştir. 

Madde 89. - Maddede, ceza zamanaşımının kesilmesi hâllerini göstermektedir. Bu hâller 
cezanın infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye yasal usulüne göre yapılmış tebligat veya bu 
maksatla hükümlünün yakalanması veya failin zamanaşımı işlediği sırada, mahkûm olduğu suç 
türünden diğer bir suçu işlemesidir. Suçun işlenmesi işleyen zamanaşımını durduracaktır. 

Madde 90. - Maddeyle, zamanaşımı sürelerinin hesabında 80 inci maddede gösterilmiş bulunan 
kural ve esaslann uygulanacağı belirlenmiştir. Aynca zamanaşımının re'sen uygulanacağı ve şüp
helinin, sanığın ve hükümlünün bu husustaki iradesinin göz önüne alınmayacağı belirtilmiştir. 

Şüpheli, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre hakkında soruşturma yapılan kişidir. 

Madde 9 1 . - Maddede, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda şikâyetin ve 
şikâyetten vazgeçmenin şeriklere etkisi ve sonuçlan düzenlenmiştir. Bu konuda 1/3/1926 tarihli ve 
765 sayılı Kanunun esaslan muhafaza edilmekle beraber bazı yenilikler de getirilmiştir. Söz gelimi 
şikâyetten vazgeçmenin, şikayet üzerine açılan davaya ilişkin suçun işlenmesinde şerik olanlan da 
kapsayacağı yani onlar hakkında da geçerli sayılacağı belirtilmiş aynca aksi kanunda açıklanmadık
ça vazgeçmenin bunu kabul etmeyen sanığa tesir etmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Metinde 
geçen "aksinin kanunda belirtilmesinden" maksat, herhangi bir kanun hükmünde vazgeçmenin 
sanığın kabulüne bağlı olmaksızın davayı ortadan kaldıracağı hususunda açıklık bulunmasından 
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ibarettir. Yoksa böyle bir açıklığı içermeksizin herhangi bir kanun hükmünde, vazgeçmekle davanın 
ortadan kalkacağının belirtilmesi, sanığın muvafakatinin aranmaması anlamına gelmeyecektir. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasında yer alan hükümle uygulama bakımından esaslı bir değişik
lik getirilmektedir. Bu hüküm çağdaş ceza hukukunda yer almış bulunan mağdurun korunmasının, 
ceza hükümleriyle de sağlanması yönünden yeni bir katkı oluşturmaktadır. 1/3/1926 tarihli ve 765 
sayılı Kanun hükümlerinin geçerli bulunduğu dönemde Kanunun 111 inci maddesinde yer alan hük
mü bilmeyen bir kısım mağdurun şahsî haklannı mahfuz tutmamalan nedeniyle haklannı sonradan 
talep edemedikleri görülmekteydi. Hüküm, şahsî haklann saklı bulunduğunu sağlayacak şekle 
sokularak mağdurun himayesi sağlanmıştır. 

Madde 92. - Maddede kamu davasının ortadan kalkmasının ve cezanın düşmesinin şahsî hak
lan etkilemeyeceği, bunun gibi müsadere edilmiş olan eşyanın ve ödenmiş olan para cezalannın 
iadesine yol açmayacağı, yargılama giderlerinin de bu nedenlerle talep edilemez bir hâle gel
meyeceği açıklanmış, sadece genel afla ortadan kalkma hâlinde yargılama giderlerinin de artık is-
tenemeyeceği belirtilmiştir. 

Madde 93. - 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna geçen yıllarda giren ve niteliği itibanyla 
maddî ceza hukukunu ve aynı zamanda usûl hukukunu ilgilendiren önödeme kurumu, büyük yük 
altında bulunan mahkemelerimiz yönünden çok yararlı etkiler yapmıştır. Batı ülkelerinde de, 
değişik şekil ve koşullarla uygulanan bu kurum yanında ve bazen bunun yerini almak üzere "uzlaş
ma" da yer almış bulunmaktadır. Tasan 39 uncu maddenin (2) numaralı fıkrası ile uzlaşmayı da 
kabul etmiş bulunduğundan, çok yerinde olarak, önödemenin sının bir miktar daralmış ve yerini 
kısmen uzlaşma almıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında önödeme yapılabilecek hâller gösterilmiş ve bu hâllerde koşullan 
yerine getiren kimse hakkında kamu davasının açılamayacağı belirtilmiştir. İkinci ve üçüncü fık
ralara göre ise özel kanun hükümleri nedeni ile iş doğrudan doğruya mahkemeye intikal ettiğinde 
veya Cumhuriyet savcısı tarafından dava açıldığı hâllerde fail, gerekli koşullan yerine getirirse 
kamu davasının ortadan kaldınlması karan verilecektir. Bu hususlara ilişkin olarak gerçekleş
tirilecek işlemlerin usûl ve koşullan yerine getirildiğinde kamu davasının ortadan kaldırılması 
karan verilecektir. Bu hususlara ilişkin olarak gerçekleştirilecek işlemlerin usûl ve koşulları Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda yer alacaktır. Bu maddede maddî ceza hukukunu daha ziyade il
gilendiren hükümlere yer verilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, suçla ilgili kanun maddesinde seçimlik ceza öngörüldüğünde 
ödenecek miktarın para cezasına göre saptanacağı belirtilmiştir. Kanun maddesinde aynca bir mes
lek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezasının bulunması önödemenin yapılmasını 
engel lemeyecektir. 

Önödeme dolayısıyla verilecek kararlar ise kişisel hakları, müsadereyi, mülkiyetin Devlete 
geçmesini veya malın geri alınmasını engellemeyecektir. 

Maddenin son fıkrasında ise nispî para cezalarında önödeme yapılamayacağı açıklanmıştır. 

Madde 94. - Madde, hürriyeti bağlayıcı ve haklardan yoksunluğu gerektiren güvenlik tedbir
lerinin çeşitlerini ve sürelerini göstermektedir. Bilindiği üzere, bugün Batı kanunları arasında suç
lunun iyileştirilmesini sağlamak ve bu yolla sosyal savunmayı güvence altına almak amacıyla, 
güvenlik tedbirlerine yer vermeyen, hemen hemen hiçbir ceza kanunu kalmamıştır. 
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Güvenlik tedbirlerinin değişik tasnifleri arasında Tasan, bu tedbirleri hürriyeti bağlayıcı ve 
haklardan yoksunluğu gerektirici olmak üzere iki gruba ayırmış bulunmaktadır. Maddede yer alan 
güvenlik tedbirlerinden birinci grubunu hürriyeti bağlayıcı güvenlik tedbirleri oluşturmaktadır; bu 
tedbirlerin ne gibi süreler için hükmedilebilecekleri ise 97 nci maddede gösterilmiştir. 

Hürriyeti bağlayıcı güvenlik tedbirlerinden birincisi " bir eğitim- iş evinde veya tarım işlet
mesinde mahkûmun iyileştirici maksat güden bir eğitime tâbi tutulması"dır. 

"Denetimli serbestlik" genel olarak, özel şekilde seçilmiş suçlular hakkında kamu davasının 
açılmasının veya duruşma yapılmasının veya cezanın hükmedilmesinin koşullu olarak geri bırakıl
masını ve serbest bırakılan suçlu hakkında onun kişiliğini hedef tutan bir denetim, yönetme ve idare 
sisteminin uygulanmasını belirleyen bir tedbirdir. Ancak Tasarı bu tedbiri suçtan dolayı aslî cezalar
dan birisine mahkûm edilmiş bulunan suçlunun, cezasını çektikten sonra tâbi tutulabileceği bir ted
bir olarak kabul etmiş ve bir kısım Batı kanunlarından böylece ayrılmıştır. Gerekçe için, 97 nci mad
de gerekçesine de bakılmalıdır. 

98 inci maddenin (2) numaralı fıkrası gereğince bu tedbir yerine hâkim önleyici kefalete de 
hükmedebilecektir. 

"Belirli yerlerde bulunma veya ikametin yasaklanması" aslî cezanın çekilmesinden sonra 
hâkimin, kanunun yetki verdiği hâllerde, suçlunun belirli yerlerde bulunmasını veya ikametini men 
edebilmesidir. Bu tedbirin, mevzuatımızdan artık çıkanlmış olan "belirli yerlerde ikamete mecbur 
etme" ile ilgisi yoktur. Burada söz konusu olan tedbir, suçluyu kendisini suç işlemeye yöneltmiş 
bulunan etkilerden kurtarmaktır ve fakat onu belirli bir yerde bulunmaya veya ikamete mecbur et
mek değildir. Hükümlü mahkemenin belirleyeceği bir yer dışında istediği yerde ikamet edebilir. 
Hâkim hatta bir şehrin belirli bir mahallesini de yasaklayabilir. 

"İçki içilen veya benzerî yerlere gitmekten yasaklanma" failin aslî cezasını çektikten sonra 
hâkimin karannda açıkça belirteceği içki içilen veya benzerî, örneğin barlar, kumarhaneler gibi yer
lere gitmekten yasaklanmasıdır. 

34 üncü maddede tam olarak veya önemli derecede bilinç ve hareket serbestliğini ihlâl eden 
akıl maluliyetine uğramış kişilerin cezaen sorumlu bulunmadıkları açıklanmıştır. Aklî veya ruhî 
durumlan itibanyla bu hâlde bulunmamakla beraber, yine de aklî ve ruhî hâllerinin temel cezanın 
saptanmasında göz önünde bulundurulduğu ve bu hâl takdiri hafifletici neden sayılarak cezanın in
dirilmiş olduğu hâllerde ise bu maddenin (5) numaralı bendinde yer alan tedavi tedbirine hâkim 
tarafından hükmolunabilecektir. Bu tedavinin mutlaka yatırılarak yapılması şart değildir; ayakta 
tedavi olanağı da vardır. 34 üncü maddenin (2) numaralı fıkrası gereğince hâkim bu hâlde güvenlik 
tedbirlerinin ceza yerine geçeceğine de karar verebilecektir. 

Madde, (A) fıkrasının (5) numaralı bendinde, suç işlemiş sakatların, sağlıklarının gerekli kıl
ması hâlinde, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlayacak şekilde kurulmuş sağlık kurumlannda tedavi 
edilmelerini de, bir güvenlik tedbiri olarak öngörmüş bulunmaktadır. 

34 üncü maddenin (2) numaralı fıkrasında yazılı hâlde ise kanunî bir hafifletici neden söz 
konusudur ve orada yazılı hüküm uygulanacaktır. 

Maddenin (A) fıkrasının (6) numaralı bendinde aynı suretle sarhoşluğu veya uyuşturucu mad
de kullanması iptila mertebesinde olmayan ve fakat alışkanlık düzeyinde bulunan suçlunun aslî ceza 
ile birlikte tedavi altına alınması tedbirine yer verilmiştir. 
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(8) numaralı bentte yer alan sınır dışı edilme tedbiri idarî mercilerin yurt dışına çıkarma 
hususundaki yetkilerini kaldırmış değildir; bu yetkiler saklıdır. 

Maddenin (B) fıkrasında yer alan haklardan yoksunluğu gerektiren güvenlik tedbirlerinden 
birincisi suçlu hakkında, belirli koşullarla velayet hakkının veya vasilik veya kayyımlık sıfatının 
kaldırılmasına karar verilebilmesidir. Bu tedbirin uygulanabilmesi için koşul, suçlunun altsoyu veya 
eşine karşı hapis cezasını gerektiren bir suç işlemesidir. Böyle bir hâlde hâkim velayetin nez'ine 
veya kayyımlık sıfatının kaldırılmasına karar verebilecektir. Ancak kanun, hâkimin söz konusu yet
kisini kullanabilmesi bakımından şu takdir unsurlarını koymuş bulunmaktadır: Hâkim suçun 
niteliğini, fail ile mağdur arasındaki ilişkileri, suçlunun kişilik özelliklerini göz önüne alacaktır. Söz 
gelimi fiilin taksirli bir suç oluşturması, mağdurun hatalı hareketleriyle suça neden olması, olayda 
çok ciddî takdiri hafifletici nedenlerin varlığı gibi hâllerde bu tedbiri uygulamayabilecektir. 

Maddenin (B) fıkrasının (2) numaralı bendinde ise, daha ziyade suçluyu korumak amacına 
yönelik bir tedbire yer verilmiştir: Buna göre hapse mahkûm edilen suçlu hakkında, cezanın süresi 
ne olursa olsun kısıtlanma kararı verilebilecektir. 

(C) fıkrasında yer alan "önleyici kefalet" Tasarıda hâkimin takdirine göre maddenin (A) fık
rasının (1), (2), (3), (4) ve (7) numaralı bentlerinde öngörülen tedbirler yerine ikame edilmek üzere 
getirilmiş bir tedbirdir. Hâkimin takdirine göre, hakkında maddede belirtilen tedbirlere hük-
medilebilecek olan veya kanunun emri gereği bu tedbirlerden birisinin uygulanması gereken suçlu 
hakkında, maddede belirtilen aşağı ve yukarı sınırlar arasında hâkimin tayin edeceği bir meblağı 
suçlunun kefalet olarak vermesine veya aynı değerde ipotek göstermesine veya muteber bir kefil 
göstermesine karar verebilmesidir. Bu gibi hâllerde önce belirli bir süreyle yukarıda sözü edilen ted
birlere hükmedilecek ve sonra bunları hâkim, takdirine göre önleyici kefalete çevirebilecektir. Ted
birler için hâkim tarafından belirlenen süre içinde suçlu yeniden bir suç işlemez veya tedbirlere ait 
yasaklara uyacak olursa, kefalet hükümlüye iade olunur; aksi hâlde ise Devlet Hazinesine irad kay
dedilir ve tedbir tam olarak uygulanır. 

Madde 95. - Madde güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi ve bunların uygulanması hususundaki 
esasları göstermektedir; söz konusu esaslar şöylece belirtilebilir: 

1. Tasan güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını bazı hâllerde mecburî kılmış, bazı hâllerde ise 
hâkimin takdirine bırakmıştır. Ancak, her hâlde bu tedbirlerin hükmolunabilmesi ve uygulanabil
mesi hâkimin kararına bağlıdır. Böylece idarî kararlarla güvenlik tedbirlerine hükmolunabilmesi 
veya uygulanması olanaklı değildir; güvenlik tedbirlerine hükmolunması bir yargı işlemidir. 

2. Güvenlik tedbirleri ancak, bir suçtan dolayı aslî bir cezaya mahkûmiyet hâlinde hük
medilebilir. Kişinin soyut tehlike hâli, Tasarının kabul ettiği sistemde, güvenlik tedbirlerinin hük-
medilmesine olanak vermez. 

3. Bir suçlu hakkında, işlediği suçların sayısı ne olursa olsun, içtima veya tekerrür hâlinde de 
bir veya birden fazla tedbire hükmolunacaktır. Bu husus, birinci fıkranın ikinci cümlesinde açıkça 
belirtilmiştir. 

4. İkinci fıkra gereğince, hükmü veren hâkim veya mahkeme gerekli gördüğünde uygulanmak
ta olan güvenlik tedbirini değiştirebilir. Böylece güvenlik tedbirinden failin, gerektiği ölçüde yarar
lanmadığı anlaşıldığında, hâkim bunun yerine başka bir tedbire hükmedebilecektir. Ancak bu hâlde 
esas hükümde belirtilen tedbir süresi aşılmayacak ve hükümlü hakkında verilen hükme göre ted
birin geri kalan kısmı yeni tedbirin koşullarına göre uygulanacaktır. 
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5. Herhangi bir güvenlik tedbirinin uygulanmasında, artık fail veya toplum bakımından bir 
yarar kalmadığının saptandığı hâllerde, tedbire ait 97 nci maddede belirtilen alt sınırların çekilmiş 
olması kaydıyla, hükmü veren hâkim tedbirin tümüyle kaldırılmasına karar verebilecektir. Bu 
hususta, hükümlü ve savcı da doğal olarak hâkime başvurabileceklerdir. 

6. Maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında hükümden sonra güvenlik tedbirlerinin uygulan
masına ne zaman başlanacağı gösterilmiştir: Hürriyeti bağlayıcı güvenlik tedbirleri cezanın infazın
dan sonra, koşullu salıverilme hâlinde ise, salıverilme tarihinden itibaren uygulanacaktır. Haklardan 
yoksunluğu gerektiren güvenlik tedbirleri ise, mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra uy
gulanacaktır. 

7. Maddenin altıncı fıkrasında, hükmedilen cezanın düşmesini gerektiren kanunî nedenlerin, 
güvenlik tedbirini de düşüreceği belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, güvenlik tedbirlerinin infazından kaçan hükümlü hakkında 469 un
cu maddenin gösterdiği cezalara hükmedileceği açıklanmıştır. Tabiî olarak 98 inci maddenin (2) 
numaralı fıkrasında yazılı hâlde, uygulanacak yaptırım saklıdır. 

Madde 96. - Maddenin birinci fıkrasında, Tasarının belirli bölümlerinde yer alan kasten veya 
taksir ile kamu bakımından tehlike yaratma karakterini taşıyan suçlardan dolayı hâkimin bir güven
lik tedbirine hükmedebilmesi öngörülmüştür. Bu hâlde, güvenlik tedbirinin uygulanması için 
hâkimin ne gibi hususları göz önüne alacağı maddede teker teker açıklanmıştır. Dolayısıyla bu gibi 
hâllerde güvenlik tedbirine hükmolunduğu takdirde, hâkimin kararında söz konusu hususların bir 
güvenlik tedbirinin uygulanmasını gerektirmekte olduğuna ilişkin gerekçeyi göstermesi şarttır. Bu 
gerekçeye göre gereken denetim merciince yapılacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, iki yılı aşmayan bir hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş 
hükümlünün, kişilik özellikleri göz önüne alınarak cezasının aynı süreyle 94 üncü maddenin (A) 
fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bir güvenlik tedbirine çevrilmesine mahkemece 
karar verilebilmesini ifade eden bir hüküm yer almaktadır. Bu hâlde güvenlik tedbirlerinin süresi 
olaysız olarak sona erdiğinde ceza çekilmiş sayılacak, aksi hâlde ise güvenlik tedbiri altında çekilen 
sürenin mahsubundan sonra hükmedilen cezanın olayın çıktığı andan sonraki kalan kısmı aynen 
çektirilecektir. Böylece ceza yaptırımının bireyselleştirilmesini sağlayacak çok etkin bir araç 
hâkimin eline verilmiş olmakta ve asıl önemlisi cezanın güvenlik tedbirine çevrilebilmesi olanağı 
sağlanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında ise, ikinci fıkranın uygulanamayacağı hâller gösterilmiştir. 45, 46, 47 
nci maddelerde olduğu gibi, kanun gereği bir güvenlik tedbirine hükmedilmesi zorunlu olduğu hâl
lerde ikinci fıkra uygulanmayacaktır. Yine bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hâllerde olduğu 
gibi, hâkimin bir güvenlik tedbirine hükmedebileceğinin kanunda belirtildiği hâllerde de bu fıkra 
hükmü uygulanmayacaktır. 

Madde 97. - Madde, hürriyeti bağlayıcı güvenlik tedbirlerinin aşağı ve yukarı sınırlarını gös
termektedir. 

Maddenin (2) numaralı bendinde, denetimli serbestlik tedbirinin süresi belirtilmiştir. Esas amaç 
hükümlüyü yeniden suça teşvik edecek, suça doğru yönlendirecek etki ve ilişkilerden uzaklaştır
makla beraber aynca onun suç işlemeden yaşamasını kolaylaştırıcı yardımlarda bulunmaktır. Bu 
nedenle denetimli serbestliğin bir eğitim tedbiri niteliğini taşıması gereklidir. Maddenin açıkça 
belirttiği gibi suçluya hem sosyal ve hem de maddî yardım sağlanacaktır. Bütün bu hizmetler de bir 
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denetim görevlisi marifetiyle verilecektir. Suçlunun toplum ile bütünleştirilmesini sağlamak üzere 
bu görevli gereken her şeyi yapacaktır. 

Maddenin (6) numaralı bendinde geçen "salâh" tabiri için 34 üncü maddenin gerekçesine bakıl
malıdır. 

Maddenin (8) numaralı bendinde söz konusu sınır dışı etme kararı, 96 ncı maddenin ikinci fık
rasında belirtilen hâllerde, tabiî olarak suçlunun aslî cezayı çekmeden derhal sınır dışı edilmesini 
gerektirebilecektir. Hükmedilen cezanın iki yıldan fazla olması hâlinde ise, aslî cezanın infazından 
sonra sınır dışı edilme tedbirinin uygulanması gerekecektir. Hâkim yabancı hakkında sınır dışı edil
me kararını hükmün kesinleşmesinden sonra da verebilir. Ayrıca sınır dışı edilmiş yabancıların beş 
yıl geçmedikçe yurda sokulmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 98. - Maddenin (1) numaralı fıkrasında, 94 üncü maddenin (B) fıkrasının (1) numaralı 
bendinde öngörülen güvenlik tedbirinin hâkimin takdirine göre süreli olarak veya müebbeden hük-
medilebileceği öngörülmüştür. Maddenin (2) numaralı fıkrasında ise, kanunen hükmedilmesi 
gereken veya hâkimin takdirine göre uygulanabilecek olan güvenlik tedbirlerinin, hâkimin takdirine 
göre "önleyici kefalef'e değiştirilebileceği kabul edilmiştir. Böylece yaptırımın bireyselleştiril-
mesini sağlayan bir araç hâkime verilmiş olmaktadır. 

Madde 99. - Güvenlik tedbirlerinin türleri, uygulanma koşulları ve süreleri 94 ilâ 98 inci mad
delerde gösterilmiştir. Kanun böylece, söz konusu tedbirlerin niteliklerini, uygulanacağı hâlleri 
belirtmiş bulunmaktadır. İnfaz rejiminin içeriğini belirleme ise, Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkın
da Kanun ile tüzüğe bırakılmıştır. Nitekim cezalarda da, öteden beri aynı yol tutulmuş ve içeriğin 
belirlenmesi, kanunun gösterdiği direktifler çerçevesinde tüzük ve yönetmeliklere bırakılmıştır. 

Madde 100. - Tasarının Birinci Kitabının Beşinci Kısmının 100 ilâ 127 nci maddeleri yeni bir 
"Türk Çocuk ve Küçük Ceza Hukuku" sistemini kurmuş bulunmaktadır. Böylece Tasan, büyüklere 
ve çocuk ve küçüklere özgü olmak üzere iki ayrı ceza hukuku sistemi getirmiştir. İşte bu madde, 
çocuk ve küçüklere özgü ceza hukuku bakımından, birinci fıkrasında önce temel ilkeyi koymak
tadır; Suçu işledikleri sırada onsekiz yaşını doldurmamış bulunanlar hakkında Beşinci Kısımdaki 
hükümler uygulanacaktır. Kanunun diğer kitap ve kısımlarında yer alan hükümler, bu Kısımda ay
rı hüküm bulunmadığı hâllerde uygulanacaktır. Söz gelimi bu Kısmın 120 nci maddesinde cezanın 
ertelenmesi kurumu ayrıca yer almış bulunduğundan Tasarının 82 inci maddesinde düzenlenmiş 
bulunan erteleme hükümleri onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hakkında uygulanmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası da, aynı yöntem çerçevesinde ceza ve tedbirler bakımından bu esası 
tekrarlamakta ve Tasarının 34, 73, 74 ve 78 inci maddeleri saklı kalmak üzere suç işlemiş ve suçu 
işlediği sırada onsekiz yaşını bitirmemiş olanlar hakkında ancak Beşinci Kısımda öngörülmüş ceza 
ve tedbirlerin uygulanabileceğini açıkça belirtmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, Beşinci Kısımdaki hükümlerin uygulanması bakımından "çocuk" 
ve "küçük" deyimlerinin tanımı yapılmaktadır. Çocuk, suçu işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş olup 
onbeş yaşını bitirmemiş olanlardır. Küçük deyiminden ise, suçu işlediği sırada onbeş yaşını bitirmiş 
fakat onsekiz yaşını bitirmemiş olanlar anlaşılacaktır. Böylece bu Kısma dahil olan maddelerde 
gereksiz tekrarlarda bulunmak sorunu giderilmiş olduğu gibi ayrıca 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanuna göre önemli bir değişiklik yapılarak sorumsuzluk ve sorumluluk yaş sının değiştirilmiş ol
maktadır. 
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Madde 101. - Madde, ceza sorumluluğu bulunmayan oniki yaşını doldurmamış ve suç işlemiş 
çocuklar hakkında ne gibi işlem yapılacağını göstermektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre söz konusu çocuklar hakkında ceza soruşturması ve kovuştur
ması yapılmayacaktır. Ancak suçları, adı geçenlerin yasal temsilcilerine bildirilecektir. Madde bu 
bildirme görevini savcılara, kolluk yetkililerine ve okul görevlilerine vermiştir. 

İlke olarak bu çocuklar hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Ancak savcılar iki hâlde 
konu ile ilgilenmek ve problemli çocuklar hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanununun ve diğer kanunların öngördüğü tedbirlere karar vermesi için çocuk mahkemesine baş
vurmakla yükümlüdürler. Bu hâllerde çocuk mahkemesi sözü edilen kanunların öngördüğü hüküm
leri çocuk hakkında uygulayabilecektir. Hâlen Türk Medenî Kanunu dışında çocuk ve gençleri 
korumak bakımından bir kısım mevzuat vardır; ancak bunları ayrıca yeni hükümler getirerek 
tamamlamak gereklidir. 

Yukarıda değinildiği üzere oniki yaşını doldurmamış çocuklar bakımından çocuk mahkemesin
den tedbir isteminde bulunulmasını gerektiren birinci hâl, maddenin ikinci fıkrasına göre "suçun 
belirli bir ağırlıkta olması"dır. Tasan bu ağırlığı belirtmek bakımından, suçun cezasına dayalı bir öl
çü getirmemiştir. Durum savcının takdirine göre belirtilecektir. Savcının bu değerlendirmesine göre 
tedbire hükmedip etmemek ise çocuk mahkemesinin takdiri içindedir. 

İkinci hâl ise çocuğun suçlarını tekrarlaması ve böylece adı geçen hakkında ceza niteliğinde ol
mayan koruyucu tedbirler alınması gereksiniminin ortaya çıkmış bulunmasıdır. 

Her iki hâlde de, çocuk mahkemesi özel hukuk anlamında bir velayet veya vesayet makamı 
gibi hareket edecek ve tedbir alabilecektir. Görülen gerek çerçevesinde bu tedbirleri kaldırmak veya 
değiştirmek olanağı da vardır. Tedbirler yetkili hukuk mahkemesince de alınabilecektir. 

Madde 102. - Madde, çocukların ceza sorumluluğunun tâbi kılındığı ölçütü birinci fıkrasında 
açıklamaktadır. Dikkat edilmelidir ki, çocuğun sorumluluğu esasta, onun suçu işlediği sıradaki ah
lâkî ve ruhsal olgunluğuna bağlanmıştır. Söz konusu olgunluk adı geçenin eyleminin haksız 
niteliğini anlaması ve buna göre hareket edebilmesi için yeterli ise ceza sorumluluğu kabul 
edilecektir. Demek oluyor ki, sorumluluğun esası çocuğun eyleminin haksız niteliğini anlaması ve 
buna göre hareket edebilmesi yeteneğine sahip olmasıdır; bu yeteneğin varlığı ise çocuğun suçu iş
lediği sırada ahlâkî ve ruhsal olgunluğa sahip olup olmadığının belirlenmesine bağlıdır. 

Dikkat edilmelidir ki, Tasan geleneksel temyiz gücü kavramına böylece yeni bir boyut getir
miş bulunmaktadır. Yine dikkat edilmelidir ki, cezaen sorumlu çocukta eyleminin haksız niteliğini 
anlamasını sağlayacak ruhsal ve ahlâkî olgunluk yani idrak (algılama yeteneği) mevcut bulunacak 
ve ayrıca buna göre hareket edebilme yeteneği de eklenmiş olacaktır. Böylece çocuğun bu yeteneğe 
sahip bulunup bulunmadığı hususunda uzman hekimin görüşü yararlı ise de mutlak bir gerek değil
dir. Bu hususu çocuk mahkemesinin kendisi de saptayabilir. 

Maddenin ikinci fıkrası ise söz konusu yeteneğe sahip bulunmadığı anlaşılan küçük hakkında 
mahkemece yerine getirilecek işlemi belirtmektedir. Mahkeme çocuğu öncelikle beraat ettirecektir. 
Ancak bununla yetinmeyecek ve çocuğun birinci fıkrada belirtilen olgunluğu elde edebilmesi için 
gerekli eğitici ve iyileştirici bütün tedbirleri alacaktır. Bu tedbirlere Türk Medenî Kanununun ve 
çocukları koruyucu diğer kanunlann öngördüğü bütün tedbirler dahildir. 
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Madde 103. - Tasarı, Beşinci Kısımdaki hükümleriyle, ceza sorumluluğu olan çocuklar hakkın
da hükmedilebilecek yaptırımları üç kısma ayırmıştır. Bunlar; 

1. Çocuğun koruma, tedavi ve eğitim noksanlığını giderici tedbirlerden, 

2. Disiplin tedbirlerinden, 

3. Cezalardan 

ibarettir. 

İşlenen suç ne olursa olsun, ceza sorumluluğu olan çocuklar hakkında çocuk mahkemesi 113 
üncü maddede yer alan hükümlere göre bunlardan birisine veya bir kaçma hükmedilebilecektir. 

İzleyen maddelerde, bu maddede listesi verilen tedbir ve cezalar teker teker gösterilmiş ve 
gerekçelerde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Maddenin (A) fıkrasının (4) numaralı bendinde yer 
alan tedbirler bakımından 94 üncü maddenin (A) fıkrasının (5) ve (6) numaralı bentlerine yollama 
yapılmış olduğundan, sözü geçen bentlerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Madde 104. - Koruyucu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu 103 üncü maddenin (A) fıkrasının 
(1) numaralı bendinde gösterilmiştir. Bu tedbirler, yargılama neticesinde suç işleyen çocuk hakkın
da velayet veya vesayetle ilgili kanunî tedbirlerin alınmasıdır. Bu madde ise, söz konusu tedbirlerin 
ne gibi hâllerde alınacağını göstermektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre, suç işlemiş çocuk 
üzerindeki velayet veya vesayet yetkilerinin kötüye kullanıldığı veya görevlerin ihmal edildiği an
laşıldığı ve bu nedenle çocuğun ahlâk ve beden bakımından tehlike içine düşmüş bulunduğu anlaşıl
dığında Türk Medenî Kanununun ve ilgili mevzuatın hükümleri çocuk mahkemesince de uy
gulanabilecektir. Böyle bir durumun mahkemece yargılama sonunda saptandığı hâllerde, eğer veli 
veya vasi, uygun yardımda bulunabilecek bir kuruluş, örneğin yetkili bir çocuk kliniği veya yetkili 
bir çocuk hekimi ile işbirliği yapmayı kabul ettiklerinde mahkeme, maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen tedbiri almayabilecektir. 

Madde 105. - Madde, 103 üncü maddenin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinde gösterilen 
tedavi tedbirlerinin ne suretle uygulanacağını göstermektedir. Tedavi tedbirleri beden ve ruh sağlığı 
bozuk olan veya beden ve ruh sağlığında anzalar bulunan çocuğun ayakta veya yatırılarak tedaviye 
tâbi tutulmasıdır. Suç işleyen çocuğun, yargılama sırasında veya sonunda beden ve ruh sağlığının 
bozuk veya arızalı olduğu saptandığında mahkeme, tedbir olarak, çocuğun ruhsal veya tıbbî 
tedavisinin yaptırılmasına karar verecektir. Tedavi kurumu veya tedavi edecek uzman mahkemece 
atanacaktır. 

Madde 106. - Madde, 103 üncü maddenin (A) fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan eğitim nok
sanlığını giderici tedbirlere ne gibi hâllerde hükmolunabileceğini göstermiş bulunmaktadır. (3) numaralı 
bende göre eğitim noksanlığını giderici tedbirler, ahlâk ve beden bakımından tehlike içinde bulunduğu 
saptanan çocuğun eğitim yardımlarına veya denetimli eğitime tâbi tutulmasına karar verilmesidir. 

Madde, yukarıda belirtilen eğitim noksanını giderici tedbirlere ne gibi hâllerde hük-
medilebileceğini göstermektedir. Bir kere tedbirin amacı suç işleyen çocuğun fiili ile ortaya çıkan 
eğitim noksanını gidermektir; yoksa suçluluğu ve sorumluluğu değerlendirip buna karşı tepki geliş
tirmek değildir. Bu bakımdan söz konusu tedbirlerin suç nedeniyle değil "suç vesilesiyle" uy
gulanacağını belirtmek yerinde olacaktır. Ayrıca bu tedbirlerin çocukta noksanı saptanan sorum
luluk duygusunu güçlendirmek maksadıyla da uygulanması söz konusu olabilir. Ancak bu tedbir
lerin maksadı bastırma (tenkil) değildir. 
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Belirttiğimiz amaca yönelik olan eğitici tedbirlerin uygulanacağı hâlleri ise bu madde göster
mektedir. Suç işleyen çocuğun eğitimi hususunda gerekli özen gösterilmediği veya bu hususta uy
gun koşulların bulunmadığı yargılama sonunda saptandığında çocuğun bir eğitim veya iş kurum ve 
yurdunda eğitilmesine çocuk mahkemesince karar verilecektir. Eğitim, çocuğun ailesi nezdinde 
kalarak veya başka bir aile nezdine verilerek sağlanabileceği gibi, çocuğun kurum veya yurda 
yatırılmasına da karar verilebilir. Bu takdirde 122 nci madde çerçevesinde denetim altında olarak 
eğitim noksanını giderici tedbir uygulanmasına devam olunur. 

Eğitimin çocuğun aile nezdinde bırakılarak veya başka bir aile nezdine verilerek sağlanması 
hâlinde, mahkemece çocuğa eğitim bakımından diğer yardımların icrasına da karar verilebilir. 

Bu tedbirlerin süresini de keza mahkeme belirleyecektir. Ancak, çocuğun onsekiz yaşını bitir
mesi ile tedbir sona erer. 

Eğitimin denetimli olarak verilmesine de mahkemece karar verilebilir. 

Madde 107. - Madde suç işlemiş çocuk hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirlerinden "tek-
dir"i tanımlamakta ve bunun ne gibi hâllerde, nasıl uygulanacağını göstermektedir. Tekdir, çocuk 
mahkemesinin, ilke olarak yasal temsilcilerinin huzurunda, suç işleyen çocuğa fiilin haksızlığını 
belirterek eylemin kötülüğünü güçlü biçimde vurgulayarak faili ayıplamasıdır. Birinci fıkrada belir
tilen çerçeve ve maksat içerisinde tekdirin içeriğini mahkeme takdir eder. Mahkeme çocuğa yaptığı 
tekdirde onun dikkatini, fiilin toplum ve suç mağduru bakımından neden olduğu zararlara çek
melidir. Tekdiri yazılı veya sözlü olarak yapmak mahkemenin takdiri içindedir. 

Disiplin tedbirleri ağırlık itibarıyla eğitim noksanını giderici tedbirlerle cezalar arasında yer al
mış bulunmaktadır ve amaçlan iyileştirmedir (ıslahtır). Tekdirin temel amacı da çocuğu, işlediği 
hukuka aykırılık hususunda bir vicdan muhasebesi yapmaya yöneltmektir. Ancak tekdir, disiplin 
tedbirlerinin en hafifidir ve işlenen suçun yalnızca para cezasını veya bir yıldan az hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektirmesi hâlinde bu tedbire hükmedilebilecektir. 

Tekdirin İngiliz hukukunda, çok geniş ölçüde olarak, polis tarafından da uygulandığı bilinmek
tedir. 

Madde 108. - Madde disiplin tedbirlerinden ikinci grubu oluşturan çocuğun yükümlere tâbi 
tutulması tedbirlerini ve bunlara ne gibi hâllerde çocuk mahkemesince karar verilebileceğini gös
termektedir. 

Yükümlerin nelerden ibaret bulunduğu birinci fıkranın (1) ilâ (7) numaralı bentlerinde gösteril
miştir. Söz konusu yükümlerin temel amacı çocuğu zararlı etkilerden korumak ve neden olduğu 
zararları, elden geldiğince gidermesini sağlamaktır. Bunun için çocuğun yaşam biçimini yeniden 
düzenlemek ve eğitimini desteklemek gerekeceğinden bu son husus birinci fıkrada açıkça belirtil
miştir. 

Ancak madde çocuğun tâbi kılınacağı söz konusu yükümler bakımından iki sınır getirmiştir: 
Bir kere söz konusu yükümlerin çocuğun gücünü aşmayacak şekilde ve yoğunlukta olarak hük-
medilmesi gerekir. İkinci olarak yükümlerin süresi iki yıldan fazla olamaz. 

Maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde geçen "yuva" deyiminden sadece Çocuk 
Esirgeme Kurumunun yuvalarının anlaşılmaması gerekir. Bu konuda tesis edilecek yeni yuvalar da 
bu kapsama girecektir. 
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Maddede (1) ilâ (7) numaralar altında gösterilen yükümlere ait tanımlar yeterli derecede açık 
olduğundan bunlar hakkında ayrıca açıklama yapılması gerekli görülmemiştir. Mahkeme bu tedbir
lerden birden fazlasına da aynı zamanda hükmedebilir. 

Maddenin son fıkrası yükümlerin yerine getirilmemesi hâlinde yaptırımı göstermektedir. 

Madde 109. - Maddede yer alan disiplin tedbirlerinden üçüncüsü "kamuya yararlı bir işte çalış-
tırma"dır. Tasarının 64 üncü maddesinde büyük suçlular hakkında da kabul edilmiş olan bu tedbir 
bakımından 64 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. Ancak madde söz konusu tedbirin çocuk
lar hakkında uygulanması bakımından bazı özellikler içermektedir: 

Tedbire hükmolunabilmesi için bir kere mahkemenin 103 ilâ 108 inci maddelerdeki tedbirlere 
değil ve fakat çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezasına hükmetmeyi uygun sayması sonra da bu 
ceza yerine suçlunun kamu yararına bir hizmeti ücretsiz olarak yerine getirmesine karar vermesi 
gerekecektir. 

İkinci olarak hürriyeti bağlayıcı ceza yerine kamu yararına bir hizmetin yerine getirilmesine 
karar verilebilmesi için, çocuğun çalışmanın amacını anlayabilecek yetenekte olması gereklidir. 
Çocuk, çalışmanın kendisine ızdırap vermek üzere, işkence gibi uygulandığını sanıyorsa bu tedbir 
uygulanmamalıdır. 

Üçüncü olarak, bu tedbire hükmetmek için çocuğun rızasının var olmasına gerek yoktur. 

Nihayet yine 64 üncü maddeden farklı olarak tedbirin süresi en çok hapis cezası süresi kadar 
olabilir. Ancak maddenin ikinci fıkrası gereğince mahkeme süreyi de belirleyebilecek ve yedi gün
den az olmayacaktır. Küçüklere özgü hapis cezasının süresi yedi günden az da olsa küçükler için 
cezanın bu tedbire çevrilmesine karar verilebilir. 

Hizmetin niteliği, türü ise çocuğun kişilik özelliği göz önüne alınarak saptanacak ve 
sevebileceği bir hizmetin bulunmasına çalışılacaktır. 

Madde 110. - Çocuklar hakkında uygulanabilecek cezalardan birisi de para cezasıdır. Para 
cezası bakımından genel hükümlere göre özellikler şunlardır : 

Bir defa çocuklar bakımından hafif veya ağır para cezası ayırımına yer verilmemiştir. Zira 
çocuklar bakımından para cezasının türüne göre farklı neticeler söz konusu değildir. 

İkinci olarak kanunda yazılı miktarı ve türü ne olursa olsun para cezası yüzmilyon lirayı 
aşamayacaktır. Mahkeme para cezasını serbestçe saptayacak ve fakat bu miktar o suç için kanunda 
yazılı cezanın aşağı sınırının üçte birinden fazla olamayacaktır. 

Üçüncü olarak işlenen suç karşılığı kanun, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası da 
koymuşsa, bu takdirde artık ayrıca para cezasına hükmedilmeyebilecektir. 

Nihayet ödenmeyen para cezaları hapse çevrilmeyecektir. Belirtilen özel hükümler dışında, 
Tasarının para cezaları hakkındaki genel hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 111. - Madde, çocuk ve küçükler için kabul edilmiş ikinci ceza olarak "çocuklara ve 
küçüklere özgü hapis cezası"nın niteliğini göstermektedir. 

Madde, çocuk ve küçüklere özgü hapis cezasının temel amacını açıklıyor. Söz konusu hürriyeti 
bağlayıcı ceza daima eğitici amaç göz önünde bulundurularak ve çocuk ve küçükler için özel olarak 
tesis edilmiş "çocuk ve küçük eğitim evlerinde" çektirilecektir. Bu nedenle, madde bu hürriyeti bağ
layıcı cezayı ayrıca isimlendirmekte ve böylece özel bir şekilde, amacını belirtmektedir. 
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Suç işleyen çocuk ve küçükler hakkında Tasarının öngördüğü tedbir ve cezaların asıl amacı 
çocuktaki tehlikeli eğilimlerin giderilmesidir. Bu nedenle hapis cezasına, gerek suçun ve gerek fail
deki kusurun ağırlığı ve çocuktaki tehlikeli eğilimleri gidermek bakımından 103 ilâ 109 uncu mad
delerde yer alan tedbirlerin yetersiz kalacağı hususunda mahkemece kanaat getirilmesi hâlinde baş
vurulabilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında suç karşılığı temel ceza belirtilirken eğitici etkinin sağlanması 
amacının göz önünde bulundurulacağı açıklanarak hürriyeti bağlayıcı cezalarda temel ceza belir
lenirken göz önünde bulundurulacak genel esaslardan ayrılınmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında ise, çocuk ve küçükler bakımından suçlar karşılığı kanunun koymuş 
bulunduğu hapis ve hafif hapis cezalarının çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezası sayılacağı ve 
bu cezaya ait rejime göre infaz olunacağı belirtilmektedir. 

Cezalann ne suretle saptanacağı ise 112 nci maddede gösterilmiştir. 
Madde 112. - Maddede, 111 inci maddeye göre mahkemece çocuklara özgü hapis cezasına 

hükmolunması gerekli görüldüğünde, cezanın ne suretle saptanacağı gösterilmektedir. Ceza, mad
denin (1) ve (2) numaralı bentlerinde gösterilen esaslara göre belirlenecektir. 

Madde 113. - Madde, çocuk suçlan hakkında geçen maddelerde belirtilmiş olan değişik tedbir ve 
cezalann çocuk mahkemesince uygulanması hususundaki esas ve ilkeleri belirtmektedir. Bu hususta 
temel kural maddenin birinci fıkrasında açıklanmıştır: Ceza ve tedbir uygulamasında temel hedef, 
suçun çocukta varlığını ortaya koyduğu tehlikeli eğilimlerin giderilmesidir. Bu giderme, çocuğun top
luma uyumlu bir hayata hazırlanması maksadıyla eğitilip yetiştirilmesi suretiyle sağlanacaktır. 

İşte söz konusu hedefe en iyi bir tarzda ulaşılabilmesi için mahkemece bir veya birden çok ted
birin uygulanmasının yeterli olacağı kabul edildiğinde artık cezaya hükmedilmeyecek ve tedbir uy
gulaması ile yetinilecektir. Demek oluyor ki, çocuk suçları karşısında tedbir uygulanması esastır; 
cezanın uygulanması istisnadır. Tedbir ile bu hedefe ulaşılamayacağı kanaatine vanldığında ise ceza 
uygulanacaktır. 

Ancak tedbir uygulandıktan sonra bu yolla birinci fıkrada belirtilen hedefe ulaşılamaz veya 
ulaşılamayacağı anlaşılabilir ise bu takdirde ikinci fıkra hükmü gereğince çocuk mahkemesi tedbir
leri değiştirebilir veya suçun karşılığı olan para cezasına veya çocuklara ve küçüklere özgü hapis 
cezasına hükmedebilir. Bu takdirde, tedbirde geçirilen süre göz önüne alınarak 112 nci maddede 
gösterilen usule göre belirlenecek cezayı mahkeme yansına kadar indirebilecektir. 

Tedbirlerin amaçlanna ulaştığı anlaşıldığında ise uygulamalanna yine mahkemece son 
verilebilecektir. Dikkat edilmelidir ki, Tasarı tedbirler bakımından azamî bir süre belirtmek suretiy
le "süresi belirli olmayan hüküm" (müddetsiz hüküm) usulünü uygulamaktadır. Mahkeme 122 nci 
maddede belirtilen usul çerçevesinde tedbirlerin çocukta meydana getirdiği etki ve sonuçlan denet
leyebilecektir. 

Bu maddenin belirlediği ilkelerden önemli birisi de son fıkrada yer almaktadır. Buna göre 103 
üncü maddenin (A) fıkrasında yer alan ve çocuğun koruma, tedavi ve eğitim noksanlığını giderici 
nitelikte olan tedbirlere cezalarla birlikte hükmedilebilecektir. 

Madde 114. - Tasarının suç işleyen küçükler hakkında kabul etmiş bulunduğu temel ilke, 
çocuklardan farklı olarak, bunlar hakkında esasta cezaya hükmedilmesidir. 116 nci maddede ön
görüldüğü üzere, bunlar hakkında suçtan dolayı tedbire hükmolunması istisnadır. 
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Madde, bu ilke çerçevesinde küçüklerin işledikleri suçlardan dolayı hapis cezasının ne suretle 
hesaplanıp belirleneceğini birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde göstermiş bulunmak
tadır. 

Madde 115. - Madde, küçükler hakkında verilebilecek para cezalarının miktarını göstermekte 
ve 110 uncu maddede hükmedilecek bu para cezalanna ilişkin esasları tekrarlamaktadır. Arada 
sadece hükmolunabilecek miktarlar bakımından fark bulunmaktadır. Bu itibarla, 110 uncu mad
denin gerekçesi bu madde bakımından da geçerlidir. 

Madde 116. - 114 üncü maddenin gerekçesinde suç işleyen küçükler hakkında cezaya hük-
medilmesinin esas olduğu ancak 116 ncı maddede bu ilkeye istisna oluşturabilecek bir hâlin yer al
dığı açıklanmıştır. Böylece 116 ncı madde suç işleyen küçükler hakkında ceza yerine tedbir uy
gulaması yapılabilecek hâlleri, koşullan ile göstermiş bulunmaktadır. Bu koşullar şunlardır: 

1) İşlenen suçun cezasının yukan sınırı üç yılı aşmayacaktır. 

2) Küçüğün suçla ortaya çıkan tehlikeli eğilimleri giderilerek topluma uyumlu bir hayata hazır
lanması için eğitilip yetiştirilmesi yönünden Tasarının 104 ilâ 109 uncu maddelerinde yazılı tedbir
lerden bir veya bir kaçına hükmedilmesinin yeterliliğine mahkemece kanaat getirilmiş olacaktır. 

Tedbir uygulamasının maddenin birinci fıkrasında belirtilen amaç ve hedefe ulaşılmasına 
olanak vermediği veya vermeyeceğinin anlaşıldığı takdirde faile ceza verilecektir. Tedbirler 
amacına ulaştığında ise 113 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının küçükler hakkında da uy
gulanabileceği maddenin ikinci fıkrasında açıklanmıştır. 

Madde 117. - Madde sağır-dilsizlerden onbeş yaşını bitirmemiş olanlan 101 inci maddede 
belirtilen oniki yaşını bitirmemiş olanlarla aynı işleme tâbi tutmaktadır. Onbeş yaşını bitirmiş ve 
fakat onsekiz yaşını bitirmemiş olanlan ise suç işlemiş çocuklann rejimine tâbi tutmaktadır. 
Dolayısıyla bunlar hakkında 102 ilâ 113 üncü maddeler hükümleri uygulanacaktır. Onsekiz yaşını 
doldurmuş sağır-dilsizler hakkında ise 35 inci madde hükümleri uygulanacaktır. Bu hususta 35 in
ci maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 118. - Tasarının 112 nci maddesinde çocuklar ve 114 üncü maddesinde küçüklerin iş
ledikleri suçlardan dolayı hükmedilecek hürriyeti bağlayıcı cezalann infazında sınırlar gösterilmiş
tir. 

Çocuk veya küçük hakkında hükmedilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı adı geçen
lerin onsekiz yaşını bitirmelerinden önce sona erdiğinde herhangi bir sorun çıkmayacaktır; ancak 
cezanın süresi onsekiz yaşının bitirilmesi ile sona ermediği takdirde 118 inci madde hükmüne göre 
işlem yapılacaktır. İnfazı gereken geri kalmış süre bir yıldan fazla olmadığı takdirde çocuklara ve 
küçüklere özgü hapis cezasının infazına devam olunacaktır; geri kalan süre bir yılı aştığında ise, 
ceza, genel hükümlere göre infaz edilecektir. 

Madde 119. - Madde yabancı uyruğunda olup da Türkiye'de suç işlemiş bulunan çocuk ve 
küçükler hakkında, 94 üncü maddenin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinde yazılı sınır dışı edilme 
tedbirinin uygulanmasına dair özel bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. Bu hükme göre işledikleri 
suçtan dolayı haklannda tedbir uygulaması yeterli görülmüş çocuk ve küçüklerin, mahkemece sınır 
dışı edilmelerine karar verilebilecektir. 

Mahkeme, uygun gördüğü takdirde, cezanın infazından sonra da küçük hakkında bu tedbiri uy
gulayabilecektir. 
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Madde 120. - Madde, çocuk ve küçükler bakımından cezanın ertelenmesini birtakım koşullar
la özel bir biçimde düzenlemektedir. Bu kurumun niteliği ve temel koşulları hususunda 82 nci mad
denin gerekçesinde yeterli açıklamalar yapılmıştır. Burada sadece çocuk ve küçükler bakımından 
getirilen özel hükümler üzerinde durulacaktır. 

Bir defa çocuk ve küçükler bakımından ceza ertelemesinin hükümlülüğe ilişkin koşulu, hük
medilen çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezasının süresinin üç yıldan az olması veya para 
cezasından ibaret bulunmasıdır. 

Ertelemenin suçluya ilişkin koşullan ise şunlardır: 

1) Fail, suçun işlenmesinden önceki iki yıl içinde kasıtlı bir suçtan dolayı hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya mahkûm edilmemiş olacaktır. 

2) Mahkûmiyetin suçlu üzerinde bir uyan etkisi yapacağı hususunda kanaat meydana gelecek
tir. 

3) Uygulanacak denetim marifetiyle cezanın etkisine ihtiyaç olmadan ilerisi için topluma 
uyumlu bir yaşamı sürdürmesinin kendisinden beklenebileceğine kanaat getirilmiş olacaktır. 

Madde, yukarıda kaydedilen koşulların gerçekleşmiş bulunup bulunmadığını saptama 
bakımından hangi hususlann göz önüne alınacağını ikinci fıkrasında göstermiştir. Bu maksatla 
çocuk ve küçüğün kişiliği, geçmişi, fiile ilişkin özellikler, fiilin işlenmesinden sonraki davranışlar 
ve içinde bulunulan yaşam koşulları göz önüne alınacaktır. 

Erteleme kararı ile birlikte çocuk ve küçük, çocuk mahkemesince belirlenecek bir süre ile 
denetime tâbi tutulacaktır. Bu süre bir yıldan az ve üç yıldan fazla olamaz ve üç yılı aşmamak üzere 
uzatılabilir veya bir yıldan az olmamak üzere kısaltılabilir. Denetimin amacı ve ne suretle icra 
olunacağı 122 nci maddede gösterilmiştir. Bu süre içinde fail 108 inci maddede gösterilen yüküm
lerden bir veya bir kaçına da tâbi kılınabilir. Aynca yükümler kaldınlabilir veya çoğaltılıp azal
tılabilir. 

Maddenin beşinci fıkrasında açıklandığı üzere, suçun niteliği ve hükümlünün kişisel özellik
lerinin, denetimi gerektirmemesi hâlinde, mahkeme adı geçeni denetimden muaf kılabilir. Ancak, 
suçlunun sonraki davranışları denetimin gerekli olduğunu gösterirse yeniden denetim uygulamasına 
hâkim tarafından karar verilebilecektir. 

Süre olaysız ve kanun ve nizamlara uygun surette geçirildiğinde mahkûmiyet yok (vuku bul
mamış) sayılacak, buna karşılık kasıtlı bir suçtan dolayı mahkûmiyet gerçekleştiğinde erteleme 
karan kısmen veya tamamen geri alınacaktır. Denetim koşullarına ve uyarılara karşın uymamakta 
ısrar olunduğunda da keza erteleme kararı geri alınacaktır. 

Madde 121. - Madde koşullu salıverilme bakımından çocuk ve küçüklere özgü özel hüküm ve 
koşullan göstermektedir. Temel kurum hakkında 67 nci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Çocuk ve küçüklerin koşullu salıverilmeye tâbi tutulabilmeleri için cezanın en az iki ayını ve 
tüm ceza süresinin yansını çekmiş bulunmalan gerekir. Bu koşulu yerine getirmiş olan hükümlünün 
yükümlere uyacağı ve başka suç işlemeyeceği hususunda kanaat getirilmesi de gerekecektir. Bu 
koşullar gerçekleştiğinde çocuk mahkemesi koşullu salıvermeye karar verebilecektir. 

Ancak salıverilen çocuk veya küçük 122 nci maddede belirtilen şekilde bir denetime tâbi 
tutulacaktır. Denetim süresini, altı ay ile üç yıl arasında olmak üzere, çocuk mahkemesi belirler. Ay
nca bu süre içinde hükümlünün uyması gerekli yükümler de aynı mahkemece belirlenir. Hükümlü, 
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denetim süresi içinde uyanlara karşın, bu yükümlere uymamakta ısrar ettiği takdirde salıverme 
karan geri alınabilir. 

Dördüncü fıkranın gerekçesi için 120 nci madde gerekçesine bakılmalıdır. 

Yukanda belirtilen konu ve hususlar dışında 67 nci madde hükümlerine uyulacağı maddenin 
son fıkrasında açıklanmıştır. 

Madde 122. - Madde, çocuk ve küçüklere ilişkin olmak üzere değişik maddelerde geçen 
denetimden maksadın ne olduğunu, bunun ne suretle yerine getirileceğini ve işlemlerin nasıl 
yürütüleceğini göstermektedir. 

Maddeye göre, çeşitli maddelerde yer alan denetimden maksat, çocuk veya küçüğün, denetim 
süresince kendisine nasihat verecek, öğütlerde bulunacak ve yardım edecek nitelikli bir denetim 
görevlisinin gözetim ve idaresine tevdi edilmesidir. 

Esasta, söz konusu hizmet çocuk mahkemesince uzmanlık kazanmış, bu hususta eğitim gör
müş, konuyu bir meslek olarak icra eden kişilere tevdi olunur, ancak mahkeme bu görevi, gerekli 
niteliklere sahip bulunduğunu saptadığı diğer kişilere de verebilir. 

Mahkemenin işi, çocuk ve küçük ile ilgili hükmün verilmesi ile sona ermeyecektir. Geçen mad
delerin gerekçelerinde değinildiği üzere mahkemenin, hükmettiği tedbirleri değiştirmek, bunlara 
yenilerini eklemek, tedbirden vazgeçerek cezaya hükmetmek gibi, hükmün infazı sona erinceye 
kadar devam edecek yetkileri vardır. Tasan, çocuk ve küçükler konusunda mahkemenin infaz 
hâkimliğine benzer bir görevi de üstlenmesini uygun görmüştür. 

İşte bu işlevin yerine getirilebilmesi için bilgi alma gereksinmesini karşılamak üzere maddenin 
ikinci fıkrasında, mahkemenin, üyelerinden birisini denetim görevlisi ile temas hususunda görev
lendireceği açıklanmıştır. Bu görevli, üye ile sürekli temasta bulunacak ve çocuk veya küçük hak
kında uygulanacak program hususunda onunla mutabık kalacaktır. Bu işbirliğinin amacı çocuk veya 
küçüğün yüküm ve taahhütlerini doyurucu biçimde yerine getirmesini sağlamaktır. Bu maksatla 
görevlinin bütün olanaklarını kullanması ve çocuk veya küçüğün eğitimini desteklerken çocuk veya 
küçüğün yasal temsilcisi ve eğitiminden sorumlu olacak kişilerle uyuşma sağlaması gerekmektedir. 

Bu faaliyetin uygun biçimde yerine getirilmesi ise çocuk veya küçüğün kişiliği veya yaşam 
biçimi hakkında bilgili olmayı gerektireceğinden bu husus ikinci fıkrada aynca vurgulanmıştır. 

Görevli, ödevlendirilen mahkeme üyesine, onun tarafından belirlenecek aralıklarla çocuk veya 
küçüğün gelişmeleri hakkında raporlar verecektir. 

Madde 123. - Cezalann içtimai hususundaki genel kurallar 49 ilâ 53 üncü maddelerde yer al
mıştır. Bu hükümlerin çocuk ve küçüklerin suçlan hakkında aynen uygulanması, çocuk ve küçük 
ceza hukukunun ulaşmak istediği amaç ve hedeflerle bağdaşamaz. Aynca çocuk ve küçük ceza 
hukukunda asıl yaptınm tedbir olduğundan bu bakımdan da içtima konusu aynca ele alınarak 
düzenlenmelidir. 

Açıklanan bu gerekçeyle maddede, 49 ilâ 53 üncü maddelere istisna teşkil eden hükümlere yer 
verilmiştir: 

Bir defa hürriyeti bağlayıcı cezanın içtimaında, hukukî içtima sistemi kabul edilmiştir; en ağır 
suçun cezasına diğer suçlara ait cezalann sekizde biri eklenecektir. Ancak bu suretle ortaya çıkacak 
ceza çocuklar için sekiz ve küçükler için oniki yılı aşamayacaktır. 
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Her iki çocukluk ve küçüklük dönemlerinde işlenen suçların içtimai söz konusu olduğunda ise 
küçüklere ait içtimadaki sınır yani oniki yıl esas alınır. 

Görülüyor ki, Tasan, çocuk ve küçükler için hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından ayrı bir sis
tem kabul etmiş bulunmaktadır. Para cezalarında ise toplama sistemi kabul edilmekle beraber top
lama üst sınırlan, çocuklar için ikiyüzmilyon küçükler için üçyüzmilyon lira olarak saptanmıştır. 

Çocuk ve küçüklerin işledikleri suçlarla, adı geçenlerin onsekiz yaşını bitirdikten sonra işledik
leri suçlar da içtima edilebilir. Bu hâlde her üç yaş grubuna ait içtima sınırlan ayn ayn uygulanacak
tır. 

Mahkeme çocuk veya küçük için cezalan içtimai ettirdikten sonra, tedbire hükmetmeyi uygun 
saydığı taktirde tedbirlerin türünü ve süresini karannda belirtecektir. Demek oluyor ki, bu hâlde ay-
n ayn suçlar bakımından tedbirlerin içtimai söz konusu değildir. Aksi çözüm tedbir uygulamasının 
amaç ve hedeflerine aykın sonuçlara götürürdü. 

Madde 124. - Madde, çocuk ve küçüklerin işledikleri suçlarda tekerrür hükümlerinin uygulan
mayacağını kabul etmiş bulunmaktadır. Bu dönemler içinde tekerrür hükümlerinin uygulanması, 
çocuk ve küçük ceza hukuku esası ile çelişirdi. 

Madde 125. - Çocuk ve küçük ceza hukuku dava ve ceza zamanaşımı bakımından da, bu husus
taki genel kurallardan ayınlınmasını gerektirir. Zamanaşımı süreleri uzun tutulacak olursa, geçen 
zaman içinde topluma esasen uyum sağlamış çocuk ve küçüklerin düzenli hayatını yok edici sonuç
lar meydana gelirdi. Oysa çocuk ve küçük ceza hukukunun temel amaç ve hedefinin, adı geçenleri 
eğiterek toplum ile bütünleştirip üretken ve kanunlara saygılı bir vatandaş hâline getirmek olduğu 
geçen maddelerin gerekçelerinde vurgulanmıştır. 

İşte bu nedenledir ki, maddenin birinci fıkrasının (1) ilâ (4) numaralı bentlerinde zamanaşımı 
süreleri, genel ceza hukukuna göre daha kısa olarak saptanmıştır. 

Aynca zamanaşımı bakımından, yukanda belirtilen düşünce ile dengeli olarak bir de yaş sınırı 
konulmuş ve ne olursa olsun failin yirmibeş yaşını doldurması ile dava zamanaşımının gerçek
leşeceği kabul edilmiştir. 

Maddeye göre, belirtilen zamanaşımı süreleri kesindir ve hiçbir neden ve suretle uzamayacaktır. 

Madde 126. -125 inci maddenin gerekçesinde dava zamanaşımı bakımından sunulan görüşler, 
ceza zamanaşımı bakımından çok daha fazla olarak geçerlidir. Onun içindir ki, maddenin birinci 
fıkrasının (1) ilâ (3) numaralı bentlerinde cezalar ve bir disiplin tedbiri hakkında ceza zamanaşımı 
süreleri, belirtilen görüş göz önünde bulundurularak saptanmıştır. 

(4) numaralı bentte ise bütün diğer tedbirlerde zamanaşımı süresinin bir yıl olarak saptanması 
kurulan sistemin mantığının gereği olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ayrıca bir de yaş sınırı kabul edilmiş ve yirmibeş yaşının doldurul
ması ile bütün cezalann zamanaşımına uğrayacağı kabul edilmiştir. 

100 üncü madde çocuk ve küçükler hakkında, 73 ve 74 üncü maddelerde söz konusu olan fer'î 
cezalann da uygulanabileceğini kabul etmiştir. Maddenin son fıkrasında uygulanabilecek bu fer'î 
cezalann iki yılı geçmesi ile zamanaşımına uğrayacağı kabul edilmektedir. 

Madde 127. - Tasannm 100 ilâ 126 ncı maddeleri çocuk ve küçükler hakkında uygulanabilecek 
ceza ve tedbirleri, temel ilkeleri, nitelikleri ve sürelerini göstererek belirtmiştir. Ancak bunlara ait 
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infaz rejimi, idarî ve yerine göre yargısal işlemlere ilişkin esas ve usullerin saptanması ile ilgili 
kuralların bütününden oluşur; bu maksatla doyurucu ayrıntıların belirtilmesini gerektirir. 

İşte bu nedenle madde, bu hususların yerine getirilmesini, Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkın
daki Kanun ve tüzüğe bırakmıştır. 

Söz konusu Kanun ve Tüzük, elbette ki, gerektiğinde Tasarıya yollamalar yapmakla da 
yetinebilecektir. 

Madde 128. - Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleş
mesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 9 Aralık 1948 tarihli ve 260 A (III) sayılı Kararıyla 
onaylanarak imzaya açılmış ve Ülkemiz söz konusu Sözleşmeye 23/3/1950 tarihli ve 5630 sayılı 
Kanun uyarınca çekince koymaksızın katılmıştır. Onamaya ilişkin Kanun 29/3/1950 tarihli ve 7469 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmenin 1 inci maddesinde "Sözleşen taraflar, soykırımın, ister barış ister savaş zamanın
da işlenmiş olsun, bir devletler hukuku suçu olduğunu tasdik ederler ve bu suçu önlemeyi ve 
cezalandırmayı taahhüt ederler " ifadesine yer verilmiş olup, 3 üncü maddesinde, cezalandırılması 
gereken eylemler belirtilmekte, 5 inci maddesinde ise taraf devletlerin, Sözleşmenin hükümlerinin 
yürürlüğe konmasını ve özellikle 3 üncü maddede belirlenen suçlan işlemekten sanık kişiler için et
kin cezaların verilmesini sağlamak üzere gerekli kanunları, anayasaları çerçevesinde, yürürlüğe 
koymaları gereğine işaret edilmektedir. 

Tasannın bu maddesi, Sözleşmenin tanımladığı jenosit fiillerinin cezalandınlmasını öngör
mektedir. Jenosit, Nazi Almanyası'nın sekiz milyon kişinin ölümüne neden olan II. Dünya Savaşı 
sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere ve Fransa tarafından oluşturulan Nürnberg 
Askerî Mahkemesi Statüsü ve görev alanına giren "insanlığa karşı işlenen suçlar" temel alınarak 
oluşturulan ve "insan öldürme" den farklı bir suçtur. Millî, etnik, ırkî ve dinsel bir grubu veya her
hangi bir grubu yok etmek özel kastı suçun manevî unsurunu oluşturmaktadır. Maddî unsur ise, 
grup azalannın öldürülmesi, grup azalannm bedensel ve aklî melekelerinin ciddî surette haleldar 
edilmesi, grubun tümü ile veya kısmen yok edilmesini sonuçlayacak nitelikte varlık koşullarına zor
lanması, çocukların zorla başka yerlere gönderilmeleridir. 

Suçun oluşması için gerekli özel kast yanında maddî unsurların da bir özellik taşıması gerek
mektedir: Maddî unsurlann, oluşması yönünden, hareketlerin "bir plânın icrası" sonucu gerçekleş
tirilmeleri gerekmektedir. Tasannın bu maddesi, Fransız Ceza Kanununun da yaptığı gibi Birleşmiş 
Milletlerin 9/12/1948 tarihli Sözleşme metninden aynlmaktadır: Sözleşme 2 nci maddesinde 
jenositi "bir insan grubunun imha niyeti" ile belirlemekte ve böylece sübjektif bir ölçüt kullanmak
tadır. Tasannın metninde ise meydana getirilmiş "bir plânın icrası suretiyle" denilerek objektif bir 
ölçüt kullanılmış olmaktadır. Böylece suç girişiminin plânlı ve sistematik karakteri vurgulanmış ol
maktadır. Kaldı ki, bu koşul Nürnberg Mahkemesi Statüsünün 6 nci maddesinde de yer almaktadır. 

Aynca şu hususa da işaret edilmelidir ki, 1948 Sözleşmesinde sadece belirli gruplar yer aldığı 
hâlde, Tasarı bunlara bütün diğer grupları da eklemek suretiyle, suça daha da genişlik vermiştir. 

Soykırım suçunun millî, etnik, ırkî veya dinsel veya herhangi bir grubun tamamen veya kısmen 
ortadan kaldınlması amacıyla işlenen özel kasıt içeren bir suç olduğu açıktır. Bu suçun mev
zuatımıza dahil edilmesi, 1948 tarihli Jenosit Sözleşmesinden kaynaklanan bir yükümlülüğümüz 
gereğidir. Sözleşme ile maddî ve manevî unsurlan açıkça belli olan farklı bir suçu ihdas etme 
yükümlülüğü getirilmiştir. 
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Roma'da düzenlenen diplomatik bir konferans sonucu kabul edilen ve jenosit dahil insanlığa 
karşı işlenen suçların cezalandırılması amacıyla kurulması öngörülen Birleşmiş Milletler Ulus
lararası Ceza Mahkemesi Statüsü düzenlemelerinde de konu irdelenmiş bulunmaktadır. 

Bu suçlarla ilgili olarak Sözleşmeye taraf ülkelerin bazıları konuyu iç mevzuatlarına sokmuş
lardır: Söz gelimi Fransa 1992 yılında kabul etmiş olduğu yeni Ceza Kanununda insanlığa karşı suç
lar başlığı altında, soykırım suçunu düzenlemiş, konu Avusturya Ceza Kanununun 321 inci mad
desinde, Alman Ceza Kanununun 220a maddesinde yer almıştır. 

Maddeyle, bu tür suçları işleyecek özel hukuk tüzel kişileri de cezalandırılmakta ve bu tür suç
lardan dolayı zamanaşımının işlemeyeceği kabul edilmektedir. 

Madde 129. - Maddede, bir plânın uygulanması suretiyle ve siyasal, felsefî, ırkî veya dinsel 
saiklerle nüfusun sivil bir grubuna karşı, sürgün etme, esir hâline getirme, kitle hâlinde ve sis
tematik olarak kişileri öldürme, insanların kaçırıldıktan sonra yok edilmeleri, işkence veya insanlık 
dışı işlemlere veya biyolojik deneylere tâbi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme ey
lemlerinin işlenmesi insanlığa karşı suç sayılmıştır. 

Bu madde Milletlerarası Nürnberg Askerî Mahkemesi Statüsünün 6 (c) maddesinden esin
lenerek kaleme alınmıştır. Nitekim yeni Fransız Ceza Kanunu da 212-1 inci maddesi yönünden ay
nı surette hüküm getirmiştir. Dikkat edilmelidir ki, bu maddedeki hareketler bir grubun, grup olarak 
imha edilmesi özel kastı ile işlenecek olursa jenosit suçuna dönüşür. Aynı eylemler başka özel kast
larla işlendiğinde Tasarının diğer bazı hükümlerini ihlâl eden suçlan oluşturabilirler. 

Suçun diğer unsurları hakkında 128 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 130. - Gerek jenosit suçunun gerek insanlığa karşı suçların örgüt şeklindeki bir yapılan
mayla da işlenmesi hâlinde madde, bu tür suçlan işlemek amacıyla örgüt kurulmasını ve bu örgüt
lere katılmayı aynca cezalandırmaktadır. Örgüt tanımı için Tasannın 4 üncü maddesinin gerek
çesine bakılmalıdır. 

Madde 131. - Maddeye, Türkiye tarafından da imzalanmış bulunan sınırlar ötesi örgütlü suç
lara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesini ikmal etmek üzere ek olarak çıkanlan "Göçmenlerin 
Kara, Deniz ve Hava Yollarıyla Kaçınlmalanna Karşı Protokol"ün gereğini yerine getirmek üzere 
Tasanda yer verilmiş olup; madde, 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanunla 1/3/1926 tarihli ve 765 
sayılı Kanuna eklenen 201/a maddesinden aynen alınmıştır. 

Maddî menfaat sağlamak üzere, genellikle suç örgütleri marifetiyle göçmenler başka ülkelere 
kaçınlmakta, yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmakta ve bu örgütlerin eline düşen çaresiz insan
lar, büyük ve bazen yaşam ve beden bütünlükleri bakımından onarılamayan zararlara uğrayabilmek
tedirler. 

Maddenin birinci fıkrası göçmen kaçakçılığını tanımlamaktadır: Tanıma göre, doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yabancı bir devlet tâbiiyetinde 
bulunan veya vatansız olan veya Türkiye'ye de sürekli olarak oturmasına yetkili mercilerce izin 
verilmemiş bulunan kimselerin Türkiye'ye yasal olmayan yollardan girmelerini veya ülkede kal
malarını, bu kişilerin veya Türk vatandaşlannın yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkmalannı 
sağlamaya göçmen kaçakçılığı denilmektedir. Türkiye'de sürekli olarak oturmalanna yetkili mer
cilerce karar verilmemiş yabancılar veya vatansızlar da, suçun mağdurları olabilmektedirler. 
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Suçun manevî unsuru, eylemin "doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî bir yarar elde et
mek maksadıyla" işlenmesidir. Bu unsur, suçu örneğin terör maksadıyla bazı kişileri ülkeye sokmak 
fiillerinden ayırmak olanağını vermektedir. Kaldı ki, bu suçta asıl mağdurlar, çaresizlik ve yoksul
lukları nedeniyle kendilerine bir ekmek kapısı açmak için çırpınan insanlardır. Bu nedenle Protokol, 
adı geçenler hakkında kovuşturma yapılmamasını öngörmektedir. 

Fıkranın içerdiği tanıma göre, belirtilen kişilerin Türkiye'ye kaçak olarak girmelerinin sağlan
ması veya bu hususta teşebbüste bulunulması göçmen kaçakçılığı suçunun maddî unsurlarını oluş
turmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası göçmen kaçakçılığı suçunun faillerine verilecek ceza ile birlikte ayrıca 
yeni bir suçu da tanımlamaktadır : Birinci fıkrada öngörülen bir suça iştirak etmiş olmaksızın, bu 
suç yoluyla ülkeye sokulmuş kaçak göçmenlerin maddî yarar elde etmek maksadıyla yasal olmayan 
yollarla yurt dışına çıkarılmalarını veya yasal koşullara uymaksızın ülkede kalmalarını olanaklı kıl
mak suç sayılmaktadır. Bu suçun ön koşulu, kaçak göçmenleri yurda sokmak suçuna önceden iş
tirak etmemiş olmaktır; suça iştirak edilmiş ise ikinci fıkrada belirlenen eylemleri ayrıca gerçekleş
tirmek veya bunlara teşebbüs etmek suç oluşturmaz. 

İkinci fıkra, ülkeden çıkmayı veya ülkede kalabilmeyi olanaklı kılmak üzere sahte veya sahte 
seyahat belgelerinin hazırlanmasını veyahut hazırlanmış belgelerin teminini de bu fiiller başka bir 
suç oluştursa bile bağımsız suç olarak düzenlemiştir. Ayrıca bu suçlara teşebbüsün de tamamlanmış 
suçlar gibi cezalandırılması, suçun işlenmesinde kullanılan taşıtlar ve bu fiil nedeniyle elde edilen 
maddî menfaatlerin müsadere edilmesi öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasında suçların, örneğin taşıma kapasitesinin çok üzerinde bir gemiye 
veya uçağa göçmen yüklenmesiyle, kaçak göçmenlerin yaşam veya vücut bütünlüklerinin tehlikeye 
sokulması veya bu olasılığın ciddî olarak ortaya çıkması halinde verilecek cezaların yansı oranın
da, ölüm meydana geldiğinde bir katı artırılacağını öngörmektedir. Ancak bu olasılığın ciddî, yani 
var olan delillere göre gerçekleşmesinin güçlü olması gereklidir. Ayn fıkra, göçmenlerin insanlık 
veya onur dışı muamele biçimlerine, örneğin çok kötü taşıma koşullanna tâbi kılınmalannı aynca 
bir ağırlatıcı neden saymaktadır. 

Maddenin son fıkrasında suçun örgütler tarafından işlenmesi hâlinde faillere verilecek 
cezalann bir katı oranında artınlması öngörülmüştür. Örgüt tanımı için 4 üncü maddenin gerek
çesine bakılmalıdır. 

Madde 132. - Madde, "Smıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine" Ek 
"insan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve 
Cezalandınlmasına İlişkin Protokol"ün gereğini yerine getirmek üzere düzenlenmiş olup, 3/8/2002 
tarihli ve 4771 sayılı Kanunla 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna eklenen 201/b maddesinden ay
nen alınmıştır. 

Şimdiye kadar özellikle kadın ve çocukların sömürülmelerini önlemek ve bu eylemlerle 
mücadele etmek üzere meydana getirilmiş çeşitli milletlerarası sözleşmeler imzalanmış, kararlar 
alınmıştır. Ancak anılan Protokolün imzalanmasından önce insan ticaretinin bütün yönlerini göz 
önünde bulunduran ortak bir metin yoktu. 1990'lı yıllardan itibaren suç örgütlerinin, etkinliklerini 
sınırlar ötesi alana genişleterek, özellikle kadın, çocuk ve insan ticaretini örgütledikleri ve insanlan 
bu uygar dünyada âdeta esarete tâbi kıldıkları görülmektedir. İşte bu nedenle, Protokolün öngör
düğü suçlara hukuk sistemimizde de yer verilmesi uygun görülmüştür. 
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Maddenin öngördüğü maddî unsurlar, kadın, çocuk veya diğer insanların tedarik edilmeleri, 
kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındınlmalarıdır. 
Ancak bu hareketler kişileri zorla çalıştırmak, bazı hizmetleri vermeye mecbur kılmak, adı geçen
leri esaret veya benzerî uygulamalara tâbi kılmak yahut beden organlarından bazılarının verilmesine 
razı etmek maksadıyla icra edilecektir. 

Maddenin birinci fıkrası, söz konusu maksatlarla gerçekleştirilecek maddî unsurların belirli 
araç eylemlere başvurulması suretiyle gerçekleştirilmesini suçun oluşması bakımından gerekli 
koşullar olarak saptamıştır. Bu eylemler tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulama, nüfuzu kötüye 
kullanma, kandırma, mağdurların çaresizliklerinden yararlanma veya mağdurlar üzerinde sahip 
olunan denetim olanaklarından yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, belirtilen amaçları elde etmek üzere girişilen ve suçu oluşturan 
yardımcı eylemler varsa artık, mağdurun rızasının yok sayılacağı belirtilmiştir. Örneğin bir kim
senin organlarını vermek hususundaki rızası, yukarıda belirtilen eylemler sonucunda elde edilmiş 
ise, suçun oluşması bakımından bu rıza yok sayılacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen 
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edil
meleri yahut banndınlmalan halinde, suçu oluşturan araç fiillerden herhangi birisine başvurulmasa 
da, faile birinci fıkrada belirtilen cezalann verileceği açıklanmıştır. Bu suretle onsekiz yaşını dol
durmamış çocuklann birinci fıkrada belirtilen maksatlarla maddenin öngördüğü hareketlere konu 
kılınmalan suçun oluşmasına olanak verecektir. 

Maddenin son fıkrasında, yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlann örgüt marifetiyle işlenmeleri 
halinde, faillere verilecek cezalann bir katı oranında artırılması ağırlaştıncı neden olarak kabul edil
miştir. 

Madde 133. - Bu maddede, adiyen insan öldürme cürmü, insan öldürme başlığı ile belirtilmek
tedir. Bütün cürümlerde kastın aranması Tasannın 20 nci maddesinin birinci fıkrası gereği olduğun
dan burada kastın aranacağının aynca açıklanmasına gerek görülmemiştir. 

Madde 134. - Madde, taksirle insan öldürme suçunun cezasını saptamaktadır. Tasarının 21 in
ci maddesinde yer alan taksire ait bütün hükümlerin ve esaslann maddenin uygulanmasında göz 
önünde bulundurulacağı hususunda şüphe yoktur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, fiilin, birden fazla insanın ölümüne veya bir insanın ölümüyle bir
likte diğer birisinin de yaralanmasına neden olması hâli, ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. "Bir insanın 
yaralanması" sözcüklerinin, birden fazla insanların yaralanması hâlini öncelikle kapsadığı açıktır. 
Kaldı ki, taksirli fiil sonucu birden fazla kişinin yaralanmalarına neden olunduğu hâllerde, hâkimin 
temel cezayı belirlerken, 79 uncu maddede yer alan direktifler gereği bu hususu göz önünde bulun
durabileceği aynca açıklamayı gerektirmeyecek bir husus sayılmıştır. 

Madde 135. - Madde, insan öldürmenin, maddede ayn ayrı gösterilen kimselere karşı işlen
mesinin insan öldürmenin daha ağır bir hâlini meydana getirdiğini açıklamaktadır. 

Failin müebbet hapis cezasına mahkûmiyetini sonuçlayacak olan insan öldürmeler bu maddede 
şu suretle belirlenmiştir: 

1. Öldürme fiilinin eşe karşı işlenmesi. Burada söz konusu olan, Türk Medenî Kanunu çer
çevesinde eşliktir. 
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2. Kardeş deyiminden ana ve baba veya ana veya baba bir kardeşler anlaşılır. 

3. Onsekiz yaşını bitirmemiş bulunan bir çocuğa ve küçüğe karşı işlenen adam öldürme, mağ
durun fizik gücü itibarıyla direnme gücüne sahip olmamasından dolayı ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. 

4. Aynı suretle ileri yaşı, hastalığı, malûllüğü veya ruhî veya fizik güçsüzlüğü nedeniyle ken
dini korumaktan âciz bir kimseye karşı fiilin işlenmesi, gerek faildeki ahlâkî kötülüğün mefruz çok
luğu gerek fiilin icrasındaki kolaylık dolayısıyla ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. 

Ayrıca öldürme fiili, maddede sayılan veya genel olarak diğer kimselere karşı zehir kullanıl
mak suretiyle işlenirse olunursa aynı nedenle ceza müebbet hapis olarak saptanmıştır. 

Madde 136. - Maddede, insan öldürmenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren 
hâlleri, dokuz ayrı bent hâlinde gösterilmiştir. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 450 nci mad
desinde de bu hâller hemen hemen aynı şekilde yer almaktadır. Ancak bu yeni maddeyle esaslı bir 
kısım değişiklikler yapılmıştır: 

Bir kere maddenin (2) numaralı bendi kapsamına Devlet memurları sokulmuştur. Böylece Dev
let memurlarına karşı işlenen öldürme fiilleri dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 
hükmedilmesi, fiilin görevlerinden dolayı işlenmesi hâlinde söz konusu olabilecektir. Öldürme fiili 
memurluk görevi nedeniyle işlenmişse, memurluk sıfatı sona erdikten sonra da, fail hakkında ağır
laştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilecektir. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 57 nci maddesinde bu hususta hüküm bulunduğu için avukatlar bu bentte ayrıca belir
tilmemişlerdir. Ancak maddenin uygulanmasında milletvekilleri de (2) numaralı bent kapsamın-
dadırlar. 

Maddenin (3) numaralı bendinde, yerleşmiş Yargıtay kararlan da göz önünde bulundurulmak 
suretiyle, kan gütme saikiyle öldürme hâlinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hükmedil
mesi, fiilin sadece kan gütme saikine bağlı olarak işlenmiş olması hâlinde söz konusu olabilecektir. 

Aynı bentte öldürmenin sadece azap verme maksadıyla işlenmiş olması, ağırlaştırılmış müeb
bet hapis cezasını gerektiren bir hâl olarak yer almaktadır. 

Maddenin (4) numaralı bendinde, öldürmenin, öldürme kararında ısrar ve sebatı gösteren taam-
müdle işlenmesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir hâl olarak belirlenmiştir. 
Taammüt konusu, gerek Yargıtay kararlanyla gerek öğretide yeterli derecede işlenmiş ve uygulama 
bu bakımdan yerleşmiş (istikrarlı) bir yön almış bulunduğundan madde metainde taammüdün 
niteliğini açıklamaya yönelik ayrıntılara girişilmesine gerek görülmemiş ve taammüdün esas 
niteliğini oluşturan "öldürme kararında ısrar ve sebaf'a yer verilmesi ile yetinilmiştir. 

Maddenin (5) numaralı bendinde, Yargıtay kararlan göz önünde bulundurulmak suretiyle bir
den fazla kimse hakkında işlenen öldürme hâlinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulan
ması, fiilin aynı neden ve saikle işlenmiş bulunması hâlinde kabul edilmiştir. 

Maddenin (6) ilâ (9) numaralı bentlerinde yer alan hâller eski hükümlerin tekranndan ibarettir. 
Bu hükümler Yargıtay içtihatları ile yerleşmiş bir anlama kavuşmuş bulunmaktadır. 

Madde 137. - Maddede, insan öldürme cürmünde, failce bilinmeyen hâllerin ve onun iradesi 
dışında beklenilmeyen nedenlerin eklenmesiyle ölüm neticesinin meydana gelmiş olması, cezanın 
indirilmesini gerektiren bir hâl olarak kabul edilmiştir. 

Madde 138. - Maddede, etkili eylemlerde kastın aşılması suretiyle ölüm neticesinin meydana 
gelmesi hâlinde hükmedilmesi gerekli cezalar gösterilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında 137 nci 
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maddede söz konusu olan hafifletici nedenin bu hâlde de uygulanacağına dair hüküm yer almış 
bulunmaktadır. 

Madde 139. - Evlilik dışında yeni doğmuş çocuğu öldürme fiilinin ananın içinde bulunduğu 
biyolojik ve psikolojik durum, ciddî gerilim ve bunalım nedenleriyle işlenmiş olması, genellikle 
daha az ceza verilmesini gerektiren bir hâl sayılmakta idi. Ancak, günümüzde bu konuda XIX. yüz
yılın görüşleri değişmiştir. Bir çocuğun anasının, ailesinin durumunu kurtarmak maksadıyla, ana ile 
geniş derecede hısımlık ilişkisi içinde bulunan kimseler tarafından öldürülmesi, bugün artık, öldür
menin vahametini azaltan ve cezanın indirilmesini gerektiren bir neden sayılmamaktadır. Bu neden
le Tasan, Ülkemizdeki yaygın değerleri de göz önüne alarak bu fiili sadece ana bakımından ve 
kadının içinde bulunduğu olası ruhsal bunalım ve gerilimler nedeniyle kabul etmiştir. 

Tabiîdir ki, bu hükmün uygulanabilmesi için insan öldürmenin 133 üncü maddeyi ihlâl suretiy
le işlenmiş bulunması gerekecektir. Nitelikli insan öldürme hâllerinde hüküm uygulanmaz. Ancak, 
aynı doğumla birden fazla çocuğun dünyaya gelmiş bulunması hâlinde de, koşulları varsa bu hüküm 
uygulanacaktır. 

Madde 140. - Maddede, iyileşmesi kabil olmayan ve ileri derecede acı veren çekilmez derecede 
ağrılı bir hastalığa tutulmuş bulunan bir kimsenin ızdıraplarına son vermek maksadıyla işlenen in
san öldürme hâline ilişkin ceza gösterilmektedir. Böylece öldürmenin özel bir şekli meydana getiril
miş bulunulmaktadır. Her türlü kötüye kullanmayı önlemek amacıyla maddede, bu tür insan öldür
menin gerçekleşmesi bakımından koşulların nelerden ibaret bulunduğu ayrıntılı olarak gösterilmek
tedir. 

Yabancı ülkelerin bazılarında bu tür öldürmelere ceza verilmemektedir. 
Ancak, dikkat edilmelidir ki maddenin Öngördüğü bu hâl ötanazi değildir. Ötanazi, ayrı hüküm

lerle düzenlenen ve doktorlar tarafından gerçekleştirilen bir hâldir ve failine ceza verilmemektedir. 
Tasarının bu maddesi ise, saptadığı koşullarla insancıl nitelikteki kast hâlinde faile daha az ceza 
verilmesini öngörmektedir. 

Madde 141. - Maddede, bir kişiye intihar etmesi için karar verdirtilmesi (azmettirilmesi) veya 
o kişide esasen var olan intihara teşebbüs etme kararının güçlendirilmesi hâlleri ile intihar eylemine 
her ne suret ve vasıtayla olursa olsun yardım edilmiş olması ayrı fiiller hâline getirilmiştir. 

Her üç hâlde de suçun teşekkülü için ölümün meydana gelmiş bulunması gerekmemektedir. 
Ancak intihar eylemine girişilmiş olması suçun oluşması için zorunludur. 

Maddenin ikinci fıkrası ölümün meydana gelmesini suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak saptamış
tır. 

Maddenin son fıkrası ise 471 inci madde hükmünün saklı olduğunu açıklamaktadır. 471 inci 
madde ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunanların sağlıklarını ihlâl edecek çeşitli ey
lemlere, bu arada açlık grevlerine teşvik edilmelerini ve bu konudaki engellemeleri ayrıca suç 
hâline getirmiş bulunduğundan, söz konusu eylemlerin, intihara teşvik veya azmettirme olarak 141 
inci maddeye göre değil ve fakat 471 inci maddeye göre cezalandırılmaları gerekecektir. 

Madde 142. - Maddeyle, Anayasanın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Kimseye işken
ce ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi 
tutulamaz." ilkesinin yaptırımı getirilmiş olmaktadır. Hukuk sistemimizde, bu ilke 1961 
Anayasasında da dikkate alınmış ve nitekim, Anayasa Komisyonunda, "Temel hak ve hürriyetlerin 
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başta geleni, şahsın kendi bedeni üzerinde sahip olduğu hak ve hürriyetidir. Can emniyeti ve bedenî 
bütünlüğün masun kalması, bütün hürriyetlerin ilk şartıdır. Can masun olmadıkça ve beden üzerin
de hürriyet sağlanmadıkça, ferdin iç huzura kavuşması ve diğer bir çok hürriyetlerin fiilen gerçek
leşmesine imkân yoktur." (1961 Anayasa Komisyonu Raporu, S: 14) şeklinde ifade edilmiştir. 

Tasan, yürürlükteki yasalar açısından var olan boşluğu doldurmak ve yetersizliği gidermek 
amacıyla, işkence eylemlerini herhangi bir kimsenin işleyebileceği bağımsız bir suç hâline getirmiş, 
basit ve nitelikli şekillerini ağır cezalarla karşılamıştır. Böylece şimdiye kadar bazı suçlarda ağırlaş
tırıcı bir neden oluşturan işkence eylemlerinin kendisi suç hâline getirilmiş olmaktadır. 

İşkenceyi müstakil suç hâline getirmiş bulunan Fransız Kanunu hakkındaki Bakanlık genel
gesinde "Bu hükümlerle, bundan böyle kişinin bütünlüğüne karşı saldırılan nitelendirmek için, 
sadece mağdurun maruz kaldığı zarann önemi değil ve fakat aynı zamanda, sonuçlarından bağım
sız olarak bu saldınların ağırlığı göz önüne alınmıştır. Böylece etkili eylemlere teşebbüsü cezalan
dırmak hususundaki olanaksızlıktan doğan sakıncalar giderilmiş olmaktadır." şeklindeki açıklamay
la yasal düzenlemedeki önemli boşluklann doldurulduğu vurgulanmıştır. 

Tasanda işkence eylemleri deyimi aynca tanımlanmamıştır. Hâlen mahkeme içtihatlannda 
ağırlaştırıcı neden olarak işkence tanımları yer almaktadır. Bu kapsamda; "... el ve ayak parmak-
lanyla tenasül organlarına cereyan vermek, sabaha kadar dövmek, sövmek, ayaklan demire dayalı 
ve havada, başlan yerde, elleri arkasında olacak şekilde durdurmak, yere düşeni döverek başına tek
me atmak, hayaları kıvırmak, penisinden tutup sağa sola çekiştirmek, su havuzuna başını sokup 
havasız bırakmak, içine çok miktarda tuz konulan sulu bulamacı coplamak ve dövmek suretiyle 
direnmeyi kınp kusturuncaya kadar zorla yedirmek, bir kaptan diğer kaba su boşaltarak su arzusunu 
kamçılamak ..." (YCGK.4.4.1983-64/156). "... ayaklanna falaka takıp sopa ile vurmak suretiyle et
kili eylem uygulamak ..." (Y.1.CD.6.10.1976-3053/3167),"... elbiselerinden tamamen tecrit ettikten 
sonra üzerine soğuk su dökerek copla dövmek, kıçlanna cop sokmaya yeltenmek, vücutlannın 
göbek nahiyesi de dahil sigara ateşiyle yakılarak dağlamak ..." (YCGK.22.3.1976-100/133) gibi 
davranışlar işkence olarak ifade edilmektedir. 

21/4/1988 tarihli ve 3441 sayılı Kanunla onaylanan "İşkence ve Diğer Zalimane; Gayriinsani 
veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi"nin 1 inci maddesin
de tanımlanan hareketler de genel olarak işkence eylemleri sayılabilir. 

Tasarıyla, işkencenin kendisinin cezalandırılması sağlanmıştır. 

Tasan işkenceyi, kim tarafından icra olunursa olunsun insanın bedensel ve ruhsal bütünlüğüne 
karşı işlenen bir insanlık suçu olarak belirtirken, geniş ölçüde olmak üzere, 1994 yeni Fransız Ceza 
Kanununun 221-1 ve izleyen maddelerinden esinlenmiştir. İşkence, Fransız Kanununda da ayrıca 
tanımlanmamış, yerleşmiş içtihatlara atıf yapılmıştır. Aslında yukarıda sözü edilen "İşkence ve 
Diğer Zalimane Gayriinsani Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesinin 1 inci maddesi iç hukukumuz bakımından uygulanması zorunlu tanımı vermektedir. 
Buna göre "Bir kişide şiddetli fizik veya ruhî ızdırap husule getirmek için kasten uygulanan her tür
lü eylem" işkencedir. Sözleşme bu hareketin failini kamu görevlisi olarak belirlemek suretiyle mah
sus bir suç ihdas ettiği hâlde 142 nci madde işkenceyi genel bir suç hâline getirmiştir. 

Bu suç ile neticesinden müstakil olarak, neticesi ne olursa olsun, şiddet ifade eden eylem 
cezalandırılmaktadır. Etkili eylemle olan farkı da bu özellik oluşturmaktadır. 
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Suçun maddî unsuru; bir kimsenin bir başka kimseye maddî veya manevî ağır acı veya ızdırap 
veren eylemlerde bulunması, fiilin eziyet etme, eza verme bilinç ve isteği ile kasten işlenmesi temel 
koşuldur. 

Madde 143. - İşkence eylemleriyle ilgili cezalar belirlenirken "Beden Bütünlüğüne Karşı Suç
lar" bölümünde yer alan "Basit ve nitelikli etkili eylemler" ve bunlara ilişkin "cezayı ağırlaştırıcı 
diğer nedenler"le uyum ve dengeler gözetilmiş, ancak, işkence eylemlerinin "ağır azap ve ızdırap 
verici", "insan onurunu kinci" nitelikleri bakımından daha ağır cezalar öngörülmüştür. 

Maddenin fıkralarında ve bu fıkraların bentlerinde işkence eylemlerinin nitelikli hâlleri durak
samaya yer bırakmayacak biçimde açık, ayrıntılı ve aşamalı olarak gösterilmiştir. 

Maddenin (A) ve (B) fıkraları Tasarının 146 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki 
cezayı artırıcı nedenleri kapsadığı gibi, hâlen 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 243 üncü mad
desindeki suça daha da genişletilerek yer vermiş, ayrıca işkence eylemlerinin "Bir tanığa, mağdura 
veya davaya katılan kimseye karşı, olayları bildirmesini engellemek, şikâyette veya ihbarda bulun
masını önlemek yahut tanıklıkta veya şikâyet veya ihbarda bulunmuş olması nedeniyle," "Bir cin
sel saldırı ile birlikte," işlenmesi nitelikli hâller olarak düzenlenmiştir. 

Cinsel saldırı deyimi, "Cinsel Özgürlüğe ve Edeb Törelerine Karşı Suçlar"dan ırza geçme 
dışında kalan eylemleri kapsamaktadır. İşkence eylemleri yanında ırza geçme suçu da işlenirse, ay
rı ayrı ceza verilecektir. 

(C) fıkrası, bir küçüğe karşı, maddede sayılan yakınlarınca işkence eylemlerinin uygulan
masında cezayı ağırlaştırmıştır. 

Madde 144. - Maddede işkence eylemleri nedeniyle doğan "daimi malûllük veya uzuv kaybı" 
veya "mağdurun ölümü" şeklindeki ağır sonuçlar göz önünde tutulmuş, cezaları da bu düzeyde yük
seltilmiştir. 

Böylece, her üç maddenin uygulamada hâkime geniş yetki tanıdığı hususunda şüphe yoktur. 

Madde 145. - Maddede etkili eylemlerin basit ve nitelikli şekilleri gösterilmiş ve Ülkemiz uy
gulamasında öteden beri varlığını sürdüren düzenleme şekline sadık kalınmıştır. Ancak metinler 
üzerinde esas itibanyla yazım biçimi yönünden bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği gibi 
Batı ülkelerinin bazı kanunlannda bugünkü yöntem, etkili eylemlerin nitelikli şekillerini teker teker 
belirlememekte ve fiilin vahametini, neticesine göre takdir bakımından hâkime geniş yetki vermek
tedir. Tasanda bu yöntem kabul edilmiş değildir. 

Yaşamsal tehlike kavramı etkili eyleme dahil sayılmış, bu değişikliği ifade etmek üzere 
"yaşamı tehlikeye sokan" ibaresi ikinci fıkraya konulmuştur. 

Maddede geçen yüz deyimi, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda geçen çehre karşılığıdır ve 
kişinin boyun ve kulakları dahil, başın ön kısmını ifade eder. Yüzde sabit iz, etkili eylem sonucu 
yüzde meydana gelen daimî, sürekli izlerdir. Ancak bu izler yüzün sürekli değişikliği hâlinden fark
lıdır. Sabit iz yüzü değiştirmemekte ve mağduru öteden beri tanıyanlarda, kişiliği bakımından her
hangi bir duraksamaya neden olmamaktadır. Yüzde sürekli değişiklik hâlinde ise bunun tam tersi 
söz konusudur; yüzüne kezzap atılmış bulunan kişinin durumu gibi. 

Madde 146. - Maddeyle, 142 nci maddedeki hâller dışında bulunan etkili eyleme ait ağırlaş-
tıncı nedenler gösterilmiştir. Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen silâh deyiminin 
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Tasarının 4 üncü maddesindeki genel tanım çerçevesinde geçen silâh teriminin tümünü kapsadığı 
açıktır. 

Kişiler bakımından ise 135 inci maddeye yollama yapılmaktadır. 

Madde 147. - Maddeyle, etkili eylemin cezasının indirilmesini öngören bir hafifletici neden 
açıklanmış olmaktadır. 

Madde netice nedeni ile sorumluluğa ilişkin bir objektif hâli kapsamaktadır. 

Bu maddenin uygulanmasında fail işlediği etkili eylemde önceden belirli bir neticeye ulaşmak, 
örneğin faili itelemek, sadece düşmesini sağlamak istemiş ve fakat netice çok daha ağır nitelikte ol
muş ise, faile verilecek ceza indirilecektir. Etkili eylemleri esasta Tasarı neticelerine göre cezalan
dırmaktadır. Ancak fail eylemini gerçekleştirmeden önce belirli bir neticeye yönelik kast oluştur
muş ve netice bu maksadı aşmış ise faile yine de meydana gelen neticeye göre ceza verilecek ve 
fakat bu hâlde ceza indirilecektir. 

Madde 148. - Maddede, taksirle etkili eylemler 145 inci maddede belirtilen kasten etkili eylem
lerin çeşitli şekillerine uygun olarak düzenlenmiştir. 

Maddenin son fıkrası ile, bilinçli taksir hâlleri dışında, kapsamındaki bütün suçların soruşturul
ması ve kovuşturulması şikâyete bağlı hâle getirilmiştir. Tasarı, bilindiği üzere, uzlaşma kurumunu 
kabul ettiğinden ve özellikle taksirli etkili eylemlerde uzlaşma, mağduru koruyucu etki meydana 
getireceğinden, bu tutum benimsenmiştir. 

Madde 149. - Maddeyle, yaşı, aklî ve bedensel durumu itibarıyla veya diğer herhangi bir 
nedenle kendisini koruma olanağına sahip bulunmayan bir kimseyi muhafaza etmek veya onu 
gözetmekle yükümlü bulunan kişinin bu görevini yerine getirmeyerek adı geçeni terk etmesi 
cezalandırılmaktadır. 

Maddenin uygulanmasında esas olarak belirlenmesi gereken koşullar vardır: Mağdur, yaşı (ör
neğin yaşının küçük veya çok ileri olması) veya içinde bulunduğu aklî durum (örneğin bir akıl veya 
ruh hastalığı, çöküntü hâlinde bir psikolojik davranış içine girmiş olması) veya ağır bir bedensel 
hastalığın etkisi altında bulunması gibi nedenlerle veya bunlara benzer herhangi bir hâl dolayısıyla 
kendisini koruma olanağına sahip bulunmayacaktır. 

Fail ise böyle bir kimseyi muhafaza etmek veya gözetmek hukukî yükümü altında olacaktır. Bu 
yüküm hukuk düzeninden doğabileceği gibi sözleşmelerden de kaynaklanabilir. 

Terkten maksat, kişiyi fiilen himaye ve muhafazadan yoksun hâle düşürmek demektir. Bu un
sur bakımından önemli olan husus mağdurun fiilen himaye ve muhafazadan yoksun, bir yana 
bırakılmış olmasıdır. Terkin gerçekleşip gerçekleşmediği olaylara göre belirlenmesi gereken fiilî bir 
sorundur. 

Suçun oluşması için, ikinci fıkradan anlaşıldığı üzere, terk dolayısıyla bir zararın meydana gel
miş bulunması gerekmez. Zira ikinci fıkrada terk dolayısıyla mağdurun bedensel ve aklî sağlığı 
bakımından bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış olması ayrıca cezalandırılmıştır. Yine aynı fıkranın 
ikinci cümlesinde terk sonunda bir zararın meydana gelmiş olması ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. 

Üçüncü fıkra suçun, üstsoy, altsoy, eş ve evlâtlığa karşı işlenmiş olmasını ayrıca şahsî bir ağır
laştırıcı neden saymaktadır. Bu fıkrada geçen evlâtlık, Türk Medenî Kanunu gereğince evlât edinil
miş kişiyi ifade etmektedir. 
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Son fıkrada ise cezayı hafifletici bir neden yer almaktadır: Terk, çocuğun, sadece anası tarafın
dan ve evlilik dışı yeni doğmuş çocuğa karşı gerçekleştirilmişse bu hâl cezayı hafifletici bir neden 
sayılmıştır. Tasan bu hâlde ananın, içine düşebileceği psikolojik durumu ve karşısında kalabileceği 
sosyal baskılan göz önünde bulundurmaktadır. Bu hususta 139 uncu maddenin gerekçesine de 
bakılmalıdır. 

Aynı hâl diğer akraba bakımından cezanın indirilmesini gerektirmeyecektir. Zira çağdaş hukuk, 
evlilik dışında doğsa da bir çocuğun, şerefi kurtarmak için yaşamsal tehlikeye maruz kılınmasını ve 
kendi hâline terk edilmesini ananın dışında kalanlar bakımından kabul edemez. İnsan hayatının kut
sallığı çağdaş hukukun temel ilkesidir. 

Madde 150. - Maddeyle, çağdaş uygar toplumlarda birlikte yaşamanın zorunlu kıldığı sosyal 
yardım ve ilgi, belirli ölçüde olmak üzere hukukî bir yüküm hâline getirilmektedir. Maddede temel
de birbirine çok benzeyen hukukî yararlan ihlâl eden iki ayn suç düzelenmiş bulunmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasıyla 149 uncu maddenin belirttiği suçun mağduru olan yani terkedilmiş 
bulunan kişiyi görüp de durumu derhal ilgili memurlara bildirmeyen kimse bu ihmalinden dolayı 
cezalandınlmaktadır. Aynı ihmal, ölüye rastlayıp da bunun bildirilmemesi hâlinde de suç sayılmak
tadır. Fıkrada geçen ilgili memurlar deyimi ile tüm kolluk makam ve memurları ve idarî teşkilât 
içinde yer almış bütün diğer görevliler anlaşılır. "Derhal" sözcüğünden maksat, hâlin makul saydır
mayacağı herhangi bir gecikmeye neden olmadan bildirimde bulunmak demektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, hasta ve yaralılara ve tehlikeyle karşı karşıya bulunan kimselere 
gösterilmesi gerekli ahlâkî bir sosyal yardım görevinin ihmali suç hâline getirilmektedir. Fıkra, has
ta ve yaralıya karşı yardım yükümünü, bu kişilerin kendilerini idare edemeyecek durumda bulun-
malan veya herhangi bir nedenle beden ve sağlık bakımından tehlikeye maruz bulunulması koşul
larına bağlı kılmıştır. Çağdaş hukuk, yardım yükümünü insanlara mutlak bir surette yük-
leyemeyeceğinden görev bu koşullann varlığına bağlanmıştır. 

Bu kimseler için yapılması gerekli yardımın derece ve miktarı ile ilgili ölçü de fıkrada gösteril
miş ve bunun "hâl ve koşulların elverdiği ölçüde" olması gerekeceği ifade edilmiştir. Böylece in
sanlardan yetenek ve güçleri dışında bir yardımın istenemeyeceği açıklanmış olmaktadır. Yine bu 
ölçüt yardımın, yapanı bakımından herhangi bir tehlike doğuracak nitelikte olmamasını da belirtil
miş olmaktadır. Zira hâl ve koşulların olanak verdiği ölçüde sözcüğü, doğal olarak yardımı yapan 
bakımından tehlike doğurmayacak nitelikte olması gereğini de belirtmiş olur. 

Madde 151. - Çocuk düşürme ve düşürtme suçlarına ilişkin 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun hükümleri, 24/5/1983 tarihli ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunda yer alan 
hükümler ve bu Kanunun, 765 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngördüğü değişiklikler 
dolayısıyla belirli bir şekil almış bulunmaktadır. Söz konusu hükümlerin, bugünkü toplumsal ih-
tiyaçlan karşıladığı kanaatinde bulunulduğundan, hükümlerin Tasanya aktarılması uygun görül
müştür. 

Tasannın bu maddesinde çocuk düşürme suçlan bakımından çeşitli olasılıklar göz önüne alınmış 
ve hükümler getirilmiş bulunmaktadır. Maddenin kabul ettiği ilkeye göre, kadının nzası olmaksızın 
çocuğunu alan kimseye beş yıldan on yıla kadar ceza verilecektir. Kadının nzasıyla çocuk düşürme 
hâlinde ise, gebeliğin oniki haftayı aşmamış bulunması koşulu ile fiil suç oluşturmayacaktır. 

Doğal olarak tıbbî zorunluluk bulunduğu takdirde oniki haftayı aşan gebelik hâlinde de 
çocuğun alınmış bulunması suçu oluşturmayacaktır. Bu koşullar söz konusu olmadan çocuğunu al-
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dıran kadın ise cezalandırılmayacaktır. Oniki hafta geçtikten sonra çocuğun alınmasının suç oluş
turması kadının hayatını korumak maksadına dayanmaktadır; böyle olunca başkasının bilinçli 
hareketi nedeni ile hayatı tehlikeye giren kadını cezalandırmakta sosyal yarar görülmemiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında yazılı hâller kadının ölümüne de neden olmuşsa verilecek ceza ar
tırılacak, ikinci fıkrada yazılı hâller kadının ölümüne neden olduğu takdirde de maddede gösterilen 
oranlarda ceza artırılmak suretiyle hükmolunacaktır. 

Gebe sanılan bir kadının üzerinde nzası olmaksızın çocnk düşürme amacıyla bir takım fiiller 
icra eden kimse, kadının ölümü hâlinde 138 inci maddeye; bedensel zarara uğraması hâlinde ise 145 
inci maddeye göre cezalandırılacaktır. 

Madde 152. - Maddede gebeliğin oniki haftayı aşmış bulunmasına karşın, çocuğunu kasten 
düşüren kadına verilecek ceza gösterilmektedir. 

151 inci maddenin ikinci fıkrasının söz konusu olduğu hâlde kadına ceza verilmezken, kendi 
kendine bu eyleme teşebbüs edene ceza verilmesinin nedeni, kadınların ikinci hâlde bütünü ile teh
likeli araçlara başvurarak hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemektir. 

Bu durumda bulunan kadına çocuk düşürmesini sağlayacak veya bu hususa yarayacak vasıta 
tedarik eden veya çocuğunu düşürmesi hususunda onu teşvik veya tahrik eden kimsenin suça iş
tirakten dolayı cezalandırılacağı açıktır. 

Madde 153. - Maddeyle, mevzuat çerçevesinde rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kim
senin çocuk alması cezalandırılmaktadır. Böyle bir kimsenin fiili sonucu kadının ölmesi veya 
bedensel bir zarara uğramış olması hâlinde verilecek ceza ayrıca gösterilmektedir. Maddenin ikinci 
fıkrasında yollama yapılarak 151 inci maddenin değişik fıkralarında öngörülen fiilleri işleyen yet
kisiz kimsenin cezasının hangi oranda artırılacağı açıklanmaktadır. Rahim tahliye yetkisi olmayan 
kimsenin gebe sanılan bir kadının çocuğunu düşürmek için gerçekleştirdiği değişik fiiller sonucu 
kadının ölmesi veya bedensel zarara uğraması hâlinde 138 ve 145 inci maddelere göre cezalan
dırılacağı belirtilmektedir. 

Bu maddenin kapsamındaki bütün fiillerde, suçun kadının rızasıyla işlenmiş olması hâli bir 
hafifletici neden olarak saptanmıştır. 

Madde 154. - Madde, kişiler üzerinde rızaları olmadan kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştiren 
kimsenin ne suretle cezalandırılacağını göstermektedir. Maddede ayrıca kısırlaştırma ameliyesinin 
kişinin ölümüne veya bedensel bir zarara neden olması hâlinde fail hakkında ayrıca 138 ve 145 in
ci maddelerdeki cezaların uygulanacağı belirtilmekte ve bu tür ameliyeyi gerçekleştirme yetkisi ol
mayan kimsenin fiili icra etmesi hâlinde ise cezanın üçte bir oranında artırılacağı belirtilmektedir. 
Kişinin nzası bulunduğu takdirde ise cezanın indirileceği açıklanmakta ve böyle bir hâlde ölüm 
veya bedensel zarar neticelerinin meydana gelmesi durumunda ayrıca hangi maddelere göre ceza 
verileceği belirtilmektedir. 

Birinci fıkradaki üçte bir oranında artırma hükmü, ölüm veya bedensel zarara neden olma 
hâlinde 138 ve 145 inci maddelere göre ayrıca verilecek olan cezalan da kapsar. 

Madde 155. - Maddeye göre, çocuk düşürme ve düşürtme (alma) fiillerinin, kadının mağduru 
olduğu bir suç sonucu gebe kalması nedeniyle işlenmiş bulunması hâlinde ceza verilmeyecektir. 

Madde 156. - Maddeyle, "tehdit" bizatihi suç hâline getirilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere 
tehdit diğer bazı suçlan işlemek bakımından da ayrıca unsur olarak öngörülmüştür. Burada tehdidin 
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koruduğu hukukî yarar, kişilerin huzur ve sükunudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun 
meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, maddede yer alan suç, insanın kendisine özgü sulh 
ve sükununa karşı işlenen saldırıları cezalandırmış olmaktadır. Fakat tehdidin bu maddeyle 
korumak istediği esas yarar, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetinin tehlikeden korun
masıdır. 

Maddeye göre tehdidin varlığının kabulü için, failin mağdurda ciddî bir korku meydana 
getirecek surette eylemde bulunmuş olması gerekmektedir. Bu korku bir başkasının ve örneğin ev
ladın zarara uğratılmasmdan da kaynaklanabilir. 

Korku, sadece kişilerin şahıslan, onur ve saygınlıkları bakımından değil ve fakat mallan 
itibanyla güvenliklerini ihlâl edici olduğu hâllerde de, tehdidi gerçekleşmiş saymak gerekecektir. 

Korkunun kaynağının önemi yoktur, yani ciddî korku ne suretle olursa olsun meydana getiril
diğinde suç oluşmuş bulunacaktır. Mutaden, mağdurda herhangi bir ciddî korku meydana getirmeye 
yatkın bulunmayan beyanlar tehdit sayılmayacaktır. Ancak tehdidin mutlaka sözle icrası gerekmez; 
mektupla, telefonla tehdit icra olunabileceği gibi failin hileli araçlar kullanması suretiyle de tehdidin 
yapılması olanağı vardır. 

Maddenin ikinci fıkrasında tehdidin ağırlaştırıcı nedenleri gösterilmiştir. Bu hâller, tehdidin 
kapsadığı korkutma gücünün ciddîliği ve yoğunluğu hususunda mağdurda ciddî kaygılar meydana 
getirmeye yatkın durumlardır. Tehdit silâhla icra olunursa bunun ciddîliği hususunda bir korkunun 
meydana gelmesi çok daha kolay olur. Aynı suretle kendisini tanınmayacak bir hâle getiren kişinin 
veya bir kaç kişinin birlikte olarak tehdit icra etmeleri hâlinde meydana gelen korku çok yoğun olur. 

İmzasız bir mektup veya özel işaretler kullanarak bir kişinin tehdit edilmesi hâlinde de mey
dana gelen korku bakımından bir duraksama meydana gelmez. Söz gelimi bir kimseye gönderilmiş 
olan imzasız mektup kişinin kendisini savunma olanağını gidereceğinden ağır tehdidi oluşturacak
tır. Yine bir kimseye karşı gönderilmiş olan mektuplarda ucundan kan damlayan bıçak resimlerinin 
yapılması yani böylece özel işaret kullanılması korkuyu yoğunlaştırabilir. 

Gizli veya açık, var olan veya var sayılan örgütlerin oluşturdukları tehdit gücünün ise kişileri 
paniğe kapılacak surette korkutabilmesi dolayısıyla, ağırlaştıncı bir neden sayılması uygun görül
müştür. Bu hususta 30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı Kanunun hükümleri saklıdır. 

Madde 157. - Maddeyle, doktrinde ve uygulamada koşullu tehdit veya cebir olarak adlandırılan 
suça ve kamu hizmetlerini engelleyici haksız fiil ve davranışlarda bulunmak suçlarına yer verilmiş 
olmaktadır. 156 ncı maddenin gerekçesinde tehdidin korumak istediği hukukî yararların nelerden 
ibaret bulunduğu belirtilmiştir. 

Maddede yer alan cebir bakımından da Tasarının diğer maddelerinde yer alan çeşitli suçlar var
dır. Bu maddeyle genel bir hüküm getirilmiş olmaktadır. 

Madde ilk üç fıkrasında kişilerin karar verme ve hareket etme hürriyetleri korunmuş olmak
tadır. Maddenin cezalandırdığı fiil, failin mağduru belirli kararları almaya veya belirli eylemlerde 
bulunmaya veya bulunmamaya zorlamış olmasıdır. Bu nedenle Tasanda yer alan bu madde, mağ
durun iradesini serbestçe izhar etmesi hürriyetini ihlâl eden bütün suçlann temelini oluşturmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasında geçen tehdidin neden ibaret bulunduğu 156 ncı maddenin gerek
çesinde açıklanmıştır. Maddede söz konusu olan cebir ise maddî anlamda güç kullanılmış olmasını 
ifade eder. Cebir ekseriya mağdur üzerinde doğrudan doğruya kullanılan bedensel bir baskı 
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niteliğinde olur. Örneğin bir kimsenin elini tutarak ona zorla bir şeyi imzalatmak gibi. Fakat üçün
cü bir kişi üzerinde cebir kullanılması suretiyle mağdur, dolayısıyla cebre maruz kılınmış olabilir. 
Örneğin çocuk üzerinde cebir kullanarak ana babayı bir şeyi yapmaya mecbur kılmak gibi. Ayrıca 
şu hususa da işaret etmek gerekir ki, cebrin karşı konulabilecek nitelikte olması, varlığını ortadan 
kaldırmaz. Cebir, mağdurun iradesini etkileyebilecek durumda bulunduğu takdirde gerçekleşmiş 
sayılmalıdır. 

Maddeyle, sadece cebir kullanılması cezalandırılmamıştır. Soyut olarak cebrin kullanılması 
Tasanda yer alan etkili eylem suçlarını meydana getirebilir. Burada cebir veya tehdidin, bir kişinin, 
genel olarak, bir şeyi yapmaya veya yapmamaya yahut bir şeyin yapılmasına müsaade etmeye mec
bur kılınması için kullanılmış bulunması gerekir. 

Yine fıkranın devam eden kısmında, kişinin bir konuda bilgi vermeye veya inancını veya siyasal 
veya sosyal görüşünü açıklamaya mecbur tutulması cezalandırılmıştır. Bu ikinci hâlde fiilin suç teş
kil edebilmesi için, fiili icra edenin bu hususta yetkili olmaması veya yetkili olsa da kanunlara aykırı 
olarak fiili icra eylemiş bulunması gerekmektedir. Aslında maddenin ilk kısmında yer alan ibareler 
bu ikinci kısımda yer alan amaçlan da kapsar. Ancak 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun uy
gulama döneminde, olaylar dolayısıyla söz konusu hususlann ayrıca belirtilmesine ihtiyaç duyulmuş 
olduğundan, duraksama yaratmamak için bu hâllerin de metinde muhafazası yeğlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında kamu hizmetlerinin görülmesine, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlanna ve üst kuruluşlarına veya siyasal partilere aynlan bina ve eklentilerine, üçüncü fık
rasında her türlü eğitim ve öğretim kurumlanna ve öğrenci yurtlanna ve benzerî yerlere ve eklen
tilerine girilmesine veya oralarda kalınmasına, kişi veya eşya üzerinde cebir ve tehdit kullanarak en
gel olunması aynca cezalandınlmaktadır. 

Dördüncü fıkrada ise her türlü kamu hizmetinin veya eğitim ve öğretim çalışmalannın ak
samasına veya kesilmesine veya bunlara ara verilmesine haksız eylem ve davranışlarla neden olun
ması aynca cezalandırılmıştır. Dikkat edilmelidir ki bu fıkrada yer alan suçun maddî unsuru cebir 
ve şiddet veya tehdit değildir; kamu hizmetinin veya öğretim ve eğitim çalışmalannın aksamasına 
veya kesilmesine veya bunlara ara verilmesine neden olabilecek haksız fiil ve davranışlardır: Bir 
dersliğe giren kimselerin marşlar söyleyerek hocanın dersinin izlenmesini engellemeleri gibi. 

Maddenin beşinci fıkrasına göre üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiiller, eğitim ve öğ
retim kurumlannın öğrencisi olmayan sair kişiler tarafından işlendiğinde daha fazla ceza verilmek
te ve böylece aslında ikinci ilâ beşinci fıkralarda cebir suçunun nitelikli hâllerine yer verilmiş ol
maktadır. Geçen yıllarda cereyan eden ve öğretim ve eğitim kurumlarını çalışamaz hâle getiren bu 
fiillerin Tasanda da ayrıca yer alması, hukuk tekniği bakımından zorunlu olmasa da, fiili hâl yönün
den uygun sayılmıştır. 

Maddenin altıncı fıkrasındaki açıklık gereğince Tasarının 156 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen vasıta ve usullerle fiilin işlenmesi hâli aynca cezalandınlmış ve bunlar da suçun nitelikli 
hâlleri olarak belirtilmişlerdir. 

Maddenin birinci fıkrasının sonunda, fıkrada yazılı hâllerde fail aynca istediği neticeyi elde et
miş ise cezanın artırılacağı ifade edilmiştir. 

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere suçun oluşması için belirli maksatlarla cebir veya tehdidin 
gerçekleştirilmiş olması yeterlidir. Suçun tamamlanması için istenilenin gerçekleşmesine ihtiyaç 
yoktur. Bu nedenle, birinci fıkrada yer alan fiil, neticesi harekete bitişik bir suçtur. 
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Maddenin ikinci ilâ dördüncü fıkralarında yazılı olan hâllerde ise suçun tamamlanmış olması 
için neticenin meydana gelmiş bulunması şartır. 

Maddenin son fıkrası, cebir ve şiddet veya tehdit hâllerini ayrıca düzenlemiş bulunan, 
30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı Kanun gibi, mevzuatın saklı olduğunu, yani koşullan varsa o kanun 
hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtmektedir. 

Madde 158. - Maddeyle, şantaj fiilleri suç hâline getirilmiş olmaktadır. Birinci fıkrada şantajın 
tanımı yapılmaktadır: Suçun maddî unsuru, mağdura yönelik olarak tehditte bulunmaktadır; fiil, 
koşullu tehdit suçunun özel bir şeklini oluşturmaktadır. Tehdidin içeriği fıkrada ayrıca belirtilmiş
tir. Tehdit "bir kimsenin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikte"ki fiillerin açıklanacağını 
veya isnad edileceğini içerecektir. Söz konusu niteliğin saptanması hâkimin takdiri içindedir ve bu 
hususun saptanması için bilirkişi incelemesine de gereksinim yoktur. 

Suçun oluşması için failde özel bir kastın bulunması gerekir: Fail imzanın ve sırrın elde edil
mesini, kendisine maddî yarar veya değerlerin veya herhangi bir malın teslimini sağlamak saiki ile 
yukarıda açıklanan tarzda tehdit de bulunmuş olacaktır. 

Suçun oluşması için tehdidin içeriğinin açıklanacağı ve kişiye isnatta bulunulacağı mağdura 
bildirilmiş olmalıdır. Mağdura zarar verebilecek hususun açıklanacağı veya bu maksat doğrultusun
da, herhangi bir vasıtayla açıklama yapılacağı belirtilmelidir. Maddede geçen "zarar verecek nitelik
teki fiil" deyimi, kişinin namus, şeref, itibar, onur, saygınlık, haysiyet, güvenirlilik gibi insanlarda 
bulunması gerekli bütün manevî niteliklerini kapsar. Örneğin bir din adamının içki içmekte bulun
duğu basın aracılığı ile veya diğer yayın yollan ile veya herhangi bir suretle açıklanacağı tehdidi bu 
suçun oluşmasını olanaklı kılabilir. 

Fiil, neticesi harekete bitişik bir suçu oluşturduğundan belirtilen biçimde tehdidin yapılması ile 
suç tamamlanmış olur. Ancak maddenin üçüncü fıkrasında failin tehdidini yerine getirmesi hâli, 
suçun bir ağırlaştıncı nedeni olarak saptanmıştır. 

Gerçek ve tüzel kişiler suçun mağduru olabilirler. Maddenin son fıkrasında tüzel kişilerin de 
suç faili olabilecekleri belirtilmiştir. 

Madde 159. - Maddede yer almış bulunan suç, 157 nci maddede ve özellikle bu maddenin 
birinci fıkrasında tanımlanan suça çok yakındır. Hatta bir bakıma denilebilir ki, bu maddede yer alan 
suç cebir suçunun özel bir şeklini oluşturmaktadır; ancak korunan yarar mağdurun kendi arzusu ve 
iradesi çerçevesinde hareket edebilme hürriyetidir. Tasannın 157, 162 ve 165 inci maddeleriyle de 
aslında kişinin kendi iradesi çerçevesinde serbestçe hareket etme hürriyeti korunmaktadır. Bu mad
dedeki suç, kişinin kendi arzusuna göre içinde bulunduğu yeri terketmek, yer değiştirmek, istediği 
yere gidebilmek serbestliğini ihlâl etmektedir. 

Madde, aslında kişinin bir yere kapatılması, bir yerde tutulması veya korkutularak veya eli 
ayağı bağlanarak bir yere götürülmesi veya bir yere gitmekten men olunması gibi ve benzerî fiiller
le hürriyetin sınırlanmış olmasını cezalandırmaktadır. 

Maddede geçen hukuka aykın olarak ibaresi, hukukun izin (cevaz) vermediği hâlleri ifade eder. 
Söz gelimi suçüstü hâlinde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, kişilerin herkes tarafından 
yakalanmasına izin verilmiş bulunduğundan, böyle bir yakalama ve hürriyetin sınırlandınlması suç 
oluşturmayacaktır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında suçun ağırlaştırıcı nedenleri gösterilmiştir. Buna göre fiili işlemek 
için veya fiili işlediği sırada failin: 

- Tehdit veya kötü muamelede bulunması veya 

- Hile kullanması veya 

- Fiili öç almak maksadıyla veya 

- Siyasal veya ideolojik veya sosyal görüş ayrılıklarından kaynaklanan herhangi bir amaçla, 

İşleyecek olması cezanın artırılmasını gerektirmektedir. 

Kötü muamele, fail üzerinde icra olunan maddî ve manevî her türlü baskıcı eylemleri ifade 
eder. 

Hile, mağdurun hürriyetinin, onu aldatacak ve yanlış yola yöneltecek bir takım araçlar ve 
desiseler kullanılması suretiyle bertaraf edilmesini belirtir. 

Öç alma hâli failde özel bir maksadın bulunmasını zorunlu kılmaktadır. 

Siyasal, ideolojik, sosyal görüş ayrılıklarından kaynaklanan herhangi bir amacın varlığı da fail
de özel bir maksadın bulunmasını gerekli kılmaktadır. 

Esasta suçun oluşması için genel kast yeterlidir. Belirtilen ağırlaştırıcı hâllerin oluşması için ise 
failde özel bir kastın bulunması araştırılmaktadır. 

Suçun oluşması için olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması gerekir. Madde bu 
hususu ayrıca belirtmiştir. Aslında hukuka aykırılık suçun bir unsuru olması nedeniyle, metinde ay
rıca belirtilmesine, hukuk tekniği bakımından gerek olmadığı düşünülebilir. Ancak Tasan bu husus
ta herhangi bir duraksamaya neden olmamak için, açıklık getirmeyi uygun saymıştır. 

Madde 160. - Maddede, 159 uncu maddede yer alan kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak 
suçunun nitelikli hâlleri gösterilmektedir. 

Madde bir defa, mağdurun faile olan akrabalık ilişkisini göz önüne almış ve fiilin üstsoy, alt
soy veya kan koca arasında işlenmesini nitelikli hâl olarak kabul etmiştir. 

Bir Devlet memuruna karşı fiilin işlenmiş bulunması hâlinde ise ağırlaşmış şeklin gerçek
leşebilmesi için, fiilin adı geçenlere yönelik olarak görevlerinden dolayı işlenmiş bulunması 
aranacaktır. Fiil göreve dayanmayan herhangi bir nedenle işlenmiş ise 159 uncu maddenin uygulan
ması gerekecektir. 

Esasen 159 uncu maddede yer alan şiddet nedeninin oluşması için fiilin memura karşı "görev
lerinden dolayı" işlenmiş bulunması gerekmektedir. 

Suçun onbeş yaşını bitirmeyen bir çocuğa veya ileri yaşı, hastalığı, malûllüğü veya ruhsal veya 
fizik bakımdan güçsüzlüğü dolayısıyla kendini korumaktan âciz bir kimseye karşı işlenmesi de ağır
laştırıcı neden sayılmıştır. Bu hususta 135 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 336 ncı madde 
onbeş yaşını bitirmeyen bir çocuğun kendi rızası ile kaçırılıp alıkonulmasını suç saymış bulun
duğundan bu nitelikli şekil çocuğun rızası bulunmadığı hâllerde uygulanacaktır. 

Maddede ayrıca, fiil nedeniyle meydana gelen netice göz önüne alınarak nitelikli diğer bir hâl 
saptanmıştır: Mağdurun şahsı veya sağlığı veya malı bakımından ağır bir zarar meydana gelmiş ise 
yine bu maddedeki cezanın uygulanması gerekecektir. Dikkat edilmelidir ki, burada netice nedeniy-
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le bir ağırlaşma söz konusu olduğundan failde bu neticeye yönelik kastın bulunması gerekmez. Ay
rıca böyle bir kast varsa o zaman içtima kurallarını uygulamak zorunlu olur. 

Ağırlaştırıcı nedenin oluşması için, zararın ağır olması gereklidir. Zira belirli bir zarar suçun 
maddî unsuru içinde zaten doğal olarak vardır. Fiilin doğal neticesini nitelikli bir hâl olarak kabul et
mek esasen yerinde olamayacağından, maddede zararın ağır olması gerektiği ayrıca açıklanmıştır. 

Madde 161. - Madde, 159 ve 160 inci maddelerde yer almış bulunan suçlara ortak ağırlaştırıcı 
ve hafifletici nedenleri belirtmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre bir defa fiilin icrasında silâh kullanılmış olması ağırlaştırıcı 
nedendir. Silâhın tanımı için Tasarının 4 üncü maddesine bakılmalıdır. 

Yine birinci fıkraya göre suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâli bir ağırlaş
tırıcı nedendir. Ayrıca hürriyetten yoksun kalınan sürenin bir haftayı aşması hâli de ağırlaştırıcı 
neden olarak kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre failin mağduru, kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırak
ması bir hafifletici neden oluşturmaktadır. Ancak bu hafifletici nedenin oluşması için iki koşulun 
varlığı aranacaktır: 

Birinci koşul, zaman itibarıyla serbest bırakma soruşturmaya başlanmadan önce gerçekleşmiş 
olacaktır, yani serbest bırakma, kolluğun işe elkoymasından önce gerçekleşmelidir. Kolluk işe el-
koyduktan sonra sanık bu hükümden yararlanamayacaktır. 

İkinci koşul, failin mağduru kişi hürriyetinden yoksun kılmak sureti ile izlediği maksadı elde 
etmemiş olması ve mağdurun şahsına zararı dokunmamasıdır. Bu iki hâlin gerçekleşmiş olup ol
madığı olayların özelliğine göre saptanabilecektir. 

Maddede geçen "kendiliğinden" sözcüğünden maksat, failin bırakma fiilini herhangi bir etki al
tında kalmaksızın ve buna zorlanmaksızın gerçekleştirmiş bulunmasıdır. Ancak bırakma, ken
diliğinden olmak koşulu ile, yeterlidir; gerçek bir pişmanlığa dayanmış bulunması gerekli değildir. 

Madde 162. - Maddede kişi hürriyetini ihlâl suçunun özel bir şekli yer almış bulunmaktadır; 
suç, fail ve fiilin icrasında kullanılan vasıta bakımından özellik göstertmekte ve bir "mahsus" suç 
oluşturmaktadır. Bir defa failin bir memur olması gerekmektedir. Memur tanımı için 4 üncü mad
desine bakılmalıdır. İkinci olarak suçun maddî unsurunun, görevin kötüye kullanılması suretiyle 
yani memurun hürriyeti sınırlama bakımından herhangi bir yetkisi bulunmadan fiili icra eylemiş ol
ması veya hürriyeti sınırlama bakımından yetkisi olan memurun bu sınırlama için kanunun göster
diği usul ve koşullara uymaması suretleri ile gerçekleştirilmesi gerekir. 

Suçun maddî unsuru mağdurun kişi hürriyetinden yoksun hâle getirilmiş olmasıdır. Bu husus
ta 159 uncu maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında suça ait nitelikli hâller gösterilmiştir. Bu hâller için Tasannın 159 
ve 160 inci maddelerinin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, mağdurun soruşturma başlamadan önce, maksat elde edilmeden 
ve şahsına bir zarar verilmeden kendiliğinden güvenli bir yerde bırakılması bir hafifletici neden 
sayılmıştır. Bu konuda gerekli açıklamalar 161 inci maddenin gerekçesinde sunulmuştur. 

Bu maddenin Tasarının genel sistematiği içerisinde Üçüncü Kısmın Dokuzuncu Bölümünde 
yer alması gerektiği düşünülebilirse de, maddenin Kişilerin Hürriyetine Karşı Suçlar Bölümüne 
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konulması daha uygun sayılmıştır. Bilindiği üzere, bazı suçlar aynı zamanda bir kaç hukukî yaran 
koruyabilir veya ihlâl edebilirler. Bu gibi hâllerde, Tasannın genel sistematiği içinde söz konusu 
suçlara yer verilirken iki hususu aynı zamanda göz önünde bulundurmak gerekir: 

Birinci olarak, suçun ihlâl eylediği yararlar arasında üstün olanın hangisinden ibaret bulun
duğunu belirlemek gerekir. 

İkinci olarak teknik bakımdan birbirine yakın olan suçlan ve özellikle maddî unsurlan birbirine 
benzeyen suçları bir araya getirmek suretiyle, yollama kolaylığı sağlamak ve böylece gereksiz tek
rarları önlemek maksadı göz önünde bulundurulur. İşte, söz konusu düşünceler çerçevesinde 
Tasannın bu maddesinin hem memur tarafından görevin suiistimalini cezalandırarak vatandaşın 
Devlete karşı güven duygusunu koruduğu hem de vatandaşın kişi hürriyetinin daha üstün sayılması 
gerektiği kabul edilmiş ve aynca, yukanda belirtilen ikinci düşünceye de yer verilerek, suçun mad
dî unsurunun bu Bölümde yer alan diğer suçlarla aynı olduğu böylece bir araya geldiğinde yol
lamada kolaylık sağlanacağı görüşü baskın çıkmış ve madde bu Bölüme yerleştirilmiştir. Böylece 
müşterek hükümlerin saptanmasında da kolaylık sağlanmıştır. 

Bu vesileyle şu husus da belirtilmelidir ki, bir ceza kanununun özel kısmının sistematiğinin ih
lâl edilen hukukî yararlara dayalı bir tasnifi hiç şüphesiz uygulama ve yorumda kolaylık sağlar; an
cak bu tasnif çabasını abartmak suretiyle uygulamada zorluk çıkaracak derecelere götürmemek de 
gerekir. 

Madde 163. - Madde ile kişi hürriyetini belirli bir biçimde ihlâl eden bir mahsus suç ihdas edil
miştir. Suçun koruduğu yarar, kişilerin kendilerine özgü huzur ve sükûnu ile toplumsal barışın sağ
lanmasıdır. 

Suç failinin bir memur olması gerekmektedir. 

Metinde geçen "hukuka aykın olarak" ibaresinden maksat, yürürlükteki mevzuatın izin (cevaz) 
vermediği hâl demektir. Kanun ve nizamlann izin verdiği arama hâllerinde suçun oluşmayacağı 
açıktır. Suçun oluşması için memur, kişi hürriyetini, görevini kötüye kullanarak veya yetkisini 
aşarak ihlâl etmiş olmalıdır. Böylece "hukuka aykırı olarak" sözcükleri görevin kötüye kullanıl
masını ve yetkinin aşılmasını kapsar. 

Esasen bu madde mevcut bulunmasa da, memurun, hukuka aykırı olarak üst arama fiili 162 nci 
maddeyi ihlâl edecekti. 

Bu maddenin ayn bir suç olarak Tasarıya alınmasındaki esas amaç, kişi hürriyetini sadece üst 
aramak suretiyle ihlâl eden memurun fiilinin az vahim olduğunun düşünülmesidir. 

Madde 164. - Madde, kişi hürriyetinin ihlâlini cezalandıran mahsus bir suç meydana getirmiş 
olmaktadır. Fiil, esasta 162 nci maddenin kapsamı içindedir. Ancak, fiilin bir ceza infaz kurumu 
veya tutukevi vasıtasıyla gerçekleştirilmesi, kişi hürriyetinin ihlâli bakımından çok daha vahim 
nitelik taşır. Ceza infaz kurumu ve tutukevine kapatılan kişinin kendisini, hakkında reva görülen 
hukuka aykırı işlem dolayısıyla, savunabilmesi ve başkalarını haberdar edebilmesi çok daha güçtür. 
Bu nedenle kişi hürriyetinin memur tarafından ihlâlini içeren bu fiil, vahameti nedeniyle müstakil 
suç hâline getirilmiştir. Bu konuda 162 nci maddenin gerekçesinde de bakılmalıdır. 

Maddede yer alan suçun faili, bir ceza infaz kurumu veya tutukevinin yetkili memuru olacak
tır. Suçun maddî unsuru iki şekilde gerçekleşmektedir: Yetkili merciden verilmiş bir hüküm ilâmı 
veya tutuklama müzekkeresi olmadan bir kimseyi kuruma kabul etmek; bu hâlde icraî bir suç söz 
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konusudur. Tutuklu veya hükümlünün salıverilmesi hususunda yetkili merciin hüküm ve kararını 
yerine getirmeme hâlinde ise fiil ihmali bir suçtur. 

Görülüyor ki, her iki hâlde de memur aslında görevini kötüye kullanmaktadır. Bu nedenle fiilin 
aslında bir memur suçu olduğu unutulmamalıdır. Ancak 162 nci maddeye ait gerekçede açıklanan 
nedenlerle madde, Tasarının bu Kısım ve Bölümüne konulmuştur. 

Madde 165. - Madde ile de mahsus bir suç meydana getirilmiştir; ancak 164 üncü maddenin 
cezalandırdığından farklıdır. Burada söz konusu olan fiil, esasen hukuka aykırı olarak bir ceza in
faz kurumu veya tutukevinde tutulan kimsenin bu durumunu öğrenen yetkili memurun mağduru 
derhal salıvermemesi veya durumu yetkili mercie bildirmemesidir. Böylece bir ihbar yükümünün 
veya bir işlemi yerine getirmenin ihmali cezalandırılmaktadır. Durumun ihban bakımından madde 
ceza infaz kurumunda veya tutukevinde çalışan herkesi yükümlü kılmaktadır. Bu madde bakımın
dan da ayrıca 164 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 166. - Madde, 162 ilâ 165 inci maddelerde yazılı suçların, özel bir maksada hizmet et
mek amacıyla işlenmiş bulunmasını bir ağırlaştırıcı neden saymaktadır. Böylece ağırlaştırıcı 
nedenin oluşması için failde özel bir kast aranacaktır. Mahsus bir amaca ulaşmak maksadı özel kas
tı meydana getirir. Söz gelimi, failin, bazı ideolojik veya ırkî nedenler dolayısıyla mağduru suça 
hedef kılması bu maddenin kapsamı içindedir. 

Madde 167. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 48 inci maddesinde herkesin dilediği alanda 
çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip bulunduğunu ve özel teşebbüsler kurmanın serbest olduğunu 
açıklamıştır. İşte bu madde ile söz konusu temel hürriyetin yaptırımı getirilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının cezalandırdığı fiil, çalışma, sanat veya ticaret serbestliğini engel
lemek ve ortadan kaldırmaktır; bu sonucu verecek her türlü eylem suçun netice unsurunu meydana 
getirir. Ancak, bu eylemlerde cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmış olması temel koşuldur. Bu 
itibarla suç bağımlı hareketlidir. Faildeki kast neticeyi ve cebir ve şiddet veya tehdidi kapsamalıdır. 
Bu fıkradaki suçun soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlıdır. Maddenin üçüncü fıkrasında 
yazılı hâlde ise suç re'sen soruşturulacak ve kovuşturulacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar içinde bulunan kimseleri rızaları ile de olsa, 
sömürerek insan onuruna aykırı biçimde ve koşullar altında çalıştırmak suç hâline getirilmiş ve böy
lece Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan sosyal devlet olmak niteliğini koruyan ve vurgulayan 
değerlerden çok önemli birisi ceza himayesi altına alınmıştır. 

İş ve çalışma hürriyetinin kullanılışında kişilerin insan onuruna uygun koşullar içinde çalıştırıl
maları esastır. Demokratik toplum kişilerin çaresizliğinin sömürülmesine dayalı bir serbest piyasa 
sisteminin uygulanmasıyla, elbette ki, bağdaşamaz. Bu nedenle maddenin ikinci fıkrası kaleme alın
mıştır. 

İkinci fıkrada yer alan suça kişilerin çalışmalarının sömürülmesini engellemek amacı ile 
Tasanda yer verilmiştir. Kimsesiz, çaresiz veya belirli kişilere çeşitli nedenlerle bağımlı kişi, onun 
bu hâlinden yararlananlar sömürücü kişiler tarafından insanlık dışı durumları kabule veya bazı 
koşullara katlanmaya sevkedilebilmektedirler ve suçun maddî unsurları şunlar olmaktadır: 

1- Ücretsiz olarak çalıştırma (Bir zamanlar Ülkemizde besleme olarak adlandırılan küçük kız 
çocuklarının durumu gibi), 

2- Sağlanan bir hizmet ile açık bir şekilde orantısız bir ücret ile alıştırma, 
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3- Kişinin, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konuklama koşullarına tâbi kılınması. 

Bu üç eylem biçimi birbirlerine göre seçimliktir, yani üç hareket birlikte yapılsa da faile tek 
ceza verilecektir. Aslında çalışan kişi duruma rıza göstermektedir, ancak rızanın nedeni; mağdurun 
çaresizliği, söz gelimi duruma razı olmasa açlığa mahkûm olması, kimsesizliği yani elinden tutacak 
hiçbir kimsesi olmaması veya çeşitli nedenlerle, akrabalık veya kültürel nedenlerle faile olan bağ
lılığıdır. Fail bu durumları sömürmektedir. 

Suç, hâlen Avrupa ülkelerinde insan ticareti yapanlar tarafından çok sayıda işlenmektedir. Bu 
gibi fiilleri önlemek amacı ile maddenin üçüncü fıkrasında, kişileri ikinci fıkrada belirtilen duruma 
düşürmek üzere tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakil fiilleri de suç sayılmıştır. 
Kişileri, ikinci fıkrada belirlenen hâle düşürmemek için söz konusu hazırlık hareketlerini cezalan
dırmak yerindedir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı olan bu fiiller üçten fazla çalışana yani grup hâlinde insanlara 
karşı işlendiğinde verilecek ceza üçte bir oranında artırılmakta ve bu hâlde suç re'sen takip edilmek
tedir. 

Dördüncü fıkrada yer alan suç iş hürriyetine bir tür saldırıyı cezalandırmaktadır. 

Suçun oluşması için failde özel bir kastın varlığı şartır. Fail, belirtilen amacın gerçekleşmesi 
için cebir ve şiddet veya tehdidi, işçiyi veya iş sahiplerini yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya veya ev
velce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlama maksadıyla kul
lanacaktır. Ancak fıkrada ayrıca suçun oluşması için bir cezalandırma koşulu da kabul edilmiştir. 

Belirtilen maksatla cebir ve şiddet kullanılması bir işin tatiline veya sona ermesine veya tatilin 
devamına neden olmuş bulunmalıdır. Belirtilen neticeler meydana gelmeden cebir ve şiddet veya 
tehdit kullanılması yoluyla serbestliği engelleyen veya ortadan kaldıran kişi birinci fıkra gereğince 
cezalandırılır. 

Maddenin altıncı fıkrasında, birinci ve beşinci fıkralarda yer alan suça ait ağırlaştırıcı nedenler 
gösterilmiştir. Bu nedenler: 

1. Fiillerin silâh ile, 

2. Failin kendini tanınmayacak hâle koyması suretiyle, 

3. İkiden fazla kişinin iştiraki hâlinde, 
4. Var olan veya var sayılan örgütlerin tehdit gücünden yararlanılarak işlenmesidir. Bu hâller

de ceza artırılmaktadır. Söz konusu kavramlar için 156 ncı maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 
Tabiî olarak bu konuda özel kanun hükümleri saklıdır. Söz gelimi 30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı 
Kanun uygulanmakta devam edecektir. 

Fiiller sonucu malzeme ve binalarda tahribat meydana gelmiş olması cezanın artırılmasını 
gerektiren bir nedendir. Böylece suça ilişkin olmak üzere netice nedeniyle ağırlaşan bir hâl oluş
maktadır. Failde tahribata yönelik kastın varlığı gerekmez. 

Maddenin altıncı fıkrasında söz konusu fiiller birlikte işlendiğinde elebaşılar yani cebir ve teh
didi düzenleyip örgütleyenlere ve azmettirenlere verilecek cezanın artırılacağı ifade edilmiş olmak
tadır. 

Bu maddede yer alan hususlardan dolayı özel tüzel kişiler de sorumludur. 

484 üncü maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 
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Madde 168. - Bir ceza kanunu vatandaş ve insan için değişik kamu hürriyetlerinin korunmasını 
sağlayıcı yaptırımları da getirmelidir. Özellikle demokratik ülke ceza kanunları bu niteliği özenle 
korumalıdırlar. 

Bu madde, işte bu esas, maksat çerçevesinde Anayasanın "Düşünceyi açıklama ve yayma hür
riyeti" başlıklı 26 ncı maddesinde düzenlenen hürriyete yönelik saldırıları cezalandırmaktadır. 
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti söz, basılmış eser veya diğer iletişim araçları ile fikir, 
düşünce, kanaat ve haberlerin yayılması serbestliğidir. 

Suçun faili, aralarında önceden anlaşma yapan en az iki kişi olacaktır. Böylece fiilin bir kişi 
tarafından işlenmesi olanaklı değildir. 

Anlaşmanın amacı başkasının düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini kullanmasını engel
lemek olacaktır. Ancak suç bağımlı hareketlidir; engelleme hareketi cebir ve şiddet veya tehdit kul
lanmak veya eşyayı, aletleri, her türlü aygıtları (cihazları) tahrip etmek veya bozmak suretiyle ger
çekleştirilmiş olmalıdır; örneğin mikrofonların parçalanması suretiyle bir kimsenin konuşmasını en
gellemek gibi. 

Maddenin son fıkrası gereğince tüzel kişiler de bu suçtan dolayı sorumludurlar. 

Madde 169. - Madde, belirli koşullar olmaksızın insan üzerinde bilimsel veya tıbbî deney 
yapılmasını cezalandırmaktadır. Bilindiği üzere Anayasanın 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
"Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı hâller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; 
rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz." denilmiştir. Bu hükmün kanunlarımızda 
yaptırımı yoktur. 

İkinci olarak tıbbın gelişmesini sağlamak amacıyla belirli koşullarla ve özellikle kişinin rızası 
alınmak suretiyle tıbbî ve bilimsel deneylere olanak sağlamak gerekir. Nitekim uluslararası sözleş
meler de, yine belirli koşullarla ve özellikle kişinin rızasıyla tıbbî ve bilimsel deneylere müsaade et
mektedir. Ülkemizde bu konu hukuk bakımından bir düzenlemeye tâbi tutulmadığı için bilimsel 
araştırmalar yönünden engeller ve tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Ceza mevzuatımıza böyle bir 
maddenin eklenmesi, bir noksanın giderilmesine hizmet edecektir. 

Madde, böylece, belirli koşullarla, kişi üzerinde bilimsel veya tıbbî amaçla yeni ilâçların ve 
tedavi usullerinin ve müdahalelerin yapılmasına izin vermiş olmaktadır. 

Koşulların başında, hakkında işlem yapılacak kişinin durumunun "deneyi haklı kılması" gel
mektedir. Demek oluyor ki, sırf bilimsel tecessüsü tatmin maksadıyla kişi üzerinde bazı madde veya 
usullerin denenmesi suç oluşturacaktır. Kişinin durumu itibarıyla yapılan müdahalenin haklı görül
mesi gereklidir. Bu itibarla temel amaç o kişinin durumunu ıslah etmek, ona şifa vermek olmalıdır. 
Bir trafik kazası sonucu yüzü perişan hâle gelmiş bulunan kişi hakkında estetik yönden yepyeni bir 
cerrahi yöntemin denenmesi veya tedavi için alışılmış yolların esasen denendiği bir kanserli hastada 
yeni bir maddenin denenmesi gibi. Bilimsel maksadın da mutlaka belirtilen amaç yönteminde 
bulunması şartır. 

İkinci önemli koşul, hakkında uygulama yapılacak kişinin rızasının var olmasıdır. Rızanın sağ
lıklı olması yani rıza beyanına ehil bir kişi tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu nedenledir ki, 
madde, onsekiz yaşını bitirmemiş olanların rızasının geçerli olmayacağını ve suçu ortadan kaldır
mayacağını belirtmiştir. Eğer rıza yoksa eylem, etkili eylem veya hürriyeti sınırlama (tahdit) suçunu 
oluşturabilecektir. 
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Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Tasan, insan üzerinde bilimsel ve tıbbî amaçla da olsa 
deney yapılmasını esasta cezalandırmakta; ancak durumun deneyi haklı kılmış olması ile beraber 
kişinin rızasını suçu kaldıran bir hukuka uygunluk nedeni saymaktadır. 

Bu suçun tüzel kişilerce de işlenmesi olanaklı bulunduğundan maddenin son fıkrası ile bu 
hususu belirten açıklık getirilmiştir. 

Madde 170. - Madde, insanlar arasında, yürürlükteki kanun ve nizamların izin (cevaz) ver
mediği ayırımlar yapılarak, bazı kişilerin hukukun sağladığı olanaklardan yoksun hâle getiril
melerini cezalandırmaktadır. Benzerî hükümler bugün artık insan haklarına saygılı uygar ülkeler 
ceza mevzuatında ve ceza kanunu tasarılarında yer almış bulunmaktadır. 

Madde suçun maddî unsurlarını üç ayrı bentte ayrı ayrı belirtmiştir. Bu eylemler bir taşınır veya 
taşınmaz malın satılmaması, devredilmemesi veya bir hizmetin icra olunmaması, hizmetten yarar
lanmanın engellenmesi, kişinin işe alınmaması veya alınmaması, besin maddelerinin verilmemesi, 
kamuya arzedilmiş bir hizmetin reddolunması, kişinin herhangi bir ekonomik faaliyette bulun
masının engellenmesidir. 

Ancak menfi nitelik arzeden ve ihmal tabiatında bulunan bütün bu hareketler maddenin birin
ci fıkrasında gösterilen saiklere bağlı olarak gerçekleştirilecektir; yukarıda belirtilen olumsuz 
hareketler, kişilere karşı kökenleri, cinsiyetleri, aile durumları, örf ve âdetleri, kişilerin değişik fel
sefî inançlan, ayrı bir etnik gruba mensup bulunmaları, farklı ırk, din, mezhep mensubu bulun
maları nedeni ile gerçekleştirilmiş olacaktır. Yoksa söz gelimi iş sahiplerinin beğenmedikleri veya 
gönüllerine uymayan kişileri işe almamaları cezalandırılmakta değildir. Amaç, vatandaşlar arasın
da çeşitli etmenlere dayanan grup mensubiyeti nedeniyle ayrım yaptırmamaktır. Madde böylece as
lında millet bireyleri arasında bölücülük yapılmasını önlemek amacını gütmektedir. 

Bu suçu tüzel kişilerde işleyebileceklerinden maddenin son fıkrasında tüzel kişilerin sorumlu 
olacağı belirtilmiş, ayrıca maddede yazılı suçlar aleyhlerine işlendiği takdirde ceza sorumluluğunun 
aynı şekilde olacağı belirtilerek, tüzel kişiler de ceza himayesi altına alınmış olmaktadırlar. 

Madde 171- Madde, belirli bağımlı hareketlerle kişilerin huzur ve sükûnlarının bozulması 
hususunda gösterilen çabalan cezalandırmaktadır. 

Suçun maddî unsuru bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona kar
şı ısrarla gürültü yapılmasıdır. Örneğin oturulan apartmanın alt veya üst katında sürekli olarak 
öteberi çalarak gürültü yapılması gibi. 

Ancak bu hareketlerin sırf mağdurun huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla yapılması gerek
mektedir. Böylece madde, suçun oluşması için özel bir saik ile hareket edilmesi koşulunu zorunlu 
saymaktadır. Yoksa sadece gürültü yapmak, diğer bazı nizamlan ihlâl ederse de, bu suçu oluştur
maz. 

Dikkat edilmelidir ki, bu maddenin korumak amacını güttüğü yarar kişiler üzerinde uy
gulanacak maddî veya cebrî belirleyen bir müdahale değildir. Burada kanun adeta kişilerin 
psikolojik, ruhsal sükûn içinde yaşamak hakkını korumaktadır. 

Yapılan etkinlikler sonucu mağdurun dengesi bozulduğu örneğin ruhsal bir teşevvüşe uğradığı 
hâllerde ise gerçek içtima kuralları uygulanacaktır; yoksa geçitli suç söz konusu olmayacaktır. 

Maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması, suçtan zarar görenin şikâyetine 
bağlıdır. 
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Madde 172. - Madde, Anayasanın 24 üncü maddesiyle düzenlenen "din ve vicdan hürriyef'in 
güvencesi olan "laiklik" ilkesine Anayasanın verdiği anlama göre düzenlenmiştir. 

Maddeyle korunması istenilen temel değer insanlarda var olan içten duygulara saldırılmasını 
engellemektir. İnsanların içtenlikle inandıkları dinsel duygularını tahribe yönelik saldırılar toplum 
barışını bozucu etki yapabileceğinden, dine saldırı fiilleri cezalandırılmaktadır. 

Anayasanın "Cumhuriyetin niteliklerini" gösteren 2 nci maddesi Türkiye Cumhuriyetini, "laik" 
bir Devlet olarak belirtirken, madde gerekçesinde laiklik deyimini aynen "... hiçbir zaman dinsizlik 
anlamına gelmeyen laiklik ise, her ferdin istediği inanca mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini 
yapabilmesi ve dinî inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tâbi kılın-
maması anlamına gelir" şeklinde açıklamıştır. 

Anayasamızın bu bağlayıcı hükmüne göre, herkes dilediği dini seçmekte ve dilediği inanç ve 
mezhebe sahip olmakta serbesttir. Anayasanın 14 üncü maddesi hükmüne aykırı olmamak koşulu 
ile herkes seçtiği din ve inancın ibadet ve törenlerini düzenleyip, bunlara katılabilecektir. 

Anayasanın bu direktifleri doğrultusunda maddenin birinci fıkrasında, dinsel işlerin veya 
ibadet veya ayinin yapılmasını men, ihlâl ve engelleme eylemleri cezalandırılmış bulunmaktadır. 

Madde, ikinci fıkrasında fiilin işlenmesi sırasında cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmasını 
veya ayrıca hakarette bulunulmasını suçun ağırlaşmış şekli olarak kabul etmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, her türden dinsel inancı benimsemiş kişilerin bu inançlarını tahkir 
ve tezyif kastıyla, din bakımından belirlenmiş değerlere hakaret eden kişiler cezalandırılmaktadır. 

Örneğin, bireylerin vicdan, kanaat ve dinsel inançlarını, tahkir ve tezyif kastıyla dince kutsal 
bilinen Allah, din, dinlerin peygamberleri, kutsal kitaplar, mezhepler gibi değerlere hakaret cezalan
dırılacaktır. Hakaret kavramı hakkında 180 inci maddeye bakılmalıdır. 

Bu açıdan, dinsel konulardaki açıklamaların suç oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi için, 
failin "özel kastı"nın saptanması gerekir. Dinsel duyguları tahkir "özel kastı" ile hareket edilmedik
çe, eylem bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırılık oluşturmaz. 

Özellikle tehlike suçlarında, özü düşünce açıklaması olan suç tiplerinde, hukuka aykırılık 
alanını belirleyen failin özel kastıdır. Bir hakkı ihlâl etme saiki, özel kastı aranmadığında, hak oluş
turan düşünce ile hukuka aykırı eylemi birbirinden ayırmak olanağı ortadan kalkar. 

Madde metnine göre, üçüncü fıkradaki suçun unsurları şu şekilde belirlenebilir: 

a) Kişinin iman ettiği dinsel sistemin, kişinin dinsel duygularına saldın oluşturacak şekilde tah
kir edilmesi. Örneğin bir mezhebin, inceleme, eleştirme, yorum sınırını aşan bir şekilde kötülen
mesi, suç oluşturabilecektir. Buna karşın, aynı mezhebin bilimsel veya dinsel açıdan eleştirilmesi 
suç oluşturmayacaktır. 

b) Aynı şekilde, örneğin, ibadete, dinsel işlemlere, usullere ilişkin dince kabul edilmiş kural
ların tahkir edilmesi suç oluşturacaktır. 

c) Laik sistemde, dinsel inanç ve davranış özgürlüğü temel kural olduğu için, inanılmaması 
veya inanılması, dinin kurallarına uygun davranılması veya davranılmaması nedeniyle kişilerin tah
kiri de suçu oluşturacaktır. 

d) Dinsel inanç özgürlüğü, her din sisteminin verdiği haklardan yararlanılmasının güvencesidir. 
Bu nedenle, maddede, "her türden dinsel inanç" ifadesi kullanılmıştır. 
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e) Suçun oluşması için, failin tahkir ve tezyif özel kasrı ile hareket ettiğinin kanıtlanması gerek
mektedir. 

Maddenin dördüncü fıkrasına göre ayrıca, bireyin vicdan, dinsel inanç ve kanaat hürriyetini 
kullanmasından veya mensup olduğu dinin emirlerini yerine getirmesinden dolayı tahkir edilmesi 
hâlinde de faile yine aynı ceza verilecektir. 

Beşinci fıkrada belirtildiği üzere üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı suçlar basın ve yayın 
yoluyla işlendiğinde ceza artırılmaktadır. 

Maddenin altıncı fıkrasında, maddede yazılı suçların işlenmesine basın ve yayın yoluyla teşvik 
ve tahrik de bulunulduğunda tamamlanmış suça ait cezanın verileceği açıklanmış ve böylece belir
tilen eylemlere alenen kışkırtma hâli müstakillen cezalandırılmıştır. Bu fıkra, 293 üncü maddede yer 
alan alenen suça tahrik suçuna bir istisna getirmiş olmaktadır. 

Maddede geçen "basın ve yayın yoluyla" ibaresi 4 üncü maddedeki tanım nedeniyle elbette ki, 
bilgisayar ağlan ve bunların en dikkati çekici araçlarından birisini oluşturan internet marifetiyle iş
lenen suçlan da kapsamaktadır. 

Madde 173. - Maddenin birinci fıkrasında, dinsel nitelik taşıyan ve maddede gösterilmiş 
bulunan taşınır ve taşınmazlara karşı işlenen zarar verme suçlan cezalandırmaktadır. 

İkinci fıkrada bu fiillerin dinsel tahkir maksadıyla işlenmiş olması ağırlaştıncı bir neden olarak 
saptanmıştır. 

Üçüncü fıkrada belirtilen yerleri, yine tahkir maksadıyla kirletmek cezalandınlmıştır. 

Madde 174. - Madde, din görevlilerinin kanunda yazılı hâller dışında, görevleri sırasında veya 
görevlerini yapmalarından dolayı bir suçun mağduru olmaları hâlinde verilecek cezanın altıda bir 
oranında artınlacağını belirtmektedir. Böylece, din görevlileri kendilerine karşı işlenebilecek bütün 
suçlar bakımından, doğal olarak bu suçlann görev sırasında veya görevin yapılmasından dolayı iş
lenmesi koşulu ile, aynca bir himayeye tâbi kılınmışlardır. Madde, aslında din görevlisinin mensubu 
bulunduğu dine mensup vatandaşlann inanç ve kanaat hürriyetlerini korumaktadır. 

Madde 175. - Maddeyle, ölüye karşı din ve sosyal ilişkiler itibarıyla gösterilmesi gerekli saygı 
görevinin belirli şekillerde ihlâli cezalandınlmakta ve böylece dinsel inanç ve kanaat hürriyetine 
bağlı bulunan, bir bakıma ondan kaynaklanan bir duygunun ihlâli yaptınm altına alınmış olmak
tadır. Burada söz konusu olan aslında yaşayanlarda var olan dine bağlılık duygusudur. 

Suçun konusunu bir ölünün cesedi ve kemikleri oluşturmaktadır. Suçun maddî unsuru bunlar 
hakkında tahkir edici fiillerde bulunmak veya ceset ve kemikleri almaktır. Burada geçen "tahkir 
edici fıiller"den maksat, ölüye saygıyla bağdaşması olanağı bulunmayan örf ve âdet dışı eylemler
de yani bedensel hareketlerde bulunmaktır. Cesede karşı sözlü hakaret hâlinde Tasannın 180 inci 
maddesinin uygulanması gerekecektir. 

Fail, söz konusu eylemleri, tahkir maksadıyla veya hukuka aykırı diğer bir maksatla, örneğin 
yarar sağlamak için yapacaktır; mezan açıp cesetle gömülen eşyayı, cesedin dişlerini almak, ceset
le cinsel ilişkide bulunmak da hakaret eylemlerini oluşturur. 

Ceset ve kemiklerin alınması bakımından hak sahibinin nzası varsa, fiil suç oluşturmaz. An
cak, cesedin yakılması hâlinde küllerin alınması bu suçu oluşturacaktır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında failin sıfatına bağlı olarak bir ağırlaştırıcı neden getirilmiştir: Fiilin, 
mezarlıkta görevli kimseler tarafından veya ceset veya kemiklerin kendilerine tevdi olunduğu 
kişilerce, örneğin cesedin yıkanmak üzere muhafazası için konulduğu buzhane görevlilerince, işlen
mesi gibi. 

Madde 176. - Madde, Anayasanın 21 inci maddesinin yaptırımını teşkil etmektedir. Konut 
dokunulmazlığının ihlâli, kişinin kendisine özgü barış ve sükununu ve yuvasındaki yaşamının sulh 
ve selametle cereyanı için varolması gerekli güvenlik duygusunu ihlâl etmektedir. 

Tasan, bireylere karşı işlenen ve aynı zamanda onların muhtaç oldukları güvenlik ve sükunu 
ihlâl eyleyen bu suçu, hürriyete karşı işlenen suçlar arasına koymayı uygun saymıştır. 

Madde, özel kişiler tarafından işlenen konut dokunulmazlığını ihlâl suçunu cezalandırmaktadır. 

Suçun maddî unsuru başkasının konutuna veya konutun eklentilerine rıza hilafına girmek veya 
nza ile buralara girildikten sonra çıkmamaktır. Maddeye göre böyle bir yere rıza ile girdikten son
ra orada gizlenmek veya hile ile kalmak da çıkmama sayılmıştır. Suçun oluşması için özel bir 
hukuka aykırılık nedeninin varlığı gereklidir: Faili oradan çıkartmak hakkına sahip olan birisinin 
rızasına aykırı olarak maddî unsurun gerçekleştirilmesi zorunludur. Hak sahibinin rızası hile ile el
de olunduğunda da suç gerçekleşmiş bulunacaktır. 

Maddeye göre, girilen veya çıkılmayan yerin bir konut veya bunun eklentileri olması veya 
fiilin birden fazla kişi tarafından toplu olarak veya gece vakti veya tehdit yoluyla işlenmesi suçun 
ağırlaştırıcı şekillerini oluşturmaktadır. 

Toplu olarak işlenmekten maksat, suçun maddî unsurunu birden fazla kişinin beraberce gerçek
leştirmiş bulunmalarıdır. 

Maddenin birinci fıkrasında belirlenen şeklinin kovuşturulması şikâyete bağlıdır. İkinci fıkrada 
yer alan ağırlaşmış şekiller ise re'sen kovuşturulacaktır. 

Madde 177. - Madde, 176 ncı maddede belirtilen suçun memur tarafından işlenmiş olmasını 
cezalandırmaktadır. Aslında fiil, memurun görevini kötüye kullanmasına ait özel bir hâli belirtmek
tedir. Ancak 176 ncı maddenin gerekçesinde de açıklandığı üzere fiil aynı zamanda üstün değer 
olarak kişilerin bireysel huzur ve selametini de ihlâl eylediğinden ve ayrıca kanun tekniği bakımın
dan yollama (atıf) kolaylıkları sağlamak için Tasarının bu Bölümüne konulmuştur. 

Suçun maddî unsuru, hak sahibinin rızası olmadan onun konutuna veya eklentilerine girmek 
veya oradan çıkmamaktır. 

Fiil görevin kötüye kullanılması suretiyle yahut hukuka aykırı olarak işlenmiş olacaktır. Bu 
nedenledir ki, 176 ncı maddede olduğu gibi, hile ile veya gizlice sözcükleri metne konulmamıştır. 
Zira bu hâller esasen görevin kötüye kullanılması ve hukuka aykırılık kavramı içindedir. 

Memur görevini kötüye kullanarak ve hukuka aykırı olarak girdiği veya çıkmadığı bu yerde ay
rıca keyfî bir muamelede de bulunacak olursa ceza ağırlaştırılmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında fiilin özel bir maksatla işlenmiş olması cezayı artırıcı neden sayılmış
tır. Bu hususta 176 ncı maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 178. - Madde, 176 ncı maddede yazılı fiilin işyerleri hakkında işlenmesi hâlinde, 
cezalandırılacağını belirtmiş bulunuyor. Maddenin uygulanmasında, doğal olarak 176 ncı maddede 
söz konusu olan koşullar aranacaktır. Niteliği itibarıyla açık bir rızaya gerek duyulmaksızın giril-
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mesi alışılmış (mutat) olan yerler dışında kalan yerlere veya herkesin herhangi bir koşulu yerine 
getirmeksizin girebileceği yerlere, söz gelimi süper marketlere, halka açık oldukları sırada dükkân
lara, mağazalara ve bürolara girildiği takdirde suç oluşmayacaktır. Zira hak sahipleri bu gibi yerlere 
isteyenin girmesi hususunda daha başlangıçta rızalarını örtülü olarak açıklamış sayılırlar. 

Madde 179. - Seçimlerle ilgili mevzuat, kişilerin siyasal haklarını nasıl kullanacaklarını düzen
lemiş ve bir kısım suçlar koymuştur. Bu madde ise sözü geçen hükümler dışında cebir ve şiddet 
veya tehdit veya hile ile veya nümayiş ve gürültü yaparak korkutup kısmen de olsa kişilerin siyasal 
haklarını kullanmalarını zorla engellemeyi cezalandırmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan ağırlaştırıcı neden ise memurun görev nüfuzunu kötüye 
kullanarak fiili işlemesidir. Memurun görev nüfuzunu kötüye kullanma dışındaki bu maddeye ay
kırı diğer eylemleri, pek doğaldır ki, maddenin birinci fıkrası kapsamına girecektir. 

Madde 180. - Bu ve izleyen maddeler, kişilerin şeref, haysiyet ve namuslarını, toplum içindeki 
itibarlarını korumak amacıyla düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere genel olarak hakaret suçlan başlığı altında belirlenen bu fiillerin düzenlen
mesinde mukayeseli kanunlar iki sistemden birini izlemektedir: 

Birinci sistem, bizde doktrinde ve içtihatlarda "hakaret" olarak ifade edilen belirli bir madde 
isnadını gerektiren hakaret ile adi hakaret veya sövme olarak adlandırılan ve belirli bir madde 
bulunmadan bir kimsenin şeref ve saygınlığını ihlâl edecek, onun namus ve haysiyetine dokunacak 
isnatları kapsayan hakaretleri birbirinden ayırmak ve ayrı hükümlere tâbi kılmaktır. 

Tasarı, Ülkemizde geleneksel olarak uygulanmakta bulunan birinci sistemi muhafaza etmiştir. 
Böylece isnat olunan hususun ispatını bir beraat nedeni saymış bulunan 181 inci maddenin uygulan
masında da kolaylık sağlamıştır. Bununla birlikte, hakaret ve sövme aynı madde içinde cezalandırıl
mış, birinci fıkrada hakaret teşkil edilecek isnat ve saldırıların niteliğini belirten bir tanımlama 
yapılmış ve sövmenin cezası gösterilmiştir; ikinci fıkrada ise belirli bir madde isnadını gerektiren 
hakaret, suçun nitelikli bir şekli olarak ifade edilmiştir. 

Hakaret fiilinin, bir kimseye hitap eden veya hitap edeceği anlaşılan mektup, resim veya her
hangi bir yazı vasıtasıyla veya telgraf, telefon ve benzerî araçlarla işlenmesi hâlinde, suçun 
niteliğine göre faile maddenin bir veya ikinci fıkralarındaki cezalar verilecektir. 

Ne gibi isnatların saygınlık ve şeref kırıcı, namusu ihlâl edici nitelikte olduğunu olayların özel
liğine ve taraflar arasındaki ilişkilere göre, elbette ki, hâkim takdir edecektir. Bununla birlikte mad
dede ne gibi isnatlar yapılıp saldırılarda bulunulunca hakaretin oluşacağına dair direktif oluşturucu 
ve isnat ve saldırıların niteliğini gösteren ibarelere yer verilmesi uygun sayılmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası hakaret ve sövme fiillerinin alenen işlenmeleri hâlini ağırlaştırıcı 
neden olarak saptamakta, aleniyetin basın ve yayın yoluyla gerçekleşmesi durumunda artırma oranı 
ayrıca düzenlenmektedir. "Basın ve yayın yoluyla" ibaresinin anlamı 4 üncü maddede açıklanmış
tır. 

Bu itibarla internet marifetiyle işlenen suçlar da üçüncü fıkrada yer alan ağırlaştırıcı nedenin 
uygulanmasını gerektirecektir. 

Madde 181.- Anayasanın 39 uncu maddesi hakaret davalarında sanığın ne gibi hâllerde isnadın 
doğruluğunu ispat edebileceğini göstermiş ve hakarette isnat olunan hususun doğruluğunun ispat 
edilebilmesini mutlak olarak kabul etmemiş, ancak belirli hâllerde ispat olanağı tanımıştır. İşte 
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Tasarının bu maddesi, ispatı olanaklı bulunan isnatları, Anayasaya uygun olarak dört bent hâlinde 
saptamış bulunmaktadır. 

Maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında ispat bakımından izlenmesi gerekli usul kuralları 
gösterilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm, delillerin yerinin taraflarca saptanması suretiyle 
mahkemeye sunulması hâlini de kapsamaktadır. 

Beşinci fıkraya göre, isnat ispat olunmadığı takdirde, suçlular hakkında verilecek ceza yarısı 
oranında artırılacaktır. 

Maddenin son fıkrasına göre isnadın ispatı veya isnat olunan fiilden dolayı mağdurun mahkûm 
edilmesi hâlinde sanığa ceza verilmeyecektir. 

Madde 182. - Hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun belli veya belirlenmesinin olanak
lı bulunması gereklidir. İşte bu maddeyle suçu işleyen tarafından mağdurun kimliğinin açıkça belir
tilmediğinde ne gibi bir durumun varlığı hâlinde ismin belirtilmiş ve hakaretin açıklanmış 
sayılacağına ait ölçü gösterilmektedir. Mağdurun belirlenmesini sağlamak bakımından gösterilmiş 
bulunan bu hüküm, Tasarıda yer alan bütün diğer hakaret suçları bakımından da geçerlidir. 

Madde, aslında usûl hukuku bakımından ispata yönelik, karineye benzer bir ölçü getirmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 183. - Madde, cezanın kaldırılması ve azaltılması bakımından üç ayrı duruma ilişkin 
bulunmaktadır. Birinci fıkraya göre mağdur kendi haksız hareketleriyle hakarete neden olmuş ise, 
haksız hareketinin ağırlığını göz önüne almak suretiyle hâkim, failin cezasını azaltabileceği gibi 
gerektiğinde tümüyle kaldırabilecektir. 

İkinci fıkraya göre kendisine karşı cebir ve şiddet kullanılan, örneğin dövülen kişi bu nedenle 
hakaretinden dolayı cezalandırılmayacaktır. 

Üçüncü fıkraya göre karşılıklı hakaret hâllerinde hâkim, hangisinin neden olduğu göz önünde 
bulundurarak taraflardan her ikisi veya birisi hakkında cezayı kaldırabilecektir. Karşılıklı hakarette 
karşılığın saldırıdan hemen sonra verilmesi şart değildir. Fakat iki eylem arasında nedensellik iliş
kisi bulunmalıdır. 

Madde 184. - Madde ile savunma dokunulmazlığına ilişkin bir hukuka uygunluk nedeni getiril
miştir. Kişilerin yargı mercileri huzurunda serbestçe ve hiçbir endişenin etkisi altına girmeksizin 
haklarını iddia edebilmeleri veya kendilerini savunabilmeleri için kabul edilmiş bulunan bu 
dokunulmazlık zorunludur ve fakat hukukî sınırları içinde kullanılmalıdır: Bir defa dokunulmazlık 
sadece taraflar arasında geçerlidir. Bu nedenle davanın tarafı olmayan, hâkim, savcı, tanık ve bilir
kişiye karşı dokunulmazlık söz konusu olamaz, 

Adı geçenlerin usulsüz veya kanunsuz işlemlerine karşı savunma bakımından hukuk düzeni 
başka kuramlar getirmiştir. Tanığa karşı taan (söylediklerinin gerçeğe aykırı olduğu) dermeyan 
olunabilir; hâkim ve bilirkişi ise reddolunabilir. Savcıya karşı şikâyet hakkı vardır. Bu gibi hâllerde 
27 nci madde gereğince bir hakkın kullanılması söz konusu olur ve koşullan varsa hukuka uygun
luktan yararlanılır. 

Dokunulmazlık, taraflar, vekil, müdafi ve müşavir veya kanunî temsilciler hakkında geçerlidir. 
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Dokunulmazlık, yukarıda belirtilen kişilerin, yine aynı kişilere karşı dava hakkında, yargı mer
cilerine verdikleri yazı ve evraktaki iddia ve savunmalanndaki isnatlar dolayısıyla söz konusudur. 
Söz gelimi dava vesile edilerek, karşı tarafın dava ile hiçbir ilişkisi bulunmayan kişisel niteliklerinin 
ele alınarak isnatlarda bulunulması hâlinde dokunulmazlık söz konusu olamaz. Ancak dikkat edil
melidir ki, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda yer almış olan, savunma sınırının aşılması hâlin
de, savunma dokunulmazlığının uygulanamayacağı hakkındaki hükme yeni maddede yer veril
memiştir. Zira bu takdirde dokunulmazlıktan söz edilemez. Metinde "ceza verilemez" ibaresinin 
kullanılmış bulunmasının nedeni de budur. 

Bu gibi hâllerde cezasızlık söz konusu olmakla birlikte, dokunulmazlıktan yararlanan taraf ve 
hakaret hakkında hâkim tarafından ne gibi işlemler yapılacağı üçüncü fıkrada gösterilmiştir. Böy
lece, bu maddenin sadece cezayı kaldıran bir hâl olduğu, dokunulmazlıktan yararlanan hakkında 
disiplin tedbirlerinin uygulanabileceği ifade edilmiştir. 

Madde 185. - Madde ile hakaret suçlarında kovuşturmanın, mağdurun şikâyetine bağlı olduğu 
hükmü getirilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, mağdur şikâyetten önce vefat ederse, ölenin ikinci dereceye 
kadar üstsoy ve altsoyunun, eş ve kardeşlerinin şikâyette ve kovuşturmada bulunabilecekleri açık
lanmış, bunlar dışındakilere şikâyet hakkı tanınmamıştır. Hakaretten dolayı şikâyette ve soruşturma 
ve kovuşturmada bulunmak bazen arzu edilir sonuç vermeyeceğinden şikâyet hakkına sahip 
bulunanların böylece sınırlı tutulması, aynca, tarihin eleştirilmesini engellememek bakımından da 
böyle bir sınırın bulunması, uygun sayılmıştır. 

Madde 186. - Maddeyle, bir kere bütün kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine yöneltilecek 
hakaretler cezalandırılmakta ve dolayısıyla sözü geçen kurum ve kuruluşların hakaret cürmüne 
hedef olabilecekleri belirtilmektedir. Tüzel kişilerin belirli koşullarla suç faili olabileceklerini kabul 
etmiş bulunan Tasarı, bunların hakaret suçuna hedef olabileceklerinin kabulünü de gerekli saymış
tır. 

Ayrıca, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 268 inci maddesinin son fıkrası ile 483 üncü 
madde arasındaki çelişki de giderilmiş olmaktadır. 

Birinci fıkrada söz konusu edilen tüm tüzel kişilerde, statülerine göre yetkili sayılmış kişinin 
şikâyette bulunabileceği belirtilmiştir. Bu madde, elbette ki, tüzel kişi ile birlikte, aynca açıkça veya 
örtülü olarak belirtilmek suretiyle hakarete uğramış gerçek kişilerin şikâyet ve dava haklannı kal
dırmamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile ayrı bir suç getirilmiş ve tüzel kişilerin alamet ve işaretlerinin, 
itibarlarını kıracak şekilde başkalan tarafından kullanılması suç sayılmıştır. Burada hakaret değil, 
itibarın kırılması söz konusudur. Fiil diğer bir kanun, söz gelimi 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından cezalandırıldığı hâllerde, o kanunların hükümleri uy
gulanacaktır. 

Madde 187. - Madde, hakaret suçlarından dolayı hükümlülük hâlinde suçun cismini taşıyan 
şeylerin müsadere edilmesi ve ortadan kaldmlmasma karar verileceği, ortadan kaldırılması olanak
lı bulunmayanların üzerine ise hüküm fıkrasının yazılacağı hükmünü getirmiştir. 

Madde 188. - Madde, aslında muhabere hürriyetini korumaktadır. Dilimizde bugün yerleşmiş 
terimiyle haberleşme hürriyeti denildiğinde, kitle haberleşme araçlanyla haber, düşünce ve fikir-
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lerin yayımlanması anlaşılmaktadır. Ancak, Anayasanın 22 nci maddesinin başlığı olarak "haberleş
me hürriyeti" terimi kullanılmış ve bu maddede muhabere hürriyeti belirlenmiştir. Hâlen kitle 
haberleşme araçlarıyla haber, fikir ve düşünceleri yayımlama serbestliği karşılığı olarak "iletişim 
hürriyeti" terimi kullanılmaktadır. Bununla birlikte Anayasaya uyularak bu maddenin başlığı olmak 
üzere haberleşme hürriyetinin ihlâli sözcükleri kullanılmıştır. 

Haberleşme hürriyetinin ihlâlini cezalandıran bu madde, aynı zamanda, bireylerin sır mah
remiyetinin ihlâlini cezalandırmış olmaktadır. 

Suçun maddî unsuru, failin içindekini öğrenmek maksadıyla kendisine gönderilmiş olmayan 
bir mektup, telgraf, kapalı zarf veya koliyi açması veya eline geçirmesidir. Suçun faili herkes 
olabilir. Ancak suçun oluşması için failin fiili icra hususunda hak ve yetkisinin bulunmaması 
gerekir. Anayasanın 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinin ikinci fık
rasına göre millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın 
korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına 
bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararıyla, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili kılınan merciin yazılı emriyle söz konusu mektup, telg
raf, kapalı zarf veya koli ele geçirildiğinde fiil suç oluşturmayacaktır. 

Tasarının 195 inci maddesi, bu husustaki hukuka uygunluk nedenini göstermiş bulunmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkradaki suç işlenerek ele geçirilmiş veya açılmış olan şey
lerin içeriğinin ifşa edilmesi veya kullanılarak her ne suretle olursa olsun yarar sağlanması hâli 
suçun nitelikli bir şeklini oluşturmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrası mevzuatımızda yer alması gerekli yeni bir hüküm ve özel hayatın 
dokunulmazlığı ilkesinin yeni bir yaptırımını getirmektedir. Fıkraya göre yeni suçun faili herkes 
olabilir. 

Suçun maddî unsuru telekomünikasyon yolu ile yapılan haberleşmelere girmek ve içeriğini öğ
renmektir. Bu itibarla herkese açık olmayan bilgisayar ağlan ile yapılan haberleşmeler de bu 
dokunulmazlıktan yararlanabilecektir. Elektronik posta da, fıkranın kapsamı içindedir. Bilgisayar 
ağlan ile yapılan haberleşmelerin özgürlük koşullarını, bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi, ayrı ve 
özel kanunlarla düzenleme ihtiyacı vardır. 

Suçun hukuka aykınlık unsuru, maddî unsurun kanunların verdiği yetkiye dayanmadan gerçek
leştirilmesidir; yetkili kişi tarafından kanunların verdiği yetki usul ve koşullarına uyularak ve 
kanunun izin verdiği hâlde kullanıldığında fiil suç oluşturmayacaktır. 

Maddenin son fıkrasında suçlann kamu görevlileri tarafından işlenmesi cezayı artına bir 
neden olarak saptanmıştır. 

Madde 189. - Maddede yer alan suçun maddî unsuru, başkası tarafından gönderilmiş bir mek
tup veya telgrafı, gönderenin rızası olmadan yayınlamak veya açıklamaktır. Ancak suçun kovuş
turulması cezalandırabilme koşuluna bağlanmıştır. Yayınlama veya açıklama sonucu bir maddî veya 
manevî zarar olasılığı söz konusu olduğu takdirdedir ki, cezalandırma olanaklıdır. Burada bir 
cezalandırabilme koşulu söz konusu olduğundan, failde zarara yönelik bir kastın varlığı aran
mayacaktır. 

Zarar olasılığının oluşması için meydana gelmesi aklen olanaklı görülen zarann mutlaka mad
dî olması gerekmez, şan, şeref veya şöhret bakımından zarar olasılığı da yeterlidir. Olasılıktan mak-
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sat, hâl ve koşullara göre zararlı bir durumun gerçekleşebilecek olması, bu hususta bir tehlikenin 
varlığıdır. 

Madde 190. - Kişiler arasındaki alenî olmayan özel ve telekomünikasyon yolu ile yapılan 
konuşmaların, tarafların haberi olmadan bir dinleme aleti marifetiyle izlenmesi veya bunların ses al
ma cihazları ile kaydedilmesi, çağdaş ceza mevzuatınca suç hâline getirilmiştir. Zira çağdaş tek
nolojinin insan hizmetine verdiği aletler vasıtasıyla, özel yaşamın gizliliği esaslı şekilde ihlâl 
edilebilmektedir. Maddede yer alan suçun oluşabilmesi için temel koşul, konuşmanın alenî değil 
özel olmasıdır. Bu itibarla, ağzına tutulmuş bir mikrofona alenî olarak yapılmış konuşmanın izlen
mesi ve kayda alınması suç oluşturmayacaktır. 

İşte Tasarının bu maddesi, çağdaş ceza mevzuatının esaslarına uyarak fiili cezalandırmış bulun
maktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada yazılı fiil işlenerek elde edildiği bilinen veya böy
lece elde edileceği kabul edilebilecek olan bilgiden ayrıca yarar sağlanması veya bu bilgilerin baş
kalarına aktarılması veya diğer kimselerin bunlar hakkında bilgi edinmelerinin temini bu suçun 
ağırlaşmış şeklini oluşturmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkranın ihlâli suretiyle elde edilen konuşmaların basın 
ve yayın araçlarıyla yayınlanması yasaklanmış ve cezalandırılmıştır. 

Kanunların, suçların araştırılması, suçluların takibi bakımından resmî görevliler için tanımış 
bulunduğu yetkilerin, kanuna uygun olarak kullanılması, elbetteki bir maddeyi ihlâl etmeyecektir; 
bu husus 195 inci maddede ayrıca açıkça belirtilmiştir. 

Madde 191. - Madde, kişilerin beraberce katıldıkları bir söyleşiyi, diğer konuşmacıların rızası 
olmadan kayda almayı suç saymıştır. Böylece bir engelleme suçu getirilmiş olmaktadır. Ancak bu 
fiillere muhatap olduğunu bildiği hâlde buna karşı çıkmayan kişinin rızası var sayılacaktır. Böylece 
"rıza" unsuru yönünden kanunî bir karine kabul edilmiş olmaktadır. 

Fail, ayrıca 190 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiilleri icra ederse, ikinci fıkraya göre 
suçun nitelikli bir şekli oluşmuş bulunacaktır. 

Madde 192. - Madde, kişilerin gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafın
dan görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının saptanmasını ve kaydedilmesini cezalan
dırmaktadır. Suçun oluşması için ilgilinin rızasının bulunmaması şartır. Böylece Anayasanın 20 nci 
maddesinin bu anlamda yaptırımı getirilmiş olmaktadır. 

İkinci fıkrada, böylece elde edilen saptama ve kayıtlardan herhangi bir suretle yarar sağlanması 
veya bunların başkalanna verilmesi veya diğer kimselerin bilgi edinmelerinin temini veya basın ve 
yayın yoluyla açıklanması suçun ağırlaşmış şeklini oluşturmaktadır. 

Son fıkra, uzaktan söyleşileri tespit edebilen araçları, merciince izin verilmeden imal eden, it
hal eden veya bulunduran yahut kullanan kişilerin cezai andınlması özel yaşamın gizliliği hakkına 
saygının sağlanması bakımından gerekli önleyici bir tedbir olarak öngörülmüştür. Uzaktan söy
leşileri tespit edebilen bu araçlar, uygun kişilerce kullanılmadığında kişisel ilişkileri zorlaştırıcı et
ki yapmakta, temaslarda duraksamaların meydana gelmesine, umumi mahallerde kişisel konuşma 
hürriyetinin zedelenmesine neden olmaktadır. Bu aletlerin kötü maksatla kullanılmaları, insanlann 
korkudan ank yaşamak özgürlüğünü de sakatlayacak niteliktedir. Açıklanan bu nedenlerle yeni 
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Fransız Ceza Kanununun 226-3 üncü maddesinde de yer alan hükümden esinlenilerek Tasanda bu 
hükme yer verilmiştir. 

Madde 193. - Madde, Fransız Ceza Kanununun 226-8 inci maddesinde de yer almış bulunan 
hükümden esinlenerek kaleme alınmıştır. 

Suç iki koşulun birleşmesi ile oluşmaktadır: Mağdura ait söz veya resimlerin kullanılarak mon
taj yapılması ve meydana getirilen söz veya resimle oluşturulmuş nesnenin bir montaj olduğunun 
anlaşılamamasıdır. Söz gelimi resimle yapılan bir montajda erkek kişi, kadın kılığına sokulmuş ise, 
burada kanunun yasakladığı montaj suçu oluşmayacaktır. Buna karşılık kişinin söylediği sözlerin 
altı üstüne getirilerek, hiçbir suretle adı geçenin, düşünmediği şeyleri söylemiş gibi gösterilmesi ve 
yapılanın bir tertip olduğu da anlaşılır nitelikte bulunmaması durumunda, montaj suçu gerçekleşmiş 
olacaktır. Fotoğraflarla montaj lann gerçekleşmiş sayılması için mutlaka hileli bir saptırmaya baş
vurulmuş olması koşulu aranmayacaktır; insanın kendisine özgü kişiliğini saptıracak nitelikteki ter
tip ve düzenlemeler de montaj suçunu oluşturabilir. Söz gelimi resimlerin, bir eşcinsel 
görünümünün veya bir şeyler eklenerek bir gerici imajının yüklenilmesine çalışılması gibi. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre montaj yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa veya yayına montaj yap
tığını, fiili icra eden açıkça beyan etmiş ise, suç oluşmuş sayılmayacaktır. Ancak bu gibi hâllerde 
faile ihlâl ettiği başka suçlann cezasının verilebileceği açıktır. 

Suç, her insanın resimleri ve sözleri itibarıyla gerçek kişiliğinin dokunulmazlığı hakkını ihlâl 
etmektedir. Suçun temel ratio legisi budur. 

Madde 194. - Madde, 188 ve 190 inci maddelerde yazılı suçların posta ve diğer iletişim kurum-
lannda görevli memurlar tarafından işlenmesini, suçun icrasındaki kolaylık nedeniyle bir ağırlaş-
tıncı hâl saymıştır. 

Madde 195. - Maddede, Tasarının 188, 190, 191 ve 192 nci maddelerinin birinci fıkralannda 
gösterilen fiillere ilişkin olarak bir hukuka uygunluk nedeni gösterilmiştir. Suçun soruşturulması 
veya kovuşturulması veya önlenmesi maksadıyla söz konusu suç teşkil eden eylemlere, suçları araş
tırma, soruşturma veya kovuşturma ile görevli bulunanlarca başvurulması gerekebilir. İşte bu gibi 
hâllerde görevliler kanunun belirttiği hâllerde yetkili hâkime başvurarak bu hususta tedbir kararı 
vermesini isteyeceklerdir. Ancak tedbirin etkili olabilmesi işlemlerin gizli olarak icrasına bağlı 
bulunduğundan, hâkimin karar verme sürecine ait usul esaslannın, gizliliği sağlayacak suretle uy
gulanması aynca zorunludur. Bütün bu hususlann ayn bir kanunda, söz gelimi Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda belirtilip düzenlenmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları gereğidir. 

İkinci fıkradaki açıklık gereğince böylece elde edilen bilgi, vesika veya resimler, sadece yar
gılamada kullanılabileceğinden, bunlan başka maksatla kullananlar, maddenin üçüncü fıkrasına göre 
cezalandınlırlar. Demek oluyor ki, böylece elde edilen hususlar yargılamada kullanılabilecek ve 
hâkim, tabiî olarak, bunlan takdir edecektir; bunlann delil olarak değeri hâkimin takdirine bağlıdır. 

Maddenin son fıkrasında bu hususta özel kanunlann içerdiği hükümlerin saklı olduğu açıklan
mış, böylece örneğin örgütlü suçlar ve terörizm ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanun-
lannın verdiği yetkilerin saklı bulunduğu ifade edilmiştir. 

Madde 196. - Maddeyle, 192 nci maddenin son fıkrası hariç olmak üzere 188 ilâ 193 üncü mad
delerde yazılı suçlar, kamuya göre mağduru daha ziyade ilgilendirdiğinden soruşturma ve kovuştur
ma şikâyete tâbi tutulmuştur. 
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Madde 197. - Çağımızda kişilerle ilgili kayıtlann bilgisayar ortamlanna geçirilip muhafaza 
edilmesi uygulamasına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır; hastanelerde has
talara, sigorta şirketlerinde sigortalılara, bankalann ve kredili alış-veriş yapılan mağazalann müş
terilerine ilişkin kayıtlar, böylece tutulmaktadır. Bilgisayarlarda veya fişliklerde yer alan bu bil
gilerin amaçlan dışında kullanılmasından veya herhangi bir şekilde üçüncü şahısların eline geçerek 
hukuka aykın olarak yararlanılmasından dolayı hakkında bilgi toplanan kişiler büyük zararlara uğ
rayabilmektedirler. Bu itibarla, kişilerle ilgili bilgilerin bilişim sistemlerine yerleştirilmesi ve işlen
mesiyle ilgili esas ve usullerin düzenlenmesi, bunlara uymayanlar hakkında ceza yaptıranlarının 
getirilmesi kişilik haklarının korunması ve yasal güvencelerin sağlanması zorunludur. 

Mevzuatımızda kişilik hakkının korunmasına ilişkin kurallar Türk Medenî Kanununda yer al
maktadır. Türk Medenî Kanununun 24 üncü maddesine göre, hukuka aykın olarak şahsiyet hakkına 
tecavüz edilen kişi, hâkimden tecavüze karşı korunmasını isteyebilir. Türkiye'nin 1954 yılında 
onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8 inci maddesinde, herkesin özel ve aile hayatına, 
konutuna ve muhaberatına saygı gösterilmesi emredilmektedir. 

Genel nitelikteki bu kurallar, bilişim alanındaki gelişmeler karşısında, kişilik haklarının korun
masında yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, Avrupa Konseyi 1970'li yıllarda, elektronik bilgi ban-
kalannda işlenen veriler dolayısıyla, bireylerin özel yaşamının korunması için gereken ilkeleri belir
lemek üzere bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalar sonucu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 
1973 ve 1974 yıllannda, özel sektör ve kamu sektöründeki elektronik bilgi bankalannda uy
gulanacak ilkeleri gösteren iki tavsiye karan kabul etmiştir. Bunun üzerine, başta Almanya olmak 
üzere, Avusturya, Fransa, Danimarka, Norveç gibi Konsey üyesi devletler daha 1970'li yıllann 
sonunda "Verilerin korunması" konulannda özel yasalar kabul etmişlerdir. Avrupa Konseyi, daha 
sonra bir sözleşme hazırlamak amacıyla bu alandaki çalışmalannı sürdürmüştür. Çok gelişmiş 
telekomünikasyon araçlanyla gerçekleştirilen ülkeler arasındaki hızlı sınır ötesi bilgi akışı karşısın
da, kişilik haklannın korunmasında üye devletler millî mevzuatının yetersiz kalması, bu alanda bir 
uluslararası sözleşme hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. "Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tâbi 
Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması"na ilişkin 108 sayılı Sözleşme, 28 Ocak 1981 tarihinde 
imzaya açılmış ve aynı tarihte diğer Konsey üyeleriyle birlikte Türkiye tarafından da imzalanmıştır. 

Sözleşme ile öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek için bazı devletler kanunlar hazır
lamışlar ve bu konuda kişisel verilerin gerek elle gerek mekanik yollarla tutulması hâlinde meydana 
gelebilecek çeşitli hukuka aykın fiilleri suç hâline getirmişlerdir. İsviçre, Avusturya, Almanya ve 
Hollanda gibi bazı ülkeler ceza hükümlerini özel yasalarında düzenlemiş, Fransa gibi diğer bazı ül
keler ise bu hükümleri ceza kanunlanna almışlardır. Yeni Fransız Ceza Kanununda, özel hayata sal
dırı oluşturan bireye ve o bireyi tanımlamaya veya tanımlamaya yeterli bilgilere ilişkin kişisel 
verileri kendisine veya başkasına yarar sağlamak veya başkasına zarar vermek amacıyla hukuka ay
kın olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplama, kaydetme, düzenleme, depolama, 
uyarlama, değiştirme, değerlendirme, kullanma, açıklama, aktarma, elde etme, ayırma, birleştirme, 
dondurma, silme veya yok etme fiilleri suç hâline getirilmektedir. 

Tasan da bu yöntemi benimsemiş ve kanuna aykırı olarak kişisel verileri toplama, verileri yet
kili olmayanlara verme, imha etme, yok etme fiilleri bu madde ile suç hâline getirilmiştir. 

Maddenin (1) numaralı fıkrasının birinci paragrafında, ilgili kişinin rızası olmaksızın veya 
kanunun öngördüğü şekil ve usullere uyulmaksızın kişisel verinin bilişim sistemine yerleştirilmesi 
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veya işlenmesi eylemi suç hâline getirilmektedir. Hakkında veri toplanan kişinin nzasının olması 
hukuka uygunluk nedeni sayılmaktadır. 

Fıkranın ikinci paragrafında, verilerin hileli veya kanun dışı yollarla elde edilmesi hâlinde, 
ceza artırılmıştır. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasının birinci paragrafında, kanuna uygun olarak bilişim sistem
lerine yerleştirilmek veya işlenmekle beraber korunmaları için gerekli güvenlik tedbirlerinin alın
maması nedeniyle kişisel verilerin başkalannın eline geçmesine, bozulmasına veya zarar görmesine 
neden olanlar hakkında hapis cezası verilecektir. 

Fıkranın ikinci paragrafında fiilin taksirle işlendiği hâllerde ise ağır para cezası uygulanması 
hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasıyla, kanunun öngördüğü hâller saklı kalmak üzere, kişilerin ah
lâkî niteliklerini, siyasal, felsefî veya dinsel görüşlerini, ırkî kökenlerini, sendikal bağlantılannı, 
cinsel yaşamlannı, sağlık durumlannı kişisel veri olarak sisteme yerleştiren veya işleyen kimseye 
hapis cezası verilmesi öngörülmektedir. Diğer ülke kanunlannda da özel niteliği olan bazı verilerin, 
ancak kanunlann öngördüğü hâllerde bilişim sistemine yerleştirilmesi veya işlenmesi ve bunlara ay
kırı davranışlara suç oluşturması kabul edilmiştir. 

Madde 198- Maddenin, (1) ve (2) numaralı fıkralannda, kişisel verileri yetkisiz kişilere veren, 
ifşa eden, çeşitli özel, kişisel maksatlarla kullanan ve her ne suretle olursa olsun ele geçiren, kanun
lann belirlediği süreler geçmiş olmasına karşın sistem içinde yok etmekle yükümlü olup da görev
lerini yerine getirmeyenler hakkında hapis cezası öngörülmektedir. 

Madde 199. - Maddeyle, Tasannın 197 ve 198 inci maddelerinde yer alan fiillerin, otomatik ol
mayan her türlü yöntemle fişliklere yani elle veya daktilo ile yazılmış fişlerin bu hususa tahsis edil
miş dolaplara yerleştirilmesi ve işlenmesi hâlinde fail hakkında aynı cezalann uygulanması ön
görülmektedir. Bu dolaplan Tasan "fişlik" olarak adlandırmaktadır. 

Madde 200. - Maddeyle, Tasannın 197 ilâ 199 uncu maddelerinde tanımlanan suçlardan dolayı 
tüzel kişilerin de sorumlu olmalan esası benimsenmektedir. 

Madde 201. - Hırsızlığın basit şeklini düzenleyen bu maddede taşınır malın alınmasının suç 
oluşturabilmesi için zilyedinin nzasının bulunmamasının aranacağı belirtilmiştir. Rızanın geçerli ol
ması için bulunması gereken koşullara varlığı hâlinde zilyedin nzası bir hukuka uygunluk nedeni 
teşkil edecek ve suç oluşmayacaktır. 

Mal, başkasının malvarlığına girmeyen terkedilmiş veya üzerinde bireysel mülkiyet tesisine 
hukuken olanak bulunmayan bir şey ise, hırsızlık suçu değil ve fakat bazı hâllerde başka bir suç 
oluşabilir. 

Taşınır maldan, bu nitelikte olan mallarla, bir taşınmazdan söküldükten sonra aynı niteliği el
de etmiş mallar anlaşılır. Doktrin ve uygulama, ekonomik bir değer taşıyan elektrik enerjisini, gaz
lan, tabiî veya sun'i buharlan da "taşınır mal" saymaktadır. Bununla birlikte duruma daha da açık
lık getirmek için maddenin üçüncü fıkrasında her türlü enerjinin malvarlığına karşı suçlar bakımın
dan "taşınır mal" sayılacağı aynca belirtilmiştir. 

Failin kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla hareket etmesi yeterli olup, 
bunun fiilen temini şart değildir. Böylece söz konusu özel kast, hırsızlığın zarar verme suçundan ay-
nlmasını sağlamaktadır. Yarar maddî veya manevî olabilir. Bundan başka yarann "haksız" olması 
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da aranmamıştır. Bir malını rehin olarak vermiş olan ve henüz borcunu ödemeden malı zilyedinin 
rızası olmadan alan malik de hırsızlık suçunu işlemiş sayılacaktır. 

460 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olduğu üzere, üçüncü bir şahsa muhafaza edilmek 
üzere "resmen tevdi edilmiş" eşyayı bu kimsenin rızası ile alan mal sahibi hırsızlık suçunu işlemiş 
olmaz; koşullan varsa 460 inci maddeye göre cezalandırılır. 

Suçun eylem unsurunu oluşturan "almak" mal üzerinde zilyetlik kurulması anlamına gelmez. 
Aranan husus, mağdurun zilyetliğine son verilmesi, mağdurun suç konusu eşya üzerinde zilyetlik
ten doğan tasarruf haklannı kullanmasının olanaksız hâle gelmesidir. Bu itibarla, bu tasarruf olanağı 
ortadan kaldırılınca suç da tamamlanır. Söz gelimi bir vazoyu çalan hırsız evden henüz çıkmadan 
düştüğü için vazo kırılacak olursa zilyedinin vazodan artık tasarrufu olanaksız hâle gelmiş 
bulunacağından, suç da tamamlanmış olacaktır. Tasarrufun, pek kısa bir süre ile de olsa olanaksız 
hâle getirilmesi suçun oluşması için yeterlidir. Zilyedin tasarruf olanağı baki kaldıkça, icra hareket
leri de devam ediyor demektir; bu olanak ortadan kalkar kalkmaz ise suç tamamlanmış olur. 

Bu nedenle, maddede malın "bulunduğu yerden alınması" ibaresine yer verilmiş ve bu suretle, 
almak maddî unsurunun, malın zilyedinin tasarruf alanından çıkarılmadıkça veya burada kalsa da 
tasarruf olanağı ortadan kalkmadıkça tamamlanamayacağı açıklanmak istenilmiştir. 

Çağımızın teknoloji ve bilgi çağı olduğu gerçeğinden hareketle, büyük ekonomik yatırımlarla 
ses ve görüntü yolu ile yapılan hizmet ve ticaretin mal varlığı yönünden azımsanmayacak değerlere 
ulaştığı bilinmektedir. 

İkinci fıkrada, kamu veya özel kuruluşlarca kurulmuş bulunan telli ve telsiz telefon hatları ile 
sistemlerinden veya elektromanyetik dalgalar yolu ile şifreli veya şifresiz yayın yapan televizyon 
yayınlarından sahiplerinin veya zilyetlerinin rızası olmadan yararlananlar hakkında da eylemlerinin 
mal varlığına saldın niteliği göz önüne alınarak ceza yaptınma tâbi tutulmalan zorunlu görülmüş 
ve fıkra buna göre düzenlenmiştir. 

Tasannın 350 nci maddesi, banka veya kredi kartlarının hileler yapılarak veya başka suretler 
kullanılması yoluyla para veya mal elde edilmesini, müstakil suç olarak cezalandınlmış bulun
duğundan, bu kartlann kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlarda, 350 nci madde uygulanacak
tır; hırsızlık hükümleri uygulanmayacaktır. 

Madde 202. - Maddede, hırsızlık suçunun nitelikli şekilleri yer almış bulunmaktadır. Buna 
göre; kamu kurum ve kuruluşlannda, ibadete aynlmış yerlerde bulunan eşya kime ait olursa olsun, 
mutlak surette korunmuştur. Eşyanın kurum ve kuruluş veya ibadet yerine ait bulunması veya 
buralarda özel muhafaza altına alınmış olması koşulu aranmamış, görevlilerin veya ibadet edenlerin 
özel eşyası hakkında suçun işlenmesi hâlinde de ağırlaşmış şeklin oluşacağı kabul edilmiştir. Kamu 
yarar veya hizmetine tahsis edilen eşyanın ise, bulunduğu yer önemli değildir. Şüphesiz ki, suçun 
oluşması için kast unsuru gereği failin bu gibi eşyanın kamu hizmet veya yaranna tahsis edilmiş ol
duğunu bilmesi aranacaktır. 

Bina veya etrafı çevrili eklentilerinde yapılan hırsızlığın cezası artırılırken bu gibi yerlere giriş 
şekline esasta önem verilmemiştir. Giriş şeklindeki özellik, 203 üncü maddede göz önüne alınmış
tır. Bu itibarla tarlada tanm araçlannın korunması için yapılan kulübelerde işlenen hırsızlığın da 
madde hükmüne girmesi sağlanmıştır. Ancak bina tanımına girmeyen bir yerde, örneğin otomobil
de bulunan eşya hakkında muhafaza altına alınma koşulu aranmış; böylece kapılan veya camlan 
kapatılmamış bir otomobildeki eşyanın çalınması hâlinde nitelikli hırsızlık kabul edilmemiştir. 
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Eklentilerin etrafının çevrili olması yeterli görülmüş, kullanılan malzeme önemli sayılmamış
tır. 

Maddenin (3) numaralı bendi ile halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım araçlarında ve bun
lann belli kalkış ve varış yerlerinde yani istasyonlarda bulunan eşya korunmaktadır. Bu gibi eşyanın 
yolcu veya araç personeline ait bulunması, keza yolcu veya personelin beraberinde bulunması 
gerekli değildir. Kargo ile nakledilen veya araçtan indirilen yahut yüklenmek üzere hazırlanan eşya 
da madde kapsamına alınmış, bunlann eşyanın özel bir muhafaza altına alınmış olması koşulu aran
mamıştır. Aracın türü önemli değilse de, umuma tahsis edilmiş olması zorunludur. Bir vasıtanın 
umuma tahsis edildiği, bir bedel karşılığında herkes tarafından kullanılabilir olması ile değil, belir
li bir yöne giden yolculan ve eşyayı nakletmesiyle anlaşılır. Bu itibarla belirli kişi veya kişileri nak
leden taksiler, genel taşıt olmadıklan, zira bu kişi veya kişilerin nzası olmadıkça, başkalannın bu 
vasıtalardan yararlanması olanaklı bulunmadığı hâlde, otobüs, minibüs hatta dolmuşlar umuma tah
sis edilmiş vasıtalardır. Aynı ayınm deniz ve hava taşıtlannda da gözetilmelidir. Vasıtanın içinde 
bulunan eşya gibi, alışılmış kalkış ve vanş yerlerindeki eşya da kime ait olursa olsun korunmuştur. 
Ancak ulaşım aracının alışılmış kalkış ve vanş yerleri göz önünde tutulmuş, bu gibi yerleri bulun
mayan ve bulunup da herhangi bir nedenle bu gibi mahallerin dışında yolcu veya eşya yükleyen 
yahut indiren ulaşım araçlanndan indirilen veya yüklenmek üzere hazırlanan eşyanın aynca korun
ması için neden görülmemiştir. 

(4) numaralı bentte hırsızlığın özel bir beceriyle işlenmesi hâli öngörülmüştür. Yankesicilik 
veya kişisel çeviklik ile işlenen hırsızlık hâlleri bendin kapsamına girdiği gibi, bir hayvanı alıştır
mak suretiyle ve ondan yararlanılarak işlenen fiiller hakkında da bendin uygulanması sağlanmıştır. 
Bunun gibi, yoldan giden bir kimsenin çantasını kapıp kaçan hırsız da koşma yeteneğinden yani 
maharetinden yararlanan kişidir. Ancak duraksamalara yer vermemek için hırsızlığın bu işleniş şek
linden aynca bahsedilmesi uygun görülmüştür. 

Bu hususta 203 üncü maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

(5) numaralı bentte hayvanlann bannak yerlerinden veya sürü içinden alınması öngörülmüştür. 
Bannak yerlerinin sayılması uygun görülmemiş, böylece kümes hayvanlannın çalınması hâlinde de 
nitelikli hâlin oluşacağı kabul edilmiştir. Hayvanlar ayn bir bannak yerinde olmayıp da, bina 
içerisinde söz gelimi konutun alt katında muhafaza edildiği takdirde, (2) numaralı bent uy
gulanacağından, buradan bir hayvanın çalınması, söz konusu bent gereğince cezanın verilmesi için 
yeterli sayılacaktır. 

(6) numaralı bentte doğal bir afetin veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararlan 
önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşyadan bahsedilmektedir. Doğal afetin veya 
genel bir felâketin (örneğin büyük bir yangın gibi) ülke içinde gerçekleşmiş bulunması şart değil
dir. Depremden zarar gören bir başka ülkeye gönderilmek üzere hazırlanan malzeme veya giyecek, 
yiyecekler de madde kapsamına girer. Bunun gibi doğal afetin dolaylı zararlı neticeleri de bendin 
içinde kabul edilmelidir. Kuraklığın neden olduğu kıtlığı gidermek için yapılacak gıda yardımlan 
bu türdendir. Hazırlanan eşyanın bulunduğu yer de önemli değildir; bunlann bina içerisinde veya 
açıkta depolanmış olması mümkündür. Bunun gibi eşyanın afet ve felâket bölgesine gittikten sonra 
ve henüz afetten zarar görenlere dağıtılmadan önce çalınması hâlinde de bent uygulanacaktır. 

Mağdurun içinde bulunduğu bazı durumlar, eşyası üzerinde normal olarak dikkatli bulunmasını 
engelleyebilir ve bu durum failin suçunun daha kolaylıkla işlemesine yol açabilir. Mağdurun içinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 112 — 

bulunduğu bu durumun özel bir felâketten ileri gelmesine ihtiyaç yoktur. Aklî veya bedensel bir 
hastalık veya sakatlık hatta bir yakının ölüm haberini almış olmaktan doğan büyük bir üzüntünün 
neden olduğu bir panik hâlinin de aynı durumu doğurmuş bulunması olanaklıdır. Ancak mağdur bu 
hâle fail tarafından getirilmemiş olmalıdır. Aksi takdirde fail, mağdur üzerinde maddî veya manevî 
şiddet kullanmış olacağından, fiil hırsızlık olmaktan çıkar ve yağmaya veya adam kaldırmaya 
dönüşür. 

(6) numaralı bentte ayrıca doğal bir afet veya genel bir felâketin neden olduğu kargaşa, telaş 
ve heyecan dolayısıyla insanların can derdine düşerek malların üzerinde fazla bir dikkat göster
meyecekleri göz önünde bulundurulmuş, bu hâlden yararlanarak hırsızlığın işlenmesi ve bu neden
le maddede belirtilen olayların sonuçlandığı kargaşadan yararlanılarak hırsızlığın işlenmesi ayrıca 
bir nitelikli hâl sayılmıştır. 

(7) numaralı bentte, malını koruyamayacak bedensel, aklî veya ruhsal durumda bulunan kişinin 
bu hâlinden yararlanılarak hırsızlığın icrası nitelikli bir hâl sayılmıştır. Ağır ve ateşli bir hastanın 
malının alınması gibi. Ancak bu hâlin gerçekleşmesi için, mağdurun durumuna failin neden ol
maması gerekir. 

Maddenin (8) numaralı bendinde âdet veya tahsis ve kullanım gereği açığa bırakılmış olan eş
ya öngörülmüştür. Tarlalarda bırakılan tarım araçları, inşaat yerine yığılan malzeme, sokak ve ev
lerin önüne bırakılan otomobiller bu kabildendir. Bunların da çalınmalarında kolaylık bulunması, 
nitelikli hâlin kabulünde etken olmuştur. 

Hırsızlık suçunun nitelikli şeklinin iştirak hâlinde işlenmesi, faillerdeki suç işleme iradesinin 
güçlülüğünü belirtmekle birlikte fiillerin işlenmesinde cüret ve cesareti artırıcı, suçun işlenmesini 
kolaylaştırıcı nitelikte olduğundan ayrıca bir ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. 

Madde 203. - Maddede, 202 nci maddede gösterilen nitelikli hırsızlık hâllerine oranla daha ağır 
cezayı gerektiren ağır nitelikli hırsızlık şekilleri düzenlenmiştir. 

Madde, ilk üç bendinde muhafaza altına alınmış şeylerin çalınmasında koruma tedbirlerinin 
bertaraf edilmesini ayrıca ağırlaştırıcı neden saymaktadır. 

(1) numaralı bentte, hırsızlığın muhafaza tedbirlerine karşı şiddet kullanılması suretiyle işlen
mesi hâli söz konusudur. Bozma ve tahrip sözcükleri, yıkma, devirme, kırma, delme veya mahvet
me gibi eylemleri ifade etmektedir. Bunlar, kişiler veya mallan muhafaza için sağlam maddelerle 
tesis edilmiş engellere yönelmiş bulunmalı ve hırsızlığı işlemek veya çalınmış malı başka yere nakil 
için yapılmış olmalıdır. 

(2) numaralı bentte, yapay araçlarla veya kişisel çeviklik sayesinde giderilebilen engelleri kal
dırarak veya aşarak konut ve diğer yerlere girmek suretiyle işlenen hırsızlık suçu düzenlenmiştir. 
Engeli yok etmek maksadı ile imal edilmiş veya bilfiil kaldırılmış olan her türlü vasıta, yapay araç
tır. "Kişisel çeviklik" deyimi ile, normal ve ortalama beden gücü ve yapısına sahip kimselerin gös
terebileceği ve fakat o suretle hareketin alışılmışın dışındaki şekil ve suretlerle faaliyete geçilerek 
engelin aşılması kastedilmektedir. Bir yere girmek hususundaki maddî zorlukları yok etmeğe yönel
miş her türlü hareket, "kaldırmak veya aşmak" sözcükleri ile ifade edilmiştir. Şüphesiz, burada en
gelin ne suretle olursa olsun, bozulması ve tahribi söz konusu edilmeyecektir. 

(3) numaralı bentte, anahtar veya diğer aletler kullanarak kilit açılması suretiyle işlenen hırsız
lık hâli söz konusudur. Bu eylem, hırsızlığı işlemek veya çalınmış malı başka yere nakletmek amacı 
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ile yapılmış olmalıdır. Kilidin muhkem olması şart değildir. Anahtar veya diğer aletlerin, vasıtasız 
olarak açılması mümkün olmayan bir kilidi açmak için kullanılması lazımdır. Kilidi kırmadan aç
maya yarayan her türlü araç, alet sayılır. Sahibinin kilidin üzerinde unuttuğu anahtar çevrilerek 
kilidin açılması suretiyle hırsızlığın işlenmesi ve çalınacak şeyin herhangi bir aletle yerinden sökül
mesi hâllerinde bu bent uygulanmayacaktır. 

(4) numaralı bentte, failin kendisini tanınmayacak hâle getirmeye çalışarak hırsızlığı işlemesi 
hâli öngörülmektedir. Bununla, failin suç işlediği sırada yakalanmasını önlemek ve böylece cezasız 
kalmasını sağlamak amacı ile kıyafetinde ve çehresinde yapacağı her türlü değişiklik kastedilmek
tedir. 

(5) numaralı bentte, hırsızlığın failin kamu görevi yapan kişi sıfatını takınması, kendisine bu 
süsü vermesi suretiyle işlenmesi hâli söz konusudur. Polis elbisesi giyen kişinin bu sıfatın verdiği 
kolaylıktan yararlanarak hırsızlığı işlemesi buna örnek gösterilebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküme göre, bu maddede yazılı suçlar sıvı ve gaz hâlin
deki yakıtları nakleden boru hatlarında veya tesislerinde işlenirse cezanın yukarı sınırına hük-
molunacaktır. Bu hâllerde, suç, teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile aynı cezaya hükmolunacak-
tır. Burada fiilin netice bakımından "tehlikeliliği" göz önüne alınarak, cezanın yukarı sınırı uy
gulanacaktır. Aynca hareketin yöneldiği hukukî yarann görebileceği tehlikeliliğe itibar edilmek 
suretiyle teşebbüsü belirten eylemler, netice gerçekleşmiş gibi tamamlanmış suça ait ceza ile 
cezalandınlacaktır. 

Hırsızlık suçunun nitelikli şeklinin iştirak hâlinde işlenmesi, faillerdeki suç işleme iradesinin 
güçlülüğünü belirtmekle birlikte fiillerin işlenmesinde cüret ve cesareti artırıcı, suçun işlenmesini 
kolaylaştıncı nitelikte olduğundan aynca bir ağırlaştıncı neden sayılmıştır. 

Madde 204. - Maddede, 201 ilâ 203 üncü maddelerde yazılı suçlann gece vakti işlenmesi 
durumunda cezanın artınlması öngörülmüştür. Gece vaktinin tanımı için 4 üncü madde ve gerek
çesine bakılmalıdır. 

Madde 205. - Maddede, hafif hırsızlık hâlleri düzenlenmiş ve bu hâllerde soruşturma ve kovuş
turma yapılması mağdurun şikâyetine bağlı tutulmuş, re'sen yapılacak işlemlerin yaratabileceği 
sakıncalann giderilmesi istenmiştir. 

Hafif hırsızlık hâllerinden birincisi kullanma hırsızlığıdır. Suçun oluşması bazı koşullara tâbi 
tutulmuştur. 

Bu hırsızlık şeklinin oluşması için failin alma hareketini yaparken malı kullandıktan sonra iade 
etmek maksadını önceden taşıması şarttır. Bu itibarla failde özel bir kastın bulunması gerekmek
tedir. Fail malı fiilen iade ettiği veya zilyedin kolaylıkla bulabileceği bir yere bıraktığında kendisin
deki özel kast meydana çıkmış olur. Ancak failde söz konusu özel kast bulunmakla beraber henüz 
malı iade etmeden yakalanacak olursa, özel kastın tespiti hâlinde yine de bu hafif hırsızlık hâli ger
çekleşmiş bulunur. Bu tür hırsızlık hâlinde kullanmanın her hâlde kısa sayılacak bir süre devam et
mesi temel koşuldur. Birkaç gün kullandıktan sonra iade hâlinde bu madde uygulanmayacaktır. 

(2) numaralı bentte müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir malın çalınması 
durumu düzenlenmiştir. Suçun bu şeklinin oluşması için failin malın hukukî durumunu bilmesi 
gerekir. Kendi hissesine isabet eden kısmı alması hâlinde haksız bir yarann sağlanmadığı ve fiilin, 
olsa olsa, kendiliğinden hak alma suçunu teşkil ettiği düşünülebilir. Hırsızlıkta gözetilen yarann 
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"haksız" olmasının şart olmadığı kabul edildiği ve müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyette hisse 
oranının ve bu hisseye giren malın tür ve miktarını belirlemenin zorunluluğu göz önüne alınarak 
böyle bir durumda da hafif hırsızlık hâlinin oluşacağı kabul edilmiştir. 

Maddenin (3) numaralı bendi, ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için bir mal hakkında hırsız
lık suçunun icrasını hafif hırsızlık saymaktadır. Ağır ve acil ihtiyaç, örneğin hasta olan çocuk için 
ilâç çalınması, açlık nedeni ile gıda maddesi çalınması gibi hâlleri kapsar. Yoksa tepsilerce bak
lavanın yenilmesi veya götürülmesi hâlinde bu madde uygulanamaz. 

Bu hâller dışında, failin çaldığı malı iade veya tazmin etmesi esasen etkin pişmanlık hâlini 
oluşturacağından 39 uncu madde uygulanacaktır. 

Maddenin son fıkrası, hafif hırsızlığın bütün şekillerinin soruşturma ve kovuşturmasını 
şikâyete bağlı tutmuştur. 

Madde 206. - Hırsızlığın kişilere karşı cebir ve şiddet veya şahsen veya malen büyük bir teh
like beyanıyla tehdit ederek işlenmesi hâli, müstakil bir suç tipi olan yağma suçunu meydana getirir. 
Yağma bir bileşik (mürekkep) suçtur. 

Cebir ve şiddet veya tehdidin malın zilyedine yönelik olması veya olay yerinde bulunan başka 
bir kimseyi hedef alması şart değildir; örneğin mağdurun iş yerine gelen kişinin suç ortağının, mağ
durun aile bireylerinden birine karşı cebir ve şiddet veya tehditte bulunması hâlinde de madde uy
gulanabilir. 

Bundan başka failin veya şeriklerinden birinin görünür bir tarzda silâhlı olması yahut şeriklerin 
ikiden fazla olmaları başlı başına tehdit sayılmıştır. Zira bu hâller mağdurun korkması ve istenilen 
malı teslim etme veya eşyanın alınmasına ses çıkarmaması için uygun ve elverişli bir neden 
sayılabilir. 

Şeriklerin sayısının saptanması açısından, bunlardan hepsinin olay yerinde bulunmalarının ve 
yine hepsinin aslî maddî fail sayılmalarını gerektirecek şekilde hareket etmelerinin gerekmediğini 
belirtmek uygun olur. Bu itibarla, söz gelimi tehdit mektubunu mağdura ileten kişi de, şerikler 
arasında yer alır. Mağdurun faillerin sayısında yanılması olasıdır. Esasta üçten az olan kimseler 
mağdurda bir korku yaratmak maksadıyla, ikiden fazla olduklarını, örneğin çocuğunun on kişi 
tarafından rehin tutulduğunu söylemeleri hâlinde, yağma suçu yine oluşur. 

Cebir ve şiddet veya tehdidin bir kimseyi sınaî veya ticarî bir sırrı açıklamaya veya malını tes
lim etmeye veya alınmasına ses çıkarmamaya yöneltmeye elverişli olması gerekir. Bu nitelikte ol
mayan bir cebir ve şiddet veya tehdit, sırf mağdurun normalden fazla ürkek olması nedeniyle, malı 
teslim etmeye veya alınmasına veya sırrı açıklamaya yöneltmişse, arada uygun nedensellik bağı ol
madığı için yağma suçundan söz edilemez ve fiilin hırsızlık olarak nitelendirilmesi gerekir. Bu 
itibarla, cebir ve şiddet veya tehdidin önce yapılması, sırrın açıklanması veya malın alınmasının 
bunun neticesi olması gerekir. Ancak, mal, zilyedin tasarruf olanağı ortadan kalktığı anda alınmış 
olacağından, bu ana kadar yapılan herhangi bir cebir ve şiddet veya tehdit, hırsızlığı yağmaya 
dönüştürür. Örneğin evin içindeki eşyayı alıp kapıdan çıkarken mal sahibi ile karşılaşan hırsız, ona 
karşı cebir ve şiddet veya tehdit kullanacak olursa, yine cebir ve şiddet veya tehdit malın alınmasın
dan önce kullanılmış olur ve fiil, esasen, yağma tanımına girer. Ancak mal herhangi bir cebir ve şid
det veya tehdide başvurulmaksızın alınmış olduktan sonra, bunu geri almak için hırsızın evine gelen 
kimse veya yolda hırsızın peşine düşen bekçiye karşı suç işlemişse, hırsızlıkla bu ikinci suç içtima 
eder ve ikisinin de cezası ayrı ayrı verilir. Cebir ve şiddet veya tehdit malın alınmasında bir rol oy-
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namadığından, ortada yağma bulunmaz. Başka bir suçun cezasından kurtulmak için ikinci bir suç 
işleyen kimse her iki suçtan dolayı nasıl cezalandırılmakta ise burada da başka türlü düşünmek için 
neden görülmemiştir. 

Maddede, bir yarar sağlamak maksadından söz edilmemiş, yağma suçunda genel kastın varlığı 
yeterli sayılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında senedin yağması düzenlenmiştir. Bir kimsenin cebir ve şiddet veya 
tehditle bir borç senedini veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını belirtilen bir senedi imha 
etmeye veya imhasına engel olmamaya zorlanması da yağma sayılmıştır. Senedin bunu imzalayan 
için "borç doğurucu" olması gerekir. Bu borç para borcu olabileceği gibi, bir işi yapmaya veya yap
mamaya, bir taşınmazını hibe etmeye, kira ile oturulan bir binayı boşaltmaya, var olan bir borca 
kefil olmaya da ilişkin olabilir. Bir alacağı tahsil etmemeye, herhangi bir davayı açmamaya, vasiyet
namesini değiştirmemeye yönelik bir vaadi içeren yazılı beyanlar da "borç doğurucu" senet sayılır
lar. Şu hâlde mağduru iktisaden değerlendirmeye elverişli olan bir hakkını kullanmamasına yol açan 
her türlü belge, borç doğurucu senet tanımına girer. Bu hâllerde yağmanın sahtekârlıkla içtimai 
olanaklıdır. Bir senedin imhasını veya imhaya karşı koymamaya zorlama hâlinde hem yağma hem 
de imha şeklinde sahtecilik suçu işlenmiş olur. Şiddet ve cebir ve tehdit ile imzalatılan boş bir 
kâğıdın daha sonra doldurulması hâlinde de, biri imzalı boş kâğıdın alındığı anda, diğeri doldurulup 
kullanıldığı tarihte tamamlanan iki ayrı suç var olur. 

Cebir ve şiddet veya tehdidin netice açısından elverişli olması fail sayısının veya görünür şekil
de silâh taşınmasının kendisinin tehdit oluşturduğu hususları senedin yağmasında da geçerlidir. 

Maddenin son fıkrasında mağdurun herhangi bir vasıta ile kendini bilmeyecek ve 
savunamayacak hâle getirilmesi, örneğin uyku ilacı ile uyutulmasının, yağmada cebir ve şiddet 
sayılacağı açıklanmıştır. 

Madde 207. - Madde nitelikli yağma hâllerini göstermektedir. Maddedeki "yağma"dan maksat 
206 ncı maddede gösterilen basit yağmadır; doğal olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan 
senedin yağması da kavramın kapsamı içindedir. 

Maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi tanınmamak için tedbirler alınmasına ve yağma 
suçunu işleyenlerin bu gibi tedbirleri almalarına ilişkindir. Tehdidin mektupla yapılması hâlinde, 
mektubun imzasız olması veya bir örgütün veya derneğin, korku salmış bir kimsenin ismi ile veya 
rumuzla yahut sahte imza ile imzalanmış olması hâli de bu gibi tedbirlerden biridir. 

(2) numaralı bentte yağma suçunun yol kesmek suretiyle işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. 
Yol kesme hâlinde fiilin doğrudan doğruya mağdura karşı işlenmiş olması gerekir; yol kesme süresi 
kısa veya uzun olabilir. 

(3) numaralı bentte yazılı olan hâlde, yağma suçunda cebir ve şiddet veya tehdit kullanıl
masının, failin mağduru 159 uncu maddede yazılı fiile muhatap kılması suretiyle işlenmesi söz 
konusudur. Hürriyeti böylece kısıtlanan kişi mağdur veya onun bir yakını olabilir. Hürriyetin sınır
lanma süresi önemli değildir; ancak mağdur bir malı teslime veya alınmasına karşı koymamaya zor
landığı anda hürriyet sınırlamasının devamı şarttır. Aksi hâlde hürriyetin sınırlanması ile malın tes
limi veya alınmasına karşı konulmaması arasında nedensellik bağı bulunmaz. 

(4) numaralı bentte failin kanun dışı bir örgüte yarar sağlamak maksadıyla hareket etmiş olması 
hâli düzenlenmiştir. Örgütün kanun dışı sayılabilmesi için, suç işlemek maksadıyla meydana getiril-
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miş olması gerekmez. Böyle bir örgüt söz konusu olabileceği gibi, kanunun kurulmasına izin ver
mediği bir örgütün bulunması da olanaklıdır. Ancak kurulması hukuken olanaklı bulunmasına kar
şın, gerekli işlemler yapılmak suretiyle henüz kurulmuş olmayan bir dernek "kanun dışı örgüt" 
sayılmaz. Bunun gibi kanunen meşru bir şekilde kurulmuş bir dernek, yaptığı eylemler ve güttüğü 
amaçlar itibanyla, daha sonra kanun dışı bir örgüte dönüşecek olursa, bu andan itibaren böyle bir 
derneğe yarar sağlamak maksadıyla yapılan yağma, nitelikli yağma sayılır. Yarar elde etmek mak
sadının varlığı yeterli olup, böyle bir yararın fiilen sağlanması, örneğin failin yağma sonucu parayı 
örgüte aktarması şart değildir. Bunun gibi, yarar deyiminin de geniş şekilde anlaşılması gerekir. 
Mağdurun böyle bir örgüte üye olmaya ve aidat ödemeye veya bağışta bulunmaya zorlanması hâlin
de de bent uygulanır. 

(5) numaralı bentte yağmanın kamu kurum ve kuruluşlarında, banka ve benzerî kredi kurum
larında ve genel olarak herkesin girip çıkabileceği yerlerde işlenmesi öngörülmüştür. Burada suçun 
işlendiği yer önemli olup, yağma konusu malın ait olduğu kişi açısından bir ayırım yapılmamıştır. 
Bu itibarla, banka kasasındaki para ve bankada bulunan personelin veya müşterilerin para veya eş
yası da alınmış olabilir. Herkesin girip çıkabileceği yerden maksat, koşulların yerine getirilmesi 
suretiyle girilebilen mahallerdir. Bu itibarla dükkânlar gibi, bilet alınmak suretiyle girilen sinema ve 
tiyatrolar da bu deyimin içindedir. Resmî dairelerin de kamu kurum ve kuruluşları kapsamı içinde 
bulunduğu açıktır. 

(6) numaralı bentte ulaşım araçlarında veya bunların alışılmış kalkış veya varış yerlerinde iş
lenen yağma hâllerini düzenlemektedir. Araç yolda iken dışarıdan durdurulabileceği gibi, yolcular
dan bir veya birkaçı tarafından da suçun işlenmesi olanağı vardır. 

(7) numaralı bentte, eşyaya karşı cebir kullanılarak girilen bir binada yağmanın işlenmiş olması 
hâli yer almıştır. Fail önce binaya girmek için eşyaya karşı cebir kullanmak, örneğin kapıyı veya 
pencereyi kırmak, duvarı yıkmak veya delmek gibi fiiller işleyecek, sonra bina içerisinde bulunan 
kişi üzerinde cebir ve şiddet veya tehditte bulunarak onu bir malı teslime veya alınmasına ses çıkart
mamaya zorlayacaktır; binaya bu şekilde girilmesinin içeride bulunan kimse üzerinde yapacağı et
ki göz önünde tutularak, böyle bir durumda, nitelikli yağmanın oluşacağı kabul edilmiştir. Eşya 
üzerinde cebir, patlayıcı madde kullanmak suretiyle meydana getirilmiş ise (9) numaralı bentteki 
durum gerçekleşmiş olur. 

(8) numaralı bentte yağmanın gece vakti işlenmesi nitelikli bir hâl olarak kabul edilmiştir. Zira 
bu hâlde mağdurun daha şiddetli bir korkunun etkisi altına düşeceği muhakkaktır. Gece vaktinin ne 
demek olduğu 4 üncü maddede açıklanmıştır. 

(9) numaralı bentte yağmanın silâhla işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Silâh sözcüğü için 
4 üncü maddeye bakılmalıdır. Dikkat edilmelidir ki, silâhın sadece görünür tarzda taşınması basit 
yağma tehdidini oluşturmaktadır. Oysa (9) numaralı bentteki hâlin oluşması için silâhın sadece 
taşınması ile kalınmaması ve fakat bilerek sergilenmesi, tehdit için kullanılması gerekir. Bu hâl silâh 
doğrultulmadan da gerçekleşebilir. 

Yağma suçunun nitelikli şeklinin iştirak hâlinde işlenmesi, faillerdeki suç işleme iradesinin 
güçlülüğünü belirtmekle birlikte fiillere girişilmesinde cüret ve cesareti artırıcı, suçun işlenmesini 
kolaylaştırıcı nitelikte olduğundan ikinci fıkrada ayrıca bir ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. 

Madde 208. - Maddede, mağduru, başkasını para veya eşya veya borç altına sokabilecek bir 
senet göndermesini veya bunları bir yere koymasını veya bunların kendi eline geçmesini sağlamaya 
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mecbur kılma hâli bir tür yağma şekli olarak cezalandırılmıştır. Mağdur bu hareketleri, failin baş
vurduğu tehdidin zoru veya kendisine karşı kullanılan hile nedeni ile gerçekleştirecektir. Hile, failin, 
Devlet makamlannca verilmiş emir gibi göstermesi suretiyle oluşturulmalıdır. 

Madde 209. - Basit zarar verme suçuna ilişkin olan bu madde malvarlığı üzerinde cebir kul
lanılarak işlenen bir suçu meydana getirmiş bulunmaktadır. Suç seçimlik hareketlidir. 

Fiil taşınır veya taşınmaz mala karşı işlenebilir. Yıkma, tahrip veya yok etme malın bütününe 
veya bir kısmına ilişkin olabilir. Maddî unsuru gerçekleştirmek için kullanılan vasıta önemli değil
dir. Ancak belirli bir vasıtanın kullanılması, örneğin bir binanın yakılmak suretiyle tahribi kanun 
tarafından daha ağır bir suç sayılmışsa, bu suça ilişkin maddenin fikrî içtima kuralları gereğince uy
gulanacağı şüphesizdir. 

Genel kast yeterli görülmüş, failin bir yarar sağlamak maksadıyla hareket etmesi koşulu aran
mamıştır. 

Suçlu ile zarar görenin anlaşmalarına olanak sağlamak maksadıyla, soruşturma ve kovuşturma 
yapılması mağdurun şikâyetine tâbi kılınmıştır. Böylece mağdurun korunması ilkesine üstünlük 
verilmiştir. 

Madde 210. - Madde nitelikli zarar verme hâllerini içermektedir. Verilen zararın büyük bir kit
leyi etkilemesi olanaklı bulunan bu hâllerde, nitelikli zarar vermenin varlığı kabul edilmiştir. 

(1) numaralı bentte öngörülen durumda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerle 
buralarda bulunan veya bu bina ve tesislere ait olan eşya korunmuştur. Resmî dairelerin de kamu 
kurum ve kuruluşları kapsamı içinde bulunduğu açıktır. 

(2) numaralı bentte sözü edilen cebir ve şiddet veya tehdidin, malına zarar verilen kimseye 
yönelik olması aranacaktır; bu kast sözü edilen durumu yağmadan ayırmaya olanak vermektedir. 

(3) numaralı bentte sözü edilen kamu hizmetine veya yararlanmasına tahsis edilmiş yer ve eş
yanın resmî bir binada olması gerekmemektedir. Örneğin kanalizasyon boru ve mazgalları bu tür
dendir. Zira kamunun yararlanabileceği yerlerdir. Bu itibarla bir park veya yoldaki sırayı tahrip eden 
kimse hakkında bu bent uygulanacaktır. 

(4) numaralı bentte, ağaç, fidan ve bağ çubuklarının sadece dikili olması yeterli görülmüş, 
meyva vermeleri koşulu aranmamış, keza bulundukları yere de önem verilmemiştir. Bu itibarla yol 
kenarlarında bulunan ağaçların tahrip edilmesi hâlinde de madde uygulanacaktır. 

(5) numaralı bentte, sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korunmaya 
yarayan tesislere ilişkindir. Bu itibarla, su baskınlarına, toprak kaymasına, çığ düşmesine engel ol
mak üzere inşa edilen tesisler madde kapsamına girmektedir. 

(6) numaralı bentte, grev ve lokavt sırasında, işveren veya işçilere veya sendika veya kon
federasyonlara veya siyasal partiler, meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarına ait binalarla mallara da 
zarar verildiği görüldüğünden, bu mal veya binalar da maddenin kapsamına alınmıştır. Failin greve 
katılan işçi veya lokavt ilân eden işveren olması gerekmemektedir: Grevden yana olan ve olmayan 
işçiler arasında çıkan bir arbedede zarar verme suçu işlenecek olursa yine bu bent uygulanır. Sen
dika, konfederasyon veya işyeri işgalleri sırasında da bina, makine veya başka mallara zarar 
verilecek olursa bu bent uygulanacaktır. 

(7) numaralı bentte, memurun yerine getirdiği görevle ilgili olarak öç almak maksadıyla mal
varlığına zarar verme hâli, nitelikli şekil olarak kabul edilmiştir. 
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(8) numaralı bentte, yazılı hâl, fiilin ikiden fazla kişi tarafından işlenmesinin mağdur üzerin
deki etkisi itibarıyla nitelikli bir şekil sayılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası ise 5/2/2003 tarihli ve 4806 sayılı Kanunla değişik 1/3/1926 tarihli ve 
765 sayılı Kanunun 516 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden alınmıştır. 

Madde 211. - Başkasına ait bir hayvan öldürülmesi veya işe yaramaz hâle getirilmesi yahut 
değerinde azalmaya neden olunması esasen 209 uncu maddeye göre bir zarar verme suçunu oluş
turur. Ancak Ülkemiz ekonomisinde tarımın hâlâ büyük önem taşıması ve hayvan nedeniyle çekiş
melerin meydana gelmesi, maddenin konusunu oluşturan hâllerde, bilinen, alışılmış zarar verme 
suçlarına göre daha hoşgörülü davranmayı gerektirdiğinden, hayvana zarar vermenin müstakillen 
cezalandırılması uygun görülmüştür. Suç karşılığı para cezası bu nedenle konulmuş ve nispî 
(göreceli) olması uygun sayılmıştır. 

Suçun oluşması için bir hukuka uygunluk nedeni bulunmayacaktır; söz gelimi vahşî, yırtıcı, 
hastalıklı ve başı boş bırakılmış bir hayvanın öldürülmesi hâlinde faile ceza verilmeyecektir. 

Maddenin dördüncü fıkrasına göre, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan suçların soruşturulması 
ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Maddenin son fıkrasında yer alan hukuka uygunluk nedeni zarar veren kümes hayvanlarının öl
dürülmesine ilişkindir. Ancak hukuka uygunluk nedeninin oluşması şu koşullara bağlıdır: Kümes 
hayvanları başkasının arazisine girerek zarar verecek ve sadece bu zarara son vermek için yok 
edilecektir. Ön koşul ise arazinin ekilmiş ve etrafı işaretlendirilerek sınırlandırılmış olmasıdır. An
cak sınırlara çit ve benzerî şeylerin yapılmış olması gerekmez. Böylece madde, ekinleri korumak
tadır. 

Madde 212. - Maddeyle, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz malın veya eklen
tilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, taşınmazın sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması 
yahut herhangi bir suretle hak sahibinin malından kısmen veya tamamen yararlanmasına engel 
olunması cezalandırılmıştır. Eklenti sözcüğü "müştemilat" karşılığı kullanılmıştır. Böylece madde 
taşınmazlara karşı işlenen ve zarar verme niteliğinde sayılabilecek bir kısım fiilleri suç hâline getir
miş olmaktadır. 

Suçun oluşması için failde özel kast aranacaktır. Belirtilen fiillerin, mülkiyete ait hakların kul
lanılması maksadıyla işlenmiş olması gereklidir. 

Maddenin ikinci fıkrasında köy tüzel kişiliğine ait olan harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz 
malların kısmen veya tamamen zaptolunması veya bunlara tasarruf edilmesi veya bunların sürüp 
ekilmesi cezalandırılmıştır. Aynı fiiller, öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terkedilmiş, 
bahis konusu yerler hakkında işlendiğinde de keza suç oluşacaktır. 

Suçun oluşması için failin bu yerlerin köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köy
lünün ortak yararlanmasına terkedilmiş bulunduğunu bilmesi zorunludur. 

Maddenin üçüncü fıkrasında suların mecrasını değiştirmek suç hâline getirilmiştir. Suların 
kamuya ait olması veya özel nitelikte bulunması önemli değildir. 

Madde 213. - Maddede 212 nci maddede yazılı suçun nitelikli hâlleri gösterilmiştir. 
Kişilere karşı cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmak suretiyle fiilin işlenmesi nitelikli hâl 

sayılmıştır. Cebir ve şiddet veya tehdit deyimlerinin nelerden ibaret bulunduğu geçen maddelerin 
gerekçelerinde belirtilmiştir. Ayrıca 4 üncü maddeye ve gerekçesine de bakılmalıdır. 
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İkinci olarak fiilin ikiden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. 
Burada, söz konusu olan 212 nci maddede yazılı fiile ait maddî unsurların ikiden fazla kişi tarafın
dan beraberce gerçekleştirilmiş bulunmasıdır. 

Maddenin (3) numaralı bendinde gösterilen hâlin oluşması için failin görünür şekilde silâhlı ol
ması gereklidir. Görünür şekilde silâhlı olmaktan maksat silâhın çekilmesi, doğrultulması değildir; 
sadece silâhın taşınırken kişilerce görünebilmesi, bu hâlin oluşması için yeterlidir. 

Madde 214. - Zarar vermenin aslında kasıtlı bir suç oluşturduğu bilinmektedir. Ancak maddede 
arazide dikilmiş bulunan bitkilere veya bağ veya bahçeye taksirle zarar verilmesi cezalandırılmış ve 
zarann re'sen ödettirilmesine karar verilmesi öngörülmüştür. Suçun oluşması için ön koşul, arazinin 
etrafının işaretlendirilerek sınırlandırılmış olmasıdır. Ancak sınırların muhkem (sağlam, sağlamlaş
tırılmış) maddelerle yapılmış bulunması şart değildir; işaretleme yeterli sayılmıştır. Ancak işaret
lemenin herkes tarafından farkına varılabilecek surette açık ve seçik ve görünür biçimde olması 
gereklidir. Suç, esas itibarıyla, zarar gören kişiyi daha ziyade ilgilendirdiğinden kovuşturulması 
şikâyete tâbi tutulmuştur. 

Madde 215. - Basit inancı kötüye kullanma suçunu içeren bu maddede, sayma sistemi ile bir
likte, "ve bunlar gibi mal üzerinde mülkiyet hakkının verdiği diğer yetkileri kullanan" denilmesi 
suretiyle, ayrıca kapsamlı bir tanım verilmiş ve böylece sayılan hâllerin örnek olarak verildiği açık
lanmıştır. 

Suçun oluşması için failin bir malın zilyedi olması yeterli görülmüştür. Mal başkasına ait 
olacağı için zilyetlik mülkiyetten başka bir nedene dayanacaktır. Ancak zilyet olabilmek için hukukî 
bir nedenin bulunması şart ise de, bu nedenin belirtilmesi yoluna gidilmemiştir: Mal üzerinde aynî 
ve kişisel bir hak doğurmasa bile zilyetliğin varlığı yeterli görülmüştür. Buna karşılık fail zilyet ol
maksızın başkasının malını elinde bulunduruyorsa ve böyle bir mal üzerinde tasarruf ediyorsa inan
cı kötüye kullanma suçunu işlemiş olmaz. Bu nedenle hırsız çaldığı malı satacak olursa, ayrıca inan
cı kötüye kullanmadan dolayı cezalandırılmaz. 

Suçun maddî unsuru, esasta mal üzerinde mülkiyet hakkının verdiği yetkileri kullanmak, tasar
rufta bulunmaktır. İadeden kaçınan da bu yetkiyi kullanmış olur. Tasarruf, zilyetlik sınırı içinde kal
dıkça, malikin rızası bulunacağı için, fiil suç oluşturmaz. Başkasına kiralamak üzere verilen bir 
otomobili kendisi için kiralayan kimse bu durumdadır. Tasarruf, zilyetlik sınırını aşarak mülkiyet 
hakkı kapsamına girdiği takdirde, suç gerçekleşmiş olur. Fiil seçimlik hareketli olduğundan fail 
hakkında içtima kuralları uygulanmaz. 

Suçun tamam olması için failin kendisine veya başkasına haksız bir yarar sağlaması gerekir. 
Malvarlığına karşı işlenmiş bir suç söz konusu olduğundan bu yararın ekonomik bir değer taşıması 
da zorunludur. 

Suçun kovuşturulması şikâyete bağlı tutulmuştur. 
Madde 216. - Maddede inancı kötüye kullanmanın ağırlaştırıcı iki şekli öngörülmüştür. Bun

lardan birincisi 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda da yer almıştır. 
İkincisi ise, başkasının mallarını idare yetkisine sahip olanların, idarelerine bırakılmış olan 

mallar hakkında işledikleri inancı kötüye kullanma fiiline ilişkindir. Başkasının malını idare etmek 
yetkisi sözleşmeden veya kanundan doğabilir. Vekil, vasiyeti tenfiz memuru, iflâs idaresi memuru 
birinci gruba, vasi ve kayyım ikinci gruba girer. 

İnancı nitelikli kötüye kullanma hâllerinde kovuşturma için şikâyet koşulu aranmamıştır. 
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Madde 217. - Bir malın kaybedilmiş sayılabilmesi için hem başkasına ait olması hem de sahibi 
tarafından terk edilmemiş bulunması gerekir. Sahip, malın nerede olduğunu bilse, fakat üzerinde zil
yetliğini tekrar kuracak durumda olmasa, mal yine kaybedilmemiş sayılır. Böyle bir malı bulan kim
se, Türk Medenî Kanununda öngörülen usullere başvurmaksızın, malvarlığına sokarsa veya bunun 
üzerinde malik gibi tasarrufta bulunacak olursa suçu işlemiş olur. 

Haksız bir nedenle ele geçen mal ise kaybedilmiş olmayabilir. Paranın üstünü veren veznedarın 
bir hata nedeniyle fazla para vermesi ve açık kalan pencereden rüzgânn uçurması ile yere düşen bir 
paranın söz konusu olması hâllerinde olduğu gibi bir rastlantı sonucu ele geçen mal, haksız olarak 
edinilmiş sayılır. Burada da malın başkasına ait olması koşulu aranacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, maddede yazılı suçların soruşturulması ve kovuşturulmasının 
şikâyete bağlı olması öngörülmüştür. 

Madde 218. - Madde, borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kalmış senedi, kısmen veya 
tamamen ödenmemiş gibi kullanan, örneğin ödenmesi için icraya başvuran veya başkasına dev
reden kimseyi cezalandırmaktadır. 

Borcun bir bölümü ödenmiş ve geri kalan miktar için elinde tuttuğu senedi, tümü veya kalan
dan fazla miktarı için kullanan sanığın eyleminin de aynı suçu oluşturacağında kuşku yoktur. 

Maddede tanımlanan suçun kovuşturulması zarar görenin şikâyetine bağlı tutulmuştur. 

Madde 219. - Basit dolandırıcılığa ilişkin olan bu madde ile, esasta dolandırıcılığın klasikleş
miş tanımına sadık kalınmıştır. 21/11/1990 tarihli ve 3679 sayılı Kanundan önce 1/3/1926 tarihli ve 
765 sayılı Kanunun 503 üncü maddesinde suçun oluşması için, mağdurun mutlaka saf bir kişi ol
ması gerektiği düşüncesini ortaya çıkaran ve "hulûs ve saffetten istifade" ibaresi bulunmakta idi. 
1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısında bu ibarelere yer verilmemiş, ayrıca bir kimsenin esasen düş
müş olduğu bir yanılgıdan kurtulmaması için hile ve kandırıcı nitelikte hareketlerin yapılmasının da 
dolandırıcılık olacağı, ikinci fıkrada ayrıca belirtilmişti. Yürürlükteki metin 1989 Türk Ceza 
Kanunu Tasarısından Kanuna aktarılmıştı. Bu metin bu Tasanda da esasta korunmuştur. Dolan
dırıcılığın bu basit şeklinde kullanılan hile veya yapılan desiselerle yani oyun, düzen ve entrikalar
la, gizli dolaplarla mağdurun hataya düşmesi arasında nedensellik bağının varlığı aranacaktır. Bu 
itibarla önce bu gibi eylemlerin yapılması, daha sonra mağdurun hataya düşmesi gerekecektir. 

Dolandırıcılık suçunun sadece gerçek kişilere karşı değil ve fakat tüzel kişilere karşı da iş
lenebileceği hususuna açıklık getirmek amacı ile maddede kimse yerine "kişi" kelimesine yer veril
miştir. 

Dolandıncılığın ikinci fıkrada yer alan şeklinin ise mağdur, failin fiilinden müstakil bir neden
le hataya düşmüş, fail ise hile veya kandıncı hareketleri bundan sonra ve mağdurun hatasının far
kına varmaması için yapmış olmalıdır. Fail bu gibi hareketler yapmaksızın mağdurun düşmüş ol
duğu hatadan yararlanmışsa, fiil dolandırıcılık olmaz; olsa olsa rastlantı sonucu ele geçen maldan 
yararlanma söz konusu olur. Örneğin bir veznedar 20 milyon liranın üstünü verirken ve parayı 
sayarken hataya düştüğü için fazla para verecek olsa ve bunun farkına varan fail sesini çıkarmayıp 
fazla parayı alsa, dolandırıcılık söz konusu olmaz. Buna karşılık fail veznedann hatasını anlamasına 
engel olucu, onun dikkatini başka tarafa çekici hareketler yapar ve veznedarın hata ettiğinin farkına 
varmamasını sağlarsa, dolandırıcılığın bu şekli gerçekleşmiş olur. 
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Suç, haksız yarann sağlanması ile tamamlanmış olur; bu yarann faile veya bir başkasına sağ
lanması suçun oluşması bakımından önemli ve bundan mağdurun zarar görmesi şart değildir; mağ
durdan başka bir kişinin zarar görmesi, örneğin mağdurun eşine ait bir mal veya parayı faile ver
mesi hâlinde de dolandırıcılık vardır. 

Maddenin son fıkrasına göre tüzel kişiler de bu suçtan sorumlu tutulacaklardır. 

Madde 220. -1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna bu madde, geniş ölçüde olmak üzere ve ay
nen 1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısından 21/11/1990 tarihli ve 3679 sayılı Kanunla aktarılmıştır. 
Tasanda da bu madde tekrarlanmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık hâllerinin yer aldığı maddede, 
zararın ağırlığı veya kullanılan hile ve desisenin niteliği göz önünde bulundurulmuştur. 

(1) numaralı bentte, söz konusu edilen "parasal yardım"dan maksat, çeşitli mevzuatın öngör
düğü yardımlar veya teşvik tedbirleri olabilir. Ancak bu hüküm, hayali ihracat olarak tanımlanan ve 
vergi iadesi, kredi kolaylıkları ve benzerî yararların elde edilmesini amaçlayan fiilleri kapsamamak
tadır. Bu hususlar özel hükümlerine göre cezalandırılmakta devam edecektir. 

(2) numaralı bent, banka veya diğer kredi kurumlarından, esasta tahsis edilmemesi gereken bir 
kredinin açılmasının sağlanması için yapılan hile ve desiseleri öngörmektedir. Krediyi alan kişinin 
aldatıcı herhangi bir faaliyeti olmaksızın, sırf banka elemanlarının kendi görevlerini layikiyle yerine 
getirmemeleri yüzünden bir kredi açılmışsa, ortada bir bankacılık suçu bulunabilir ama, dolan
dırıcılığın varlığından söz edilemez. Uygulamada bu fiil, kredi almak üzere başvuran kimsenin sah
te kıymet takdiri raporları ile teminat olarak göstermek istediği malları, olduğundan daha değerli bir 
şekilde beyan etmesi veya esasta zarar ettiği veya kâr etse de bunun kredinin açılmasına olanak ver
meyecek miktarda olması, çok büyük kazanç sağladığını gösteren bilanço ve diğer belgeleri düzen
leyip banka veya kredi kurumuna ibraz etmesi gibi şekillerde işlenmektedir. Kredi kurumundan, 
"banka" olmamasına karşın faiz karşılığında olsun veya olmasın kanunen borç para vermeye mezun 
olan kurumlar anlaşılır. Bu itibarla böyle bir mezuniyete sahip olmayan bir kişi veya kuruluşa kar
şı bu fiilin işlenmesi hâlinde koşullan varsa, basit dolandırıcılık suçu söz konusu olacaktır. 

(3) numaralı bent sigorta edenin dolandınlmasına ilişkindir. Failin sigorta edilen veya sigorta 
bedelini alacak kimse olması şart değildir. Keza sigortanın türü de önemli değildir. Mal veya hayat 
sigortası hatta malî sorumluluk sigortası olabilir. 

(4) numaralı bent bir kimsenin tehlikeli veya zor durumda bulunduğunu ileri sürerek yapılan 
dolandıncılığı cezalandırmaktadır. Bir yakınının hastanede, karakolda veya genellikle zor veya teh
likeli bir durumda bulunduğundan bahisle, ona götürülmek üzere para ve eşya alarak mağduru 
dolandıran kimse beşeri ve tabiî acıma, yardıma koşma, korku ve telaşa kapılma duygularını sömür
düğü için bu hâlin nitelikli dolandırıcılık sayılması uygun görülmüştür. 

(5) numaralı bent, askerlikten kurtarmak bahanesiyle yarar sağlanmasını cezalandırmak için 
düzenlenmiştir. Mağdurun askerlikten kurtanlmış olması önemli değildir. Sırf böyle bir bahane ileri 
sürmek suretiyle yarar sağlanmış olması yeterlidir. Askerlik süresinin kısaltılacağı vaadiyle yarar 
sağlanması hâlinde de suç oluşacaktır. 

(6) numaralı bentte yurt dışında iş bulmak vaadiyle yapılan dolandırıcılık öngörülmüştür. 
Failin böyle bir iş bulmaya yetkili olmaması bendin uygulanması için zorunludur. Bu gibi 
bahanelerin bir çok kimseleri zor durumda bıraktığı göz önünde tutularak, bu nitelikli hâl maddeye 
eklenmiş, aynca yabancı bir ülkede ikamet izni veya o ülkeye kabul edilebilmek için gerekli vize 
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almak bahanesiyle bir kimsenin dolandmlmasma da yer verilmiştir. Bu itibarla, (6) numaralı bent 
25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun konuya ilişkin hükümleri ile çakışmayacaktır. Bilin
diği üzere özel kanun var iken yürürlüğe giren genel kanunun aynı konuyu düzenlemesi hâlinde 
genel kanuna zıt olan özel kanun hükümleri örtülü olarak yürürlükten kalkmış olur. 

(7) numaralı bentte, dolandırıcılık fiilinin bentte gösterilen kurumların haberleşme araçlarıyla 
veya banka veya bir kredi kurumunun veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun vasıta olarak 
kullanılması suretiyle işlenmesi hâlinde kandırıcı niteliği daha fazla olacağından, bu durum nitelik
li hâl olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

(8) numaralı bent, dolandırıcılık fiilinin kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu yararına 
çalışan hayır kurumlarının zararına işlenmesi hâlini cezalandırmaktadır. Kamu yararına çalışan 
hayır kurumları deyimine, yalnız kamu yararına olan dernekler değil, bu nitelikteki resmî ve kamu 
kurumlan da girmektedir. 

(9) numaralı bent, dolandırıcılık suçunun meslek ve görevlerini yaptıkları sırada avukatlar, 
noterler, vekiller, yeminli malî müşavirler, serbest muhasebeciler veya kurum yöneticileri tarafın
dan işlenmesi hâlini suçun nitelikli şekli olarak kabul etmektedir. 

(10) numaralı bent, menkul kıymetlerden büyük kazanç elde etme vaadiyle yapılan dolan
dırıcılığı nitelikli dolandırıcılık saymıştır. 

Avukatlar ve dava vekilleri terimleri için Avukatlık Kanununa bakılmalıdır. Vekiller deyimine, 
kayyum ve vasiler de girer. 

Maddenin son fıkrasında tüzel kişilerin de bu suçtan sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır. 

Madde 221. - Ehliyetsizlerin korunması yalnızca, özel hukuk hükümlerine bırakılamaz. Eh
liyetsiz kişilerin ceza hükümleri ile de korunmalarında zorunluluk vardır. İşte söz konusu ihtiyacı 
karşılamak üzere bu maddeye, Tasanda yer verilmiştir. 

Ehliyetsizlikten yararlanma suçunun dolandıncılık ile ilgisi varsa da suç dolandıncılıktan ayrı 
koşullann gerçekleşmesine bağlanmıştır. Bu nedenle fiil, nitelikli dolandıncılık sayılmamıştır. 

Tasannın bu maddesine göre suçun mağdurları çocuklar ve küçükler, kısıtlanmış olan veya 
kısıtlanacak durumda bulunan kişiler, kocama hâlinde bulunan kişilerdir. Bu kişilerin ruhsal düş
künlüğünden, tecrübesizliklerinden, sağlık durumlanndan, ihtiyaç ve heveslerinden yararlanarak bu 
kişilerin veya başkasının zaranna haksız yarar sağlanması, suçu oluşturmaktadır. 

Madde 222. - 1989 Türk Ceza Kanunu Tasansından 21/11/1990 tarihli ve 3756 sayılı Kanun 
ile 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna aktarılan bu madde, Tasanda aynen korunmuştur. Maddede 
yer alan üç ayn bent ile ceza mevzuatımızdaki turizmle de ilgili olan boşluklann doldurulması ön
görülmektedir. Maddenin bentlerinde karşılıksız yararlanmanın bazı şekilleri yer almıştır. Bu mad
dede yer alan suçların 216 ncı maddenin öngördüğü fiillerden farklı olduğuna dikkat edilmelidir. 

Gerçekten karşılıksız yararlanma hâlindeki hile, failin kendi iktisadî durumunu gizlemesinden 
ibarettir. 

Bu itibarla, (1) numaralı bentte öngörüldüğü üzere, fail, karşılığını ödemeyecek durumda ol
duğunu açıklayarak, otel ve benzerî yerlerde kalmasını sağlayacak olursa; örneğin belirli bir vadede 
ödeme yapacağını söyleyerek otelde kalırsa, suç teşekkül etmez. Fail, borç altına girdiği anda bedeli 
ödeyecek durumda olmamalı ve durumunu açıklamamalıdır. 
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(2) numaralı bent ise lokanta ve benzerî yerlerde aynı suretle bedelini ödemeyerek yiyip içmek 
cezalandırılmaktadır. 

(3) numaralı bent ise, taksi ve benzerî ulaşım araçlannda kendisini bir yerden diğer bir yere 
taşıtan kimsenin bedelini ödememesi hâlini suç saymış bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklandığı üzere üç ayrı bentte yer alan suçlar ne hırsızlık ne dolandırıcılık ve ne de 
inancı kötüye kullanma suçlarını oluşturmayacakları için Batı ülkeleri hukukunda öteden beri müs
takil suç sayılmışlardır. Turizmin geliştiği ülkeler bu ihtiyacı hissetmişler ve otelci ve lokantacıları, 
taksi sahiplerini korumak üzere yukarıda belirtilen bu suçları meydana getirmişlerdir. Aksi hâlde ya 
kanunu zorlayarak bu fiilleri klasik üç suç tipinden birisine sokmak yahut mağdurlara hukuk mah
kemeleri yolunu göstermekten başka çare kalmamaktadır; hukuk davası açmanın ise ödenmeyen 
miktar itibarıyla bir anlamı olamayacağı açıktır. 

Suçların niteliği ve bu suçlarda özellikle uzlaşma kurumunun işletilmesi gerektiği düşünülerek 
soruşturma ve kovuşturmanın şikâyete tâbi kılınması uygun sayılmıştır. 

Madde 223. - Bu madde de, 1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanuna 521/b maddesi olarak 21/11/1990 tarihli ve 3756 sayılı Kanunla nakledilmiş ve yeni 
Tasanda da aynen korunmuştur. 

Otomatik cihazlardan hileli bir takım usullerle yararlanma da yaşadığımız çağda sık sık 
görülen bir suç şeklidir. Otomatik telefon, yiyecek veya içecek veren makineler, hatta oyun alet
lerinden, jetonlar yerine bir takım maden parçalan kullanmak veya başka usullere başvurmak 
suretiyle yararlanılması hâlinde bu suç tipi ortaya çıkar. Hileli hareketler elektronik aygıtlara karşı 
da yöneltilebilir. Örneğin bir bankanın elektronik cihazlannı programlamakla yükümlü memuru, 
yanıltıcı bilgileri alete vermek suretiyle, belirli bir hesapta mevcut olmayan bir paranın bulunduğu 
yolunda ilgili memura bilgi verilmesini ve bu suretle o hesaptan para çekmek isteyen kimseye 
ödeme yapılmasını veya bir başka şube veya bankaya havale gönderilmesini sağlayabilir. Federal 
Alman Ceza Kanununun "teknik bilgilerde sahtecilik" başlığı altında ve sahtecilik suçlan meyanın-
da düzenlediği bu suç, ne evrakta sahteciliğe ne de dolandırıcılığa girmediğinden, aynca cezalan
dırmıştır. Burada söz konusu olan aletin verdiği hizmetten bedel ödemeden yararlanmaktır. Ben
zerî fiiller hakkında 350 nci maddeye ve gerekçesine bakılmalıdır. 

Suçun oluşması için, borç altına giren, kendisine bir hizmet yapılmasını sağlayan veya hileli 
usullerle otomatik cihazlardan yararlanan kimsenin, bunlann karşılığını ödememesi gerekir. 

Maddedeki suçun niteliği gereği, kovuşturmanın şikâyete tâbi kılınması uygun görülmüştür. 

Madde 224. - 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 154 ve izleyen mad
delerinde iflâs yoluyla kovuşturmanın koşullan açıklanmıştır. 

Tasarının bu maddesi aynı Kanunun 310 ve 311 inci maddelerinde yer alan hileli (Anayasanın 
kullandığı terim ile dolanlı) ve taksiratlı iflâsın yaptınmlannı göstermektedir. Suçu oluşturan 
hareketler bakımından İcra ve İflâs Kanununun sözü edilen hükümlerini göz önünde bulundurmak 
gerekecektir. 

Aslında iflâs konusunun, ceza yaptınmlan da dahil, İcra ve İflâs Kanununda bütünü ile düzen
lenmiş olması ve bu hükmün Ceza Kanunundan çıkarılması gerekir. Ancak, mevzuatta bir boşluğun 
meydana çıkmaması için bu hükmün Tasanda muhafazası uygun görülmüştür. 
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Madde 225. - Maddeyle, şirket veya kooperatifler alanında kamunun veya sözü geçen kuruluş
ların genel kurullarının aldatılmalarını önleyecek bir yaptırım getirilmiştir. Maddenin açıkladığı 
kişiler tarafından, bilerek önemli yanlış bilgilerin verilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır. 

"Kamuya yapılan beyanlardan" maksat, basın ve yayın yoluyla veya postayla prospektüsler 
gönderilerek belirli olmayan kişilere hitap edilmesi ve bunlara önemli yanlış bilgiler verilmesidir. 
Bu tür bilgilerin genel kurula sunulan raporlarda, önerilerde yer alması da suç sayılmaktadır; ger
çeğe uymayan bilançolar yapılması, söz gelimi gerçeğe aykırı hayali kârlardan bahsedilmesi gibi. 
Ancak bütün bunlann yanlış olduğu bilinerek doğru imiş gibi gösterilmesi suçun oluşması için 
zorunludur. 

Suçun oluşması bakımından failde bir kâr sağlama amacının bulunması veya bir zarann mey
dana gelmesi ise şart değildir. Maddede, bir tehlike ve engelleme suçu meydana getirilmiş bulunul
maktadır. Bu suretle şirket veya kooperatiflerin idaresinde iyi niyeti korumak amacı güdülmüştür. 
Bu nedenle, şirket veya kooperatifin aleyhinde olmak üzere yanlış bilgi verilmesi de bu suçu oluş
turacaktır. 

Madde, bu tür bilgileri veren veya verdirenleri cezalandırmaktadır. 
Suçun oluşması kastın varlığını gerektirmektedir. Fail bilgileri yanlış olduklarını bilerek ve 

yanlış bilgi vermek maksadıyla sunacaktır, bu hususta saikin önemi yoktur. 
Maddede yer alan hükümler sermayesi hisse senedine bölünmüş kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

benzerî kurumlan da kapsamaktadır. 
Madde 226. - "Yataklık" adı ile anılan suç, cürümden meydana gelen eşyayı, o cürme iştirak 

etmeksizin satın almak, gizlemek, kabul etmek eylemlerinden oluşur. Yoksa burada geçen yataklık 
teriminin suçun işlenmesine katılmakla bir ilgisi yoktur. Tam tersine suçun oluşması için önceden 
suça katılmmış olmaması şarttır. Batı hukukunda bu suç ancak XX. yüzyılda bağımsız bir cürüm 
hâline getirilmiştir. Böylece maddede düzenlenen yataklık suçunun oluşması için ön koşul, failin 
suç oluşturan fiilin icrasına bir suretle iştirak etmiş olmamasıdır. Çünkü böyle bir iştirak bulun
duğunda, fail o suçun cezasıyla cezalandırılacağından, diğer şeriklerin paylannı ödemek suretiyle 
malın tamamını almış olsa da, aynca yataklık suçunun cezası verilmeyecektir. Eşya sözcüğüne, para 
ve hayvanlar da girmektedir. 

Suçun ikinci ön koşulu, satın alınan, gizlenen veya kabul edilen eşyanın bir cürümden elde 
edilmiş olmasıdır. Şu hâlde kabahatler öngörülmemiştir. Cürmün türünün önemi yoktur; ancak 
malın doğrudan doğruya suç ürünü olması gerekir. Bir hırsız çaldığı mücevheri halı ile trampa etse 
ve halıyı birine satsa, halı suçtan doğrudan doğruya meydana gelmediğinden, halıyı satın alan bu 
suçu işlemiş olmaz. 

Maddenin ikinci fıkrasında, failin bu suçu işlemeyi itiyat hâline getirmiş olması bir ağırlaştırıcı 
neden sayılmıştır. İtiyattan maksat sadece yataklıkla geçinmek değildir; normal bir ticarî faaliyeti 
olan kimse, cürümden meydana gelen eşyayı da alıyorsa, bunu itiyat edinmiş sayılır. 

Maddede aracılık edenlerden aynca söz edilmemiştir. Bu gibi kimseler failin fiiline iştirak et
miş olacaklanndan, iştirak kurallannın cezalandınlmaları için yeterli olacağı düşünülmüştür. 

Madde 227. - Maddeyle, bilmeden hukuka aykırı bir para veya eşyayı, meşru olarak ele geçir
dikten sonra, bunlann menşeinin hukuka aykırı olduğunu öğrenen kişiye hukukî bir mecburiyet 
yüklenmektedir; kişi öğrendiği kanunsuzluğu derhal polise, savcıya veya idarî mercilere bildirmek
le yükümlü kılınmıştır. Bu yükümün ihmali, kabahat derecesinde bir suçu meydana getirmektedir. 
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Madde 228. - Maddeyle, demirci, çilingir gibi bir kısım sanat sahiplerinin bazı fiilleri suç 
hâline getirilmiştir. Suç seçimlik hareketlidir. Fail aynm yapmaksızın isteyene maymuncuk satacak 
veya verecek veya örneğine uygun olarak anahtar imal edecektir. Ancak bu son hâlde suçun oluş
ması için anahtarın kullanılacağı yer veya eşyanın sahip veya vekilini bildiği hâlde bunlardan baş
kası için anahtarı imal ile onlara verecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında sözü geçen sanat sahipleri için bir yükümlülük getirilmiştir. Sanat 
sahipleri, kendilerinden bir yerin açılması istenildiğinde, istemde bulunan kişinin o yerin sahibi ol
maması hâlinde, failin fiiline iştirak etmiş olacaklarından talep edenin, yerin veya şeyin zilyedi veya 
zilyedin vekili olup olmadıklarını araştıracaklardır. Bu hususta kanaat getirmeden istemi yerine 
getirecek olurlarsa, bu fıkrada belirtilen cezalara göre mahkûm edileceklerdir. 

Madde 229. - Malvarlığına karşı işlenen suçların, yağma cürümleri (206 ilâ 208 inci maddeler) 
müstesna, belirli derecedeki akraba arasında işlenmeleri hâlinde ne suretle işleme tâbi tutulacakları 
bu maddede gösterilmiştir. Madde aslında aile kurumunu koruma amacını gütmektedir. Ancak tek
nik kolaylık sağlama amacıyla maddenin bu Bölümde yer alması uygun sayılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında belirli akrabalık derecesi içinde bulunanlar arasında suçun işlen
mesi hâlinde fail hakkında kovuşturma yapılmayacağı belirtilmekte ve böylece şahsa bağlı bir 
cezasızlık nedeni meydana getirilmiş olmaktadır. 

İkinci fıkrada ise, yine belirli akraba arasında işlenen bu suçların kovuşturulmasının şikâyete 
bağlı olacağı kabul edilmekle beraber, ayrıca belirtilen derecedeki akrabalık sıfatının cezayı indir
me nedeni oluşturacağı açıklanmaktadır. 

Madde 230. - Madde, Onuncu Bölümde yer alan suçlarda bir hafifletici nedeni öngörmekte ve 
malın değerinin pek hafif olmasını faile verilecek cezanın yansından üçte ikisine kadar indiril
mesini gerektiren bir hâl olarak saptamış bulunmaktadır. Değerin takdiri, suçun işlendiği yer, böl
ge, coğrafî koşular, insanlann yaşam biçimleri, ortalama gelirleri, enflasyon oranlan göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, davaya bakan hâkim tarafından saptanmalıdır. 

Madde 231.- Maddede, Tasannın İkinci Kitabının Birinci Kısmının Üçüncü ve Beşinci bölüm
lerinde yer almış bazı suçlar bakımından bir hukuka uygunluk nedeni ihdas edilmiş bulunulmak
tadır. 

Madde kişinin, belirli koşullarla güvenliği açısından duyduğu endişe ve ciddî korku nedeniyle 
Üçüncü ve Beşinci bölümde yazılı suçlan işlemesi hâlini bir hukuka uygunluk nedeni saymış ve 
güvenlik açısından endişe ve ciddî korkunun hangi nedenlerden meydana gelmesi gerekeceği gös
terilmiştir: 

Bir kişinin evine veya içerisinde oturulan, ikamet edilen diğer her türlü bina veya eklentilerine 
saldırganın merdiven koyup çıkması, duvarı delmesi, kapıyı kırması, bina ve eklentilerine ateş koy
ması veya bu gibi benzerî hareketleri yapması gerekmektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu hareketler 
sayılı değildir; içinde oturanlann güvenliği açısından endişe ve ciddî korku meydana getirecek ben
zerî her türlü hareket maddenin kapsamı içindedir; bacadan içeri girmek gibi. 

Söz konusu saldırılan defetmek maksadıyla fiilin işlenmiş bulunması gereklidir. 

Ciddî korku ve endişe meydana getiren bu hareketlerin günün herhangi bir saatinde veya 
nerede olursa olsun defi hâlinde fail söz konusu hukuka uygunluk nedeninden yararlanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 1 2 6 -

Ceza verilmemesi için tecavüz karşısında kendisi veya binanın içerisinde oturanların güvenliği 
açısından kapıldığı endişe ve ciddî korkunun etkisi altında kişinin fiili işlemiş bulunması gerekmek
tedir. Saldın var olmakla birlikte endişe ve ciddî korku meydana gelmemişse esasen hukuka uygun
luk nedeni tümüyle söz konusu olamayacaktır. 

Tasannın meşru savunmaya ilişkin 28 inci maddesi her türlü hakka karşı meşru savunmada 
bulunulmasını kabul ettiğine göre, bu maddeye Tasanda ne için yer verilmiş olduğu sorusu akla 
gelebilir. Maddede, söz konusu hâlde saldın kişiye olmayıp esasta bir taşınmazın bazı kısımlanna 
yöneliktir; bu itibarla, maddenin aynca açıkladığı güvenlik açısından endişe, ciddî korku yarat
madığı hâllerde meşru savunmanın diğer koşullan (o anda defetme gibi) söz konusu ol
mayabileceğinden, bu maddede koşullannı da açıklayarak söz konusu hukuka uygunluk nedeninin 
aynca belirtilmesi uygun bulunmuştur. Kaldı ki, Tasanda olduğu gibi, meşru savunmayı her türlü 
hakka saldın hâlinde kabul eden yeni Fransız Ceza Kanunu, 231 inci maddedeki hâli meşru savun
ma sayan bir hükme aynca yer vermiş bulunmaktadır 

31 inci maddedeki hâller meydana geldiğinde failin söz konusu madde gereğince cezalandınl-
ması son fıkrada hükme bağlanmıştır. 

Madde 232. - 133, 135, 136, 138, 145, 146 ve 147 nci maddelerde yazılı suçların birden fazla 
kişi tarafından işlenip de asıl failin kim olduğunun, delil yetersizliği nedeniyle anlaşılamaması 
hâlinde, bütün failler bakımından cezasızlığı önlemek için Tasarıda bu maddeye yer verilmiştir. Ay
nca Tasannın iştirak hâlinde, faillere ayn ayrı ceza verme sistemini kabul etmiş olması böyle bir 
hüküm konulmasını zorunlu kılmaktadır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 463 üncü maddesinin son cümlesi ise alınmamıştır. Zira 
bu hâlde iştirak derecesi belli olduğundan, ceza vermekte esasen bir zorluk söz konusu değildir. 

Bu maddenin benzerî olan hükümler, mukayeseli hukukta da bazen bizde olduğu gibi kanunla 
ve bazen içtihatlarla meydana getirilmiştir. 

Madde 233. - Tasannın bu maddesi kavgaya kansan kişilerin ne suretle cezalandırılacaklarını 
göstermektedir. Getirilen bu maddeyle suç basitleştirilmiş ve maddenin kolaylıkla uygulanması 
olanağı sağlanmıştır. 

Kavganın en az üç kişi arasında cereyan eden fiili bir kapışma (münazaa) olarak tanımlanması 
olanaklıdır. Suçun maddî unsuru kavgaya katılmış olmaktır. Suçun gerçekleşmesi için, katılanların 
karşılıklı şiddet hareketlerinde bulunmalan gerektiğinden suça teşebbüs olanaklı değildir. 

Kavga çok failli bir suç olduğundan, oluşması için zorunlu hareketler dışındaki eylemlerle 
manevî iştirak yoluyla suça katılmak olanaklıdır. 

Kavgaya katılan kişi, sırf bu fiili dolayısıyla aynca cezalandınlacaktır; kavgaya katılan kişinin 
hareketleri nedeniyle işlemiş sayılacağı diğer suçlardan dolayı aynca cezalandınlması için, kav
ganın bir ölüm veya yaralanma ile sonuçlanması bir cezalandırma koşulu oluşturmaktadır. Ölüm 
veya 145 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki hâl hariç olmak üzere, yaralanma yoksa bu madde 
uygulanmaz. 

Yine maddeye eklenen bir hükümle bir saldmyı defetmek, bir kişiyi savunmak veya kav
gacıları ayırmak maksadıyla girişilen hareket dolayısıyla ceza verilmeyeceği açıklanmıştır. Böylece 
söz konusu hâller kavga suçunda bir tür hukuka uygunluk nedeni sayılmıştır. 
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Maddenin son fıkrasında kavgada korkutmak için yani özel bir kast ile silâh çekilmesi veya 
silâh boşaltılması ayrı cezalarla karşılanmıştır. 

Madde 234. - Maddede, genel tehlike yaratan suçlardan yangına yer verilmiştir. Yangın, 
yakılan şey dışında, kişiler veya eşya yönünden genel bir tehlike, bir bakıma birlikte yaşama güven
liğine karşı bir tehdit olduğu için müstakil suç sayılmıştır. 

Yangın, tehlike suçlarından olduğu için, ateş vermekle yangın tehlikesinin meydana geleceği 
kabul edilmiştir. Failin genel bir tehlikeye neden olduğunu bilmesi de şart koşulmamıştır. Zira, bu 
tehlike her yangında vardır. Genel tehlike, yangına neden olma fiilinin doğrudan bir sonucudur. 

Maddenin birinci fıkrasında, her türlü yapılara, tarım ürünlerine, hububata, besinlere, küme ve 
depolarına ateş verilmesi cezalandırılmaktadır. "Her türlü yapılar" deyimi binaları, ikmal edilmiş 
veya edilmemiş her tür diğer yapılan kapsamaktadır. 

İkinci fıkrada, tehlikenin daha vahim olacağı fikrinden hareketle, suçun diğer nitelikli hâlleri 
gösterilmektedir; bu yerler konutlar, insanların toplu olarak bulundukları binalar, kamuya ait 
binalar, kamunun kullanılmasına aynlmış tesisler, sanayi işletmeleri, kolaylıkla tutuşabilir veya pat
layabilir maddelerin konulduğu yerler ve madenlerdir. Belirtilen yerlerin yakılması anında, bina 
içerisinde insan bulunmuş olması şart değildir. Kamuya ait binanın fiil anında, kamu yaranna kul
lanılmakta olup olmaması da önem taşımaz. Kamunun kullanılmasına aynlmış tesislerin ise, fiilen 
bu maksatla kullanılmakta bulunması gerekir. "Sanayi işletmeleri" deyimi, fabrikalan, atölyeleri, 
buralann binalannı aletleri ve makineleri kapsar. 

Fıkra aynca kolaylıkla tutuşabilen veya patlayabilen maddelerin konduğu yerlere; söz gelimi 
benzin ve benzerî akaryakıt, dinamit, kömür depolanna ve diğer benzerî yerlere ateş verilmesini 
nitelikli hâl saymıştır. Madenlere ateş verilmesi de bu fıkra kapsamına alınmıştır. 

Ormanlara ateş verilmesi fiilleri 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun, 4/7/1995 
tarihli ve 4114 sayılı Kanunla değişik 110 uncu maddesi gereğince cezalandırdığından, Tasan kap
samına alınmamıştır. 

Madde 235. - Maddeyle, 234 üncü maddenin çeşitli fıkralannda belirtilen yerlere veya eşyaya 
dinamit veya bomba yahut bunlara benzer patlayıcı, yıkıcı, öldürücü, radyasyon yayıcı veyahut bu 
sonuçlan doğurabilecek nitelikte maddelerin patlatılmak veya patlamak üzere konulması veya bun
ların patlatılması yahut tutuşturulması suç hâline getirilmiştir. Böylece birinci fıkrada belirtilen 
vasıtalann kullanılması, bunlarla mevcut tehlikenin ağırlığı göz önüne alınarak, müstakil suç sayıl
mıştır. 

Birinci fıkrada dinamit, bomba, patlayıcı, yıkıcı, öldürücü ve buna benzer patlayıcı, yıkıcı veya 
öldürücü radyasyon yayıcı maddelerin 234 üncü maddede belirtilen yer veya eşyayı tahrip için kul
lanılması hâli düzenlenmektedir. 

İkinci fıkrada cezayı artıran hâller gösterilmektedir. Birinci fıkrada yazılı şeyleri meskûn bir 
yerde veya çevresi ile halkın gelip geçtiği yerlerde tahrip maksadıyla kullanmak böylece ağırlaş-
tıncı bir şekil sayılmıştır. 

İkinci fıkranın ikinci cümlesinde ise, fiillerin halkın toplu olarak bulunduğu veya kamu hizmet
lerinin görülmesine aynlmış binalarda işlenmesi hâlinde, hareket aynı zamanda başka bir kanun 
maddesini ihlâl etse ve daha ağır cezayı gerektirse bile fikri içtima kurallannm uygulanmayacağı ve 
failin iki suçtan ayn ayn cezalandınlacağı açıklanmıştır. 
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Maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen yerlere silâhla ateş etmek veya radyasyon yayıcı yahut 
radyoaktivite bulaştıncı kaynak veya madde koymak, belirli koşullarla cezalandırılmaktadır. Bu fık
raya göre silâhla ateş etmenin bu maddeye göre suç oluşturması için, failde adam öldürme veya et
kili eylem kastının bulunmaması gerekir. 

Suçun oluşması için silâh atmanın ya meskûn bir yerde veya bunun çevresinde veya özel veya 
resmî veya genel yapılara veya halkın toplu olarak bulunduğu diğer yerlere yahut hareket hâlindeki 
ulaşım vasıtalarına yöneltilmesi gerekir. 

Suçun oluşması ayrıca bir cezalandırma koşuluna bağlanmıştır: Ateş edilmesi halk arasında 
korku, kaygı veya panik meydana getirebilecek nitelikte olacaktır; suçun oluşması için eylemin bu 
nitelikte olarak değerlendirilmesi yeterlidir. Ancak failde bu sonuca yönelik bir kastın bulunması 
aranmayacaktır. Silâh atılmakla beraber belirtilen türden bir sonuç meydana gelmediği hâllerde 243 
üncü maddenin uygulanması gerekebilecektir. 

Maddenin son fıkrasında, diğer üç fıkrasında yer alan suçlara ortak ağırlaştırıcı nedenler gös
terilmiştir. Fıkrada geçen "suçun icrasını kolaylaştıncı diğer vasıtalar"a her türlü hile ve desiseler 
girmektedir. 

Madde 236. - Maddeyle, genel tehlike yaratan hâllerden birisi olarak kasten sele veya taşkına 
meydan verilmesi cezalandırılmıştır. Fiil çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir: Söz gelimi failin, 
kabarmasını sağlamak üzere suyun çıkış yollarını tıkaması gibi. 

Madde 237. - Maddede, 234 ilâ 236 ncı maddelerde yazılı suçlarda ortak bir ağırlaştırıcı nedene 
yer verilmiştir. Fiillerin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve maddede sayılan taşınmazlara 
karşı işlenmesi hâlinde, doğuracağı tehlikenin çok daha ağır olacağı kabul edilmiş ve bu hâlde daha 
fazla ceza verilmesi uygun görülmüştür. Fiillerin millî savunmayı ihlâl kastıyla askerî kuruluşlara 
ait olan ve yukarıda sayılan taşınmazlara karşı işlenmesi hâlinde Askerî Ceza Kanununun 59 uncu 
maddesi hükmü uygulanacaktır. 

Madde 238. - Maddenin ilk fıkrasında, genel ve büyük felâketlere karşı korunma tesislerini tah
rip ederek, bunlan bozarak veya kullanılamaz hâle getirerek yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer 
felâketler tehlikesine neden olmak suç hâline getirilmiştir. Burada suç sayılan fiil, korunma tesis
lerine karşı işlenmektedir. Suçun cezalandınlması için genel tehlikenin meydana gelmesine neden 
olunması yeterlidir. Fiilen felâketin meydana gelmesi şart değildir. 

Maddenin ikinci fıkrasında felâketin meydana gelmesi hâlinde faile verilecek ceza gösterilmiş
tir. Bu fıkra, netice nedeni ile ağırlaşan bir suçu meydana getirmiş olmaktadır. 

Son fıkrada ise, tehlikenin kapsadığı felâket meydana geldikten sonra, bunun ortadan kaldırıl
masına tahsis edilmiş alet ve vasıtaların kullanılmamasını veya çalışmalannın engellenmesini 
sonuçlayan fiiller müstakil suç hâline getirilmiştir. 

Madde 239. - Maddenin birinci fıkrasıyla bir kimsenin, 234 ilâ 236 ve 238 inci maddelerde 
yazılı fiilleri sigorta bedelini almak veya haksız bir yarar sağlamak için işlemesi cezalandırmak
tadır. Fiillerin sigorta bedelini veya diğer haksız bir yararı ele geçirmek kastı ile işlenmiş bulunması 
gereklidir yani failde özel kast aranacaktır. 

Fiil dolayısıyla başkasının yaşamı bakımından bir tehlike meydana gelirse bu takdirde 240 in
ci maddenin uygulanması gerekecektir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında fiilin tüzel kişiler tarafından da işlenebileceği ve tüzel kişi hakkın
da ceza verilebileceği belirtilmiştir. 

Madde 240. - 234 ilâ 239 uncu maddelerde esasta tehlike suçlan yer almış bulunmaktadır. Bu 
madde ise, söz konusu maddelerde yer alan tehlike sonucu yaşamsal bir tehlikenin veya ölümün 
meydana gelmiş bulunması cezalandırılmaktadır. Ölüm meydana geldiği takdirde faile sadece bu 
maddeye göre ceza verilecek, ayrıca taksirle adam öldürmeden dolayı cezaya hükmolunmayacak-
tır. 

Madde 241. - Maddede yangına, patlamaya, selve taşkına yahut genel bir tehlikeyi sonuç-
layabilecek tahribata veya felâkete taksirle neden olunmuş bulunulması cezalandırılmaktadır. 

Maddede geçen "yangın" sözcüğü, basit bir dikkatsizlik sonucu meydana gelen ve kolaylıkla 
giderilebilen hâller dışında ve insan hayatını veya mülkiyeti ciddî tehlikeye sokabilecek nitelikteki 
olgular anlamındadır. Maddede geçen felâket sözcüğünü de birden çok kişinin yaşamını tehdit eden 
ve geniş ölçüde mülkiyet tahriplerine neden olabilecek hâller olarak anlamlandırmak gerekir. 

İkinci fıkra için 239 ve 240 inci maddelerin gerekçesine bakılmalıdır. Bu konuda ayrıca 312 
nci maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 242. - Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde, ruhsat almaksızın dinamit, bom
ba veya bunlara benzer alet ve maddeleri veya barut ve benzerî şeyleri imal eden veya bunlan 
yabancı bir ülkeden Türkiye'ye sokan, sokmaya aracı olan veya ülke içinde bir yerden diğer yere 
nakleden, yollayan veya göndermeye aracılık eden veya satan, satmaya çalışan kimseler cezalan
dırmaktadır. Bu fıkrada "satmaya çalışma" da suç sayılmış böylece suçun bu hâline ait teşebbüse 
tamamlanmış suç gibi ceza verilmiştir. 

Aynca, Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Nükleer Silâhların Yayılmasının Önlenmesi And-
laşmasının uygulanması ile ilgili olarak UAEA ile Ülkemiz arasında imzalanan Güvenlik Denetimi 
Anlaşması uyarınca, Ülkemiz, banşçıl amaçlarla kullanılan nükleer maddelerin yetkisiz olarak alın
ması, kullanılması ve amaçlanndan saptınlarak nükleer silâh veya diğer nükleer patlayıcılara 
dönüştürülmesini önlemek amacıyla bu tür maddelerin sayım ve kontrolü için ulusal güvenlik 
denetimi sisteminin yürütülmesini ve UAEA'nın güvenlik denetimini kabul etmeyi taahhüt etmiş 
bulunmaktadır. 

Yine Ülkemizin de taraf olduğu Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkındaki Sözleş
me ise barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer maddelerin Ülke içi kullanımı, depolanması, taşınması 
ile uluslararası taşınması sırasında uygulanması gereken önlemleri içermektedir. Bu Sözleşmenin 
7 nci maddesi söz konusu maddeler ile ilgili olarak kasten işlenen suçlann taraf ülkelerin ulusal 
mevzuatında cezayı gerektiren bir suç olarak öngörülmesini ve uygun cezalarla müeyyide altına 
alınmasını gerektirmektedir. 

Yukanda açıklanan nedenler ile nükleer silâhların imal edilmesi, nükleer maddeler ile radyas
yon yayıcı ve radyoaktivite bulaştıncı kaynak ve maddelerin yetkili merciden ruhsat almaksızın Ül
keye sokulması, Ülkeye sokmaya aracılık yapılması, Ülke içinde nakledilmesi veya bu fiile aracılık 
yapılması, satılması veya satmaya çalışılması fiilleri de fıkranın ikinci cümlesinde cezalandırmış
tır. 

Birinci fıkranın ikinci cümlesinde imali, Türkiye'ye sokulması ülke içinde nakli, satılması, 
satılmaya çalışılması öngörülen maddelerden: 
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Nükleer madde deyiminden kaynak maddeler ve özel bölünebilir maddeler anlaşılır. 

a) Kaynak Maddeler: Doğal izotopları içeren uranyum, 235 izotopu doğal düzeyin altına düş
müş uranyum, toryum bunlardan herhangi birinin metal alaşım kimyasal bileşim veya yoğunlaştırıl
mış şekli ve bunlardan birini veya daha fazlasını içeren herhangi bir maddedir. 

b) Özel Bölünebilir Madde: Plutonyum-239; uranyum-233; 235 veya 233 izotopları bakımın
dan zenginleştirilmiş uranyum ve bunlardan birini veya daha fazlasını içeren herhangi bir maddedir. 

Radyoaktif Madde: Bir veya birden çok iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayarak çekirdekleri ken
diliğinden bozulmaya uğrayan bir izotopu alaşım, karışım, çözelti veya bileşik olarak içeren mad
delerdir. 

Radyasyon Kaynağı: İyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan radyoaktif maddelerle radyasyon 
yayınlayıcı veya üretici aygıtlardır. 

İyonlaştırıcı Radyasyon: Maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek iyon çiftleri oluş
turabilen x ışını, gamma ışını gibi elektromanyetik ışınlarla, kinetik enerjileri olan yüklü parçacık
lar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi tanecik karakterli ışınımlardır. 

Ses dalgalarıyla, elektromanyetik spektrumun morötesi ve daha büyük dalga boylu bölgesi, bu 
tanımın kapsamı dışındadır. 

İkinci fıkrada, birinci fıkrada belirtilen suçlann, örgüt meydana getirenler, yönetenler veya ör
güte mensup olanlarca işlenmesi suçun nitelikli şekli olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrada ise örgüt kurmaksızın yani Tasarının 4 üncü maddesindeki tanıma uymaksızın, 
birden fazla kişinin toplu olarak, yani birbirlerine elvererek ve işleri kolaylaştırarak suçu işlemeleri 
ağırlaştırıcı bir fiilî neden olarak kabul edilmiştir. 

Böylece aralarında bir anlaşma ve birleşme olmaksızın birden fazla kişinin fiilleri birlikte icra 
eylemeleri hâlinde ceza dörtte biri oranında artırılacaktır. 

Dördüncü fıkra, birinci fıkranın birinci cümlesinde tanımlanan suçların ruhsatsız taşınması, 
bulundurulması veya alınmasını müstakil suç hâline getirmiştir. Bu fıkranın ikinci cümlesinde, 
birinci fıkranın ikinci cümlesinde yer alan şeylerin izinsiz taşınması, bulundurulması ve alınması 
hâlinde ise, dördüncü fıkranın birinci cümlesinde yer alan cezaların yukarı sınırının uygulanacağı 
belirtilerek şahsî ceza uygulaması getirilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında mahkemenin, şeylerin tür ve miktarını önemsiz olarak değerlendir
mesi ve failin meslek, kişilik ve suç işleme eğilimleri bakımından tehlikesiz sayılması hâlinde 
verilecek ceza gösterilmektedir. 

Madde 243. - Cürüm derecesindeki bir suçu içeren bu madde ile bir defa yetkili merciinden izin 
almaksızın patlayıcı maddelerin infilâk ettirilmesi cezalandırılmaktadır. Örneğin, inşasına başlanan 
bir binanın temelinde çıkan büyük bir kayayı parçalamak maksadıyla ruhsat almadan dinamit pat
latan kişi bu maddeye göre cezalandırılacaktır. 

İkinci olarak maddenin cezalandırdığı fiil ecza patlatmaktır. Fiilin suç oluşturması için tehlikeli 
olması veya herkesi rahatsız edecek surette icra edilmesi gerekmektedir, mahalle aralannda bu 
niteliği taşıyan maddeleri, çatapat denilen şeyleri patlatmak bu maddenin kapsamı içindedir. 

Maddenin cezalandırdığı üçüncü fiil, meskûn bir yerde veya civarında veya umuma açık yol 
üzerinde veya bu yola doğru, hukuka uygun bir neden bulunmadan silâh patlatmaktır. 
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Madde 244. - Maddeyle, toplumumuzda inşaat alanında çeşitli tarihlerde faciaların meydana 
gelmesine neden olmuş bir kısım uygulamaların, artık felâketli neticeler meydana gelmeden önlen
mesi ve böylece bazılarının inşaat sanatının kurallarına çıkar elde etmek saiki ile uymamalarının en
gellenmesi öngörülmüştür. 

Suçun faili, bir inşa veya yıkım işinin idaresini eline almış veya bu hususta yükümlü olandır; 
yoksa bir yıkım işinde söz gelimi usta olarak çalışırken tedbir almayı ihmal eden kimse hakkında 
bu madde uygulanmaz. Maddenin amacı daha henüz kötü netice meydana gelmeden bilerek kural
lara aykırı eylemde bulunmayı müstakil suç hâline getirmektir. 

Birinci fıkrada yer alan suçun maddî unsuru, inşaat veya yıkım sanatının kurallarını bilerek 
yani kasten ihlâl eylemek ve böylece insan hayatının veya beden bütünlüğünün tehlikeyle karşı kar
şıya kalabilmesine neden olabilecek durumları ortaya çıkarmaktır. Kurallar, malzemenin cinsine, 
miktarına veya bunlann belirli kullanılış şekillerine ilişkin olabilir. Söz gelimi plânların daha fazla 
yarar sağlamak amacı ile bilimsel esaslara aykırı olarak yapılmış olması da maddenin kapsamı için
dedir. 

Suçun oluşması için kurallara riayet olunmaması ve bu nedenle genel olarak insan hayatının ve 
beden bütünlüğünün tehlikeyle karşı karşıya kalabilecek olması gerekir. 

İnşaat veya yıkım işinin bu husustaki kurallara aykırı olarak yapılmış bulunmasından dolayı 
tehlike fiilen gerçekleşir ve ölüm veya yaralanma gibi sonuçlar meydana gelecek olursa faile aynca 
bu suçlann cezalan da verilecektir. Madde bu hâllerde fikrî içtima kurallannın uygulanmayacağını 
aynca belirtmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, inşa edilmiş bina ve eklentilerinde birinci fıkra hükümlerine aykırı 
olarak hareket edenler hakkında da aynı cezaya hükmedileceği belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında kurallara taksir nedeni ile uyulmadığı takdirde verilecek ceza gös
terilmiştir. Bu hâlde de failin meydana gelebilecek taksirli neticeden ayrıca cezalandınlması 
gerekecektir. 

Usulsüz inşaatın neticelerinin ortadan kaldırılmasına, söz gelimi binanın yıkılmasına da mah
kemece aynca karar verilecektir. 

Son fıkrada bu suçta tüzel kişinin de fail olabileceği belirtilmiştir. 

Madde 245. - Maddenin birinci fıkrasında, vahşî ve tehlikeli hayvanlann başıboş bırakılmaları 
veya muhafazalannda ihmal gösterilmesi cezalandınlmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında değişik suçlar yer almıştır: Bir kere koşum ve binek hayvanlarının 
açık yerlerde kendi hâline bırakılması cezalandınlmaktadır. İkinci olarak bu hayvanlann dikkatle 
sevkedilmemesi veya deneyimsiz kimselere verilmesi suç sayılmaktadır. 

Üçüncü olarak bu hayvanlann azdınlması veya korkutulması veya dikkatle sevkedilmemesi 
yahut sağlamca bağlanmamasından dolayı başkalanmn tehlikeyle karşı karşıya bırakılması suç 
sayılmaktadır. 

Maddedeki bütün fiiller kabahat derecesinde suç olarak saptanmışlardır. 

Madde 246. - Madde, herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılan işler, örneğin bir evin önünde, 
kanalizasyona mecralan bağlamak üzere çukur açılması gibi hâllerde veya yine benzerî maksatlar
la bırakılan eşyadan dolayı meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, kurallanna göre 
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konulması gerekli işaretleri ve engelleri koymak hususunda ihmal gösterilmesini cezalandırmakta 
ve böylece bir engelleme suçu meydana getirilmiş olmaktadır. Ancak dikkat edilmelidir ki, ihmal 
niteliğindeki eylemleri cezalandıran bu hüküm, ihmalleri ayrıca cezalandıran hüküm bulunmadığı 
takdirde uygulanacaktır. Böylece kanunlar çatışması oluşmayacaktır. Söz gelimi işaret konul
maması nedeniyle, açılan çukura düşen ölecek olursa, tedbiri almayanın sadece taksirli suçtan 
cezalandırılması ile yetinilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, tüzel kişiler de bu suçtan sorumlu olacaktır. 

Madde 247. - 234 üncü maddeden başlayan ve İkinci Kısmın Birinci Bölümün bütün mad
delerinde yer alan fiiller, esasta tehlike yaratan eylemleri engellemek amacını güden suçlardır. 

Tasarının bu maddesiyle 234 ilâ 246 ncı maddeler dışında kalan fiillerin taksir ile de işlenmesi 
ayrıca ceza yaptırımı altına alınmış olmaktadır. Kasten işlenme hâli öncelikle maddenin kapsamı 
içindedir. 

Madde 248. - Maddede, içme sularına, besinlere veya her çeşit başka maddelere zehir katarak 
veya sair suretle bozarak kamunun sağlığını tehlikeye düşüren kimse cezalandırılmaktadır. Sulann 
mikroplandırılması da madde çerçevesi ve zehir kavramı içindedir. Maddeden açıkça anlaşılacağı 
üzere, fiil somut bir tehlike suçudur. Maddede suç konusu olabilecek maddeler tek tek gösteril
memiş, yenilecek ve içilecek her şey, her türlü madde maddenin kapsamı içine alınmıştır. 

Madde 249. - 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan, 560 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, besin konusu ile ilgili bütün Devlet görevlerini ele almış bulunmak
tadır. 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 18A mad
desi eklenmiş ve Kararnameye uymayanlara uygulanacak cezalar gösterilmiştir. İnsan sağlığına 
zarar verecek gıda maddeleri üretilemeyeceğine, zararlı katkı maddesi katılamayacağına dair 12 nci 
maddesinin (c) bendinin yasakladığı fiiller 249 uncu maddenin kapsamı içindedir. Bu fiilleri Karar
namenin 18A maddesinin (g) bendi sadece para cezası ile karşılamaktadır. Fiilin insan hayatı 
bakımından ortaya koyduğu çok vahim tehlikenin sadece para cezası ile karşılanmasını yeterli bul
mayan Tasan, bu maddesi ile yenilecek, içilecek şeylerin veya ilâçlann tağşiş, taklit veya tağyirini 
hapis cezası ile karşılamayı uygun görmüştür. 

Maddede geçen tağşiş, taklit ve tağyir sözcükleri esasta aynı anlamı ifade eder. Bunların kul
lanılmasının amacı, her tür yenilecek veya içilecek şeylerin veya ilâçların, çeşitli yollarla ve metot
larla saflıklarının, gerçek niteliklerinin bozulması ve böylece halkın sağlığının tehlikeyle karşı kar
şıya kalmasını sonuçlayabilecek hareketlerin tümünün noksansız ifade olunmasıdır. Bununla birlik
te kelimeler teker teker şu suretle belirtilebilir: 

"Tağşiş" bir şeyin içine halkın sağlığını bozacak surette başka madde eklenmesi, kanştınlması 
demektir. 

"Tağyir" aynı suretle maddenin başkalaştırılması yoluyla safiyetini bozmak anlamına gelir. 

"Taklit" bir başkasına benzetmeye çalışarak maddenin, sağlığı tehlikeye sokacak duruma 
getirilmesi anlamını taşır. Maddeye göre her üç fiilin de maddeleri yiyen ve içenlerin sağlığını 
bozacak derecede olması suçun oluşması için zorunludur. 

Madde, bir defa söz konusu maddelerin sadece tağşiş, tağyir ve taklidini suç saymıştır. Aynca 
bu maddelerin satılması, verilmesi veya niteliklerinin bilinmesine karşın satılmak üzere bulundurul
ması suç olarak saptanmıştır. 
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Tağşiş, tağyir veya taklide yarayan her tür maddenin satılması veya tedariki hususunda yol gös
terilmesi de suç sayılmıştır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin gıda maddelerine ilişkin diğer hükümlerinin ise uygulan
masına devam olunacaktır. 

Madde 250. - Maddenin birinci fıkrasında, kamunun sağlığına karşı işlenen tehlike suçlarından 
birisi olarak, ilaçlan reçetelerine aykın olarak yapmak ve satmak fiili cezalandınlmıştır. Hekim 
reçetesinde yazılı ilâç yerine başka ilâç vermek de madde kapsamı içindedir. 

İkinci fıkrada müstahzarlann, yetkililerce saptanmış formüllerine uygun olarak imal edil
memesi veya bu şekilde imal edilmiş müstahzarlann bilerek satılması suç sayılmıştır. 

Madde 251. - Madde, satılması mutlaka reçete getirilmesine bağlı ilâçlann kanunsuz olarak ele 
geçirilmemesini sağlamak üzere, Devletçe formlan saptanmış reçete kâğıtlannı izinsiz olarak bas
mayı, satmayı, dağıtmayı veya bunlan bilerek kullanmayı cezalandırmaktadır. Suç seçimlik 
hareketlidir. 

Madde 252. - 248 ilâ 251 inci maddelerde yer alan fiiller halkın doğrudan doğruya sağlığıyla 
ilgilidir. Bu fiillerin kasten veya taksir ile işlenmeleri sonucu meydana gelebilecek neticeler esasta 
birbirine eşittir. Bu nedenle, Tasannın bu maddesi, fiillerin taksir ile işlenmelerini de cezalandırmış
tır. Böylece söz konusu maddeleri imal eden veya satanlann her zaman dikkat içinde bulunmalannı 
sağlamak amaçlanmıştır. 

Madde 253. - 249 ilâ 251 inci maddelerdeki suçlann, sağlık meslek veya sanatının kötüye kul
lanılması suretiyle işlenmesi hâlinde failde ahlâkî kötülüğün daha fazla olacağı göz önünde 
tutularak daha ağır ceza verilmesi öngörülmüştür. Failin hekim veya eczacı veya kamunun sağlığını 
korumak için, yapılması resmî izne bağlı bir meslek veya sanat mensubu olması gerekmektedir. Bu 
meslek ve sanatlar 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11/4/1928 tarihli 
ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlannın Tarzı İcrasına Dair Kanun, 18/12/1953 tarihli ve 
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyager
lik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Dikkat edilmelidir ki, bu maddenin uygulanabilmesi için kişisel sıfata bağlı hâllerin bulunması 
yeterli değildir. Ayrıca fiillerin meslek ve sanatı kötüye kullanarak işlenmiş bulunması da gerek
mektedir. 

Madde 254. - Maddeyle, 249 ilâ 251 inci maddelere göre mahkûmiyet hâlinde, cürme vasıta 
kılınan meslek veya sanat veya ticaretin durdurulması ile birlikte, işyerinin de aynı süre ile kapatıl
masına karar verileceği; ancak o işyerinin, bulunduğu yer için bir önem taşıması, söz gelimi o yer
de başka dükkân bulunmaması ve kapatılması hâlinde halkın zorunlu ihtiyaçlarını kar
şılayamayacağının anlaşılması hâlinde, işyerinin kapatılmasına karar verilmeyebileceği hükme bağ
lanmaktadır. 

Madde 255. - Uyuşturucu maddelere ait suçlara, mevzuat geleneğimizde öteden beri Ceza 
Kanunu içinde yer verilmiştir. Bu hususu göz önünde bulunduran Tasan da aynı geleneği sürdür
müş bulunmaktadır. Aslında uyuşturucu maddeleri düzenleyen hükümlerin, Batı ülkelerinde olduğu 
gibi, idarî mevzuatı, tıbbî hususlan ve ceza hükümlerini içermek üzere ayrı bir kanun içinde toplan
ması daha yerinde olurdu. Nitekim bugün Ülkemizde söz konusu hükümler değişik kanunlar içinde 
dağılmış bulunmaktadır. Ancak Tasarı, mevzuatta bir boşluk meydana gelmesine neden olmamak 
için bu suçlan da kapsamı içine almakta devam etmiştir. 
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Maddede, uyuşturucu maddelerin nelerden ibaret bulunduğu tanımlanmadığı gibi, bunların 
teker teker gösterilmesi yoluna da gidilmemiştir. Bu tutumun nedeni, uyuşturucu maddelerin ve ay
nı etkiyi yapan ilâç ve sentetiklerin kötüye kullanılmalarının yaptırım altına alınarak güçlü bir sos
yal savunma sağlanması maksadıyla hangi maddelerin uyuşturucu madde sayılmalan gerekeceği 
hususunun belirlenmesinin Bakanlar Kurulu Kararnamesine bırakılmasıdır. Böylece zaman içinde 
yeniden ortaya çıkan ve uyuşturucu etkisi yapan maddelerin yaptırım dışı kalması önlenmiş olacağı 
gibi ayrıca bu konudaki belirsizlik de giderilerek suçta kanunilik ilkesi vurgulanmış bulunacaktır. 

Uyuşturucu maddeler konusunda, cezalar bakımından uluslararası uygulamada esas olan ilke 
şudur: Maddeyi imal, ithal edenleri, bir yerden bir yere nakledenleri, satanları, satmak için bulun
duranları yani, yabancı dildeki deyimi ile bu işin "trafiğini idare edenleri" şiddetle cezalandırmak; 
buna karşılık maddeyi kullananı, genel olarak bir hasta, iradesi bakımından zayıf, bedensel yapılışı 
itibanyla bu tür maddeleri kullanmaya yatkın bünyede bir kişi sayarak ıslah ve tedavisini asıl hedef 
benimsemek ve cezalandırma bakımından da ılımlı bir tutum içinde bulunmaktır. Maddenin düzen
lenmesinde esas itibarıyla bu görüşe öncelik verilmiştir. 

Maddenin (4) numaralı fıkrasında (1) numaralı fıkrada gösterilen fiillerin eroin, morfin ve bu 
nitelikte olduklan Bakanlar Kurulunca tespit ve ilân edilecek olan benzerî maddelere ilişkin bulun
ması hâlinde, cezanın ağırlaştınlması öngörülmüştür. Buna karşılık yumuşak uyuşturucu madde ol
duğu bilim adamlannca ifade olunan esrar bu nitelikte sayılmamıştır. 

Maddenin (2) numaralı fıkrasında, uyuşturucu maddeleri sadece ihraç edenlere altı yıldan oniki 
yıla kadar hapis cezası verilmesi ancak fıkranın ikinci paragrafında ihraç suçlusunun aynı zamanda 
imalci veya ithalci olması hâlinde birinci ve ikinci fıkralarda yazılı cezalann ayn ayrı hükmedilmesi 
öngörülmüştür. Böylece sadece ihracat yapanın cezası 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna göre 
indirilmiş olmaktadır. Bu tercihin nedeni malın götürüldüğü diğer ülkelerde ihracat veya genel 
olarak uyuşturucu madde suçlan için verilen cezanın bize göre çok daha hafif olmasıdır. 

İhracat yapan ve genellikle kendilerinden büyük patronların yararlandığı düşünülen genç ve 
cahil bir kısım Türk işçileri yürürlükteki hükümlere göre yabancı memlekete soktukları madde 
dolayısıyla cezalandırıldıklan takdirde, Ülkemize döndüklerinde aynca ihraçtan dolayı otuz yıla 
varan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmekte ve yabancı ülkede çektikleri ceza, ihraç fiili 
Türkiye'de işlenmiş ayrı bir suç olduğundan, Türkiye'de aynı madde dolayısıyla verilmiş cezadan 
mahsup da edilmemekte idi. İşte bu durumun ortaya çıkardığı ifratlı sonucu düzeltmek üzere yaban
cı memlekette çekilmiş ceza hâlinde veya ceza çekilmemiş olmakla birlikte Türkiye'de infazı 
olanaklı ise ve çekildiği hâllerde ihraç nedeniyle artık kovuşturma yapılmayacaktır. Bu cezanın Tür
kiye'de infazı gerekmiyorsa, ihraç nedeniyle verilecek ceza aynen çektirilecektir. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasında, uyuşturucu maddelerin yurt içinde satışı, satışa arzı, satın 
alınması veya bulundurulması, maddelerin devredilmesi veya devralınması veya sevk ve nakledil
mesi veya bunların alınıp satılmasına veya devrine veya her ne suretle olursa olsun tedarik edil
mesine aracı olmak cezalandırılmıştır. Suçun ön koşulu maddelerin yurt içinde ruhsatsız veya ruh
sata aykırı olarak söz konusu işlemlere tâbi kılınmasıdır. 

Maddenin (4) ilâ (8) numaralı fıkralarında ise, diğer ağırlaştıncı nedenler gösterilmiştir. 

(4) numaralı fıkraya göre (1) ilâ (4) numaralı fıkralarda yer alan suçlar doktrinde ağır uyuş
turucu maddeler olarak tanımlanan eroin, kokain, morfine ilişkin olduklarında verilecek ceza bir 
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katı oranında artmlacaktır. Bakanlar Kurulu kararnamesinde bu nitelikte oldukları belirtilen diğer 
uyuşturucu maddeler hakkında da bu hüküm uygulanacaktır. 

(5) numaralı fıkraya göre, suçlar, bu maksatla kurulmuş bir örgütü meydana getirenler ile idare 
edenler veya örgüte dahil bulunanlarca işlendiğinde, ceza yan oranında artırılacaktır. 

(6) numaralı fıkraya göre ise, suçlar örgüt olmaksızın birden ziyade kimse tarafından toplu 
olarak veya bu tür suçları işlemeyi meslek, sanat veya geçim vasıtası hâline getirmiş kimselerce iş
lendiğinde cezalar üçte biri oranında artırılacaktır. 

(7) numaralı fıkra, onsekiz yaşını bitirmeyen çocuk veya küçükleri veya ceza ehliyetine sahip 
bulunmayanları, suçların işlenmesinde kullananlar için tertip olunacak cezanın üçte biri oranında ar
tırılmasını öngörmektedir. 

(8) numaralı fıkra, uyuşturucu maddelere ilişkin suçlan işlemek üzere örgüt kurulmasını, daha 
henüz hiçbir suç işlenmemiş bulunsa bile, müstakil suç olarak cezalandırmaktadır. Ancak örgüt 
marifetiyle suç işlendiğinde faillere sadece (5) numaralı fıkra hükümlerine göre ceza verilecektir. 

Madde 256. - Madde, 1989 Türk Ceza Kanunu Tasansından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanuna, hemen hemen aynen 6/6/1991 tarihli ve 3756 sayılı Kanundan aktarılmıştır. 

Maddede, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştıncı hareketler ile kullanma hâlleri 
cezalandınlmaktadır. 

(1) numaralı fıkranın (a) bendinde bir kimsenin başkasına uyuşturucu madde temin etmesi veya 
herhangi bir suretle kullanılmasını kolaylaştırması cezalandırılmaktadır. Burada fail, uyuşturucu 
madde ticareti yapan değildir; maddenin kullanılmasını kolaylaştırandır. Fıkranın (b) bendinde, 
uyuşturucu maddenin onsekiz yaşını bitirmemiş küçüklere veya aklen malûl olanlara verilmesi ay-
nca cezalandırılmakta, (c) bendinde ise bu maddelerin, eğitim veya öğretim veya sağlık ve tedavi 
kurumlannda ve kurumlann civarında satılması ve bu yerlerde bulunan kişilere verilmesi hâlinde 
cezanın ağırlaştırılması öngörülmektedir. Ayrıca, fıkrada yazılı bentlerdeki hâllerden en az ikisinin 
birleşmesi hâlinde cezanın artırılması da hükme bağlanmaktadır. 

(2) numaralı fıkrada, uyuşturucu madde kullananlarla, bu maksatla yanında bulunduranlar 
cezalandırılmaktadır. Uyuşturucu maddelere iptila derecesinde bağımlı hâle gelmiş olanlar hakkın
da sadece özel bir güvenlik tedbiri kabul edilmiştir. Bu kişi hastanede muhafaza ve tedavi altına 
alınacak, kullanmadan dolayı fail ayrıca cezalandınlmayacaktır. 

İptila hâlinin var olup olmadığının saptanması tıbbî bir uzmanlık işidir. Bu itibarla Kanun ip-
tilanın ölçüsünü belirlememiştir. Uyuşturucu maddeye olan bağımlılık maddeyi kullanan kişinin 
bundan yoksun kaldığında, şiddetli ve yoğun fizik rahatsızlıklar, fizyolojik bozukluklar içine düş
mesini yani yoksunluk sendromunun oluşmasına neden olduğu hâllerde iptiladan söz edilmektedir. 
Ancak bu ölçü şimdi ciddî şekilde eleştirilmekte iptila hususunda sosyal kıstaslara da başvurulması 
gereğine işaret olunmaktadır. Buna göre kişide bağımlılık nedeni ile yoksunluk fizik sendromu 
meydana gelmese bile madde, kişiyi, her türlü sosyal ilişkiden koparmış, örneğin bu yüzden iş ve 
gücünü, ailesini terketmiş, bütün yaşam biçimi değişmiş ise bu duruma gelmiş kişiyi müptela say
mak gerekecektir. Bu yeni görüş daha insancıldır ve söz gelimi kokainin de iptila yaratabileceği 
sonucuna götürmektedir. 

Uyuşturucu madde kullanması dolayısıyla herhangi bir soruşturmayla karşı karşıya kalmadan 
resmî makamlara başvurarak tedavisini isteyen kimsenin alışkanlığı iptila derecesinde olmasa da 
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hakkında kovuşturma yapılmayacağı (2) numaralı fıkranın ikinci paragrafında açıklanmıştır. Böy
lece doktrinde mağdursuz suç grubu içinde mütalaa edilen, uyuşturucu maddeyi kullanma suç
lusunun alışkanlığından vazgeçmesini sağlamak üzere Tasan yeni bir teşvik tedbiri getirmiş olmak
tadır. 

(2) numaralı fıkranın ikinci paragrafına göre ise soruşturma başladıktan sonra tedavi ettiril
mesini isteyen kimsenin cezası, tedavinin bütün gereklerine, yükümlerine tamamıyla uyması koşulu 
ile, yan oranında indirilecektir. Doğal olarak bu hâlde şüphelinin, suçunu kabul etmiş bulunması ön 
koşul olacaktır. 

(2) numaralı fıkranın dördüncü paragrafında uyuşturucu madde bağımlılığı iptila derecesinde 
olduğu için hakkında ceza verilmemiş olan kişinin, salâhı tıbben saptanıncaya kadar bir hastanede 
muhafaza ve tedavisine hükmolunacağı belirtilmektedir. Böylece bu kişiler hakkında uygulanacak 
güvenlik tedbiri müddetsiz hüküm (süresi önceden belirlenmeyen hüküm) biçiminde saptanacaktır. 

Fıkranın son paragrafına göre, soruşturma evresinde de bu husustaki karar, yine yetkili mah
keme tarafından verilecektir. Böylece, kesin hüküm verilinceye kadar, şüphelinin tedavisiz kal
maması sağlanmak istenilmiştir. 

Madde 257. - Madde, uyuşturucu maddelere ilişkin cürümler bakımından özel bir pişmanlık 
hâli getirmiş bulunmaktadır. Maddenin birinci fıkrasında yazılı hâlde, belirli koşullarla faile ceza 
verilmemekte, ikinci fıkrada yazılı hâlde ise verilecek ceza indirilmektedir. 

Madde 258. - Uyuşturucu maddelerin sahte reçete ile satın alınması bu madde ile cezalandırıl
maktadır. Ancak, 256 ncı maddenin (2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü paragraf hükümleri 
saklı tutulmuştur yani tedavi talebinde bulunmuş olanlar hakkında bu maddenin öngördüğü ceza uy
gulanmayacaktır. 

Madde 259. - Bu madde 21/11/1990 tarihli ve 3679 sayılı ve 6/6/1991 tarihli ve 3756 sayılı 
Kanunlarla 1989 Türk Ceza Kanunun Tasansından esinlenerek, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanuna aktanlmıştır. 

Bu maddede, 255 inci madde ile 256 ncı maddenin (1) numaralı fıkrasında ve 258 inci mad
dede yer alan uyuşturucu maddelerle ilgili suçlar hakkında ağırlaştırıcı nedenler gösterilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, fiillerin belirli bazı meslek mensuplannca işlenmesi ağırlaştırıcı 
neden sayılmıştır. 

İkinci fıkrada ise, 255 inci maddede veya 256 ncı maddenin (1) numaralı fıkrasında yazılı 
cürümlerin her tür ulaşım araçlarında veya kamuya açık yerlerde bunların sahip ve çalışanları 
tarafından işlenmesi ağırlaştıncı neden sayılmıştır. 

Her iki fıkrada yazılı suçlardan dolayı fail memur ise kamu hizmetlerinden yasaklanma, değil
se meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezasına da hükmedilecektir. 

Madde 260. - Maddede, insan sağlığı için ortaya koyduğu tehlike nedeniyle zehirlerin satılması 
suç hâline getirilmiştir. İzinsiz satıştan maksat, gerekli iznin alındığını gösteren belge bulunmadan 
satış yapılmasıdır; belge, resmî makamın yazısı veya hekim reçetesi olabilir. 

Madde 261. - Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan 
kimselerin ev ve diğer yerlerinin kordon altına alınmasına yetkili makamlarca emir verilmiş bulun
masına karşın buna muhalefet edenlere veya bu konudaki çalışmalara fiilen engel olanlara verilecek 
ceza gösterilmektedir. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir. Umumi Hıfzıssıh-
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ha Kanununda bulaşıcı hastalıklara karşı alınması gereken tedbirler gösterilmiştir. Ancak bu mad
dede yer alan suç özel nitelik gösterdiğinden Tasarıya eklenmesi yerinde sayılmıştır. 

Madde 262. - Maddenin gösterdiği yerlere yetkili merciinden izin alınmadan ölü gömülmesi 
cezalandırılmaktadır. Esasen Umumi Hıfzıssıhha Kanununda da konuya ilişkin hükümler vardır. 
Ancak, burada Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 215 inci maddesinde belirtilen ve ölüye ilişkin 
bulunan ruhsat söz konusu değildir. Maddede geçen izin, ölünün gömüleceği yere ilişkindir. 

Madde 263. - Kamunun sağlığına karşı işlenen suçlardan birinin işlenmesi sonucu insan sağ
lığının bozulması cezayı artıran bir hâl olarak düzenlenmiştir. Bu maddenin uygulanabilmesi için, 
insan sağlığına karşı olan suçun kasten işlenmesi gerekmektedir. Bu suçların taksirle işlenmeleri 
hâlinde ceza bu maddeye göre artırılmayacaktır. 

Dikkat edilmelidir ki, failin kastı bir kimseyi öldürmeye veya etkili eyleme yönelik ise, fail 
kanunun o fiillere özgü hükümlerine göre cezalandırılır. Bu maddede, failce bilinen tehlikenin ve 
zararlı neticenin gerçekleşmiş olması sorumluluğu hükme bağlamaktadır. Demek oluyor ki, failde, 
geçen maddelerde yazılı suçlan, insan öldürmek veya etkili eylem amacı ile işleme kastı varsa, adı 
geçenin insan öldürme veya etkili eylemden dolayı cezalandınlması gerekecektir. 

Madde 264. - Madde, bu Bölümde yer alan bütün suçlardan dolayı tüzel kişilerin de suç faili 
olabileceklerini açıklamaktadır. 

Madde 265. - Madde, paralann taklit ve tağyiri fiilini cezalandırmaktadır. Bu açıdan millî para 
ile yabancı para arasında fark gözetilmemiş, ancak her iki para açısından kanunen tedavülde bulun
mak koşulu aranmıştır. Bundan başka bütün kalpazanlık suçlarını kapsayan ve İsviçre Ceza Kanunu 
(m. 240) Alman Ceza Kanunu (m. 146, 147) gibi bazı kanunlarda ayrıca belirtilen özel kast yani 
"tedavüle koymak maksadına" maddede yer verilmiş, böylece koleksiyonculara satmak maksadıy
la sahte para imali fiilinin sahtecilik oluşturmayacağı, koşullan bulunduğunda dolandmcılık olarak 
cezalandınlacağı vurgulanmak istenmiştir. 

Maddede millî ziynet altınlarından söz edilmekle beraber altın paradan ayrıca bahis edilmemiş
tir. Gerçekten, ister millî ister yabancı altın para "para" olmak vasfını muhafaza etmekte yani Ül
kemizde veya yabancı ülkede kanunen tedavülde bulunmakta ise, bunun diğer paralardan farkı ol
maz. Altının borsalarda değer kazanması veya kaybetmesi yani altın paranın üzerinde yazılı 
nominal değerinden farklı bir kıymetle tedavül etmesi onun "para" olmak vasfına halel vermez. 
Buna karşılık, Ülkemizde alınıp satılmakta olan ziynet altınlar, kanunen tedavül etmediklerinden 
"para" sayılmadıklan ve fakat bunlann taklit veya tağyiri olanaklı bulunduğundan, bunlar hakkın
da son fıkraya ayrıca hüküm konulmuştur. 

Paralann taklit veya tağyiri fiilinin suç oluşturabilmesi için, sahte olarak meydana getirilen 
paranın "sürüm yeteneği"nin bulunması yani aynca bir tecrübe sahibi olmayan ve parayı özel bir in
celemeye tâbi tutmayan bir kimsenin sahte parayı gerçek para olarak almasının olanaklı bulunması 
gerekir. Sürüm yeteneği yoksa yani sahtelik ilk bakışta anlaşılabilir nitelikte ise, kamunun güveni 
sarsılmayacağından failin cezalandınlmasına, "işlenmez suç" ilkeleri engel olur. Bu durumda, çok 
dikkatsiz veya para hakkında en basit bilgilerden yoksun bir kişinin böyle bir parayı almış olması 
bir anlam taşımaz ve fiil, koşullan varsa, dolandmcılık olarak cezalandınlır. Paranın sürüm yeteneği 
bulunmakla beraber kalplığın kolaylıkla anlaşılabilmesi hâlinde, ceza 273 üncü maddeye göre in
dirilecektir. 
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Madde 266. - Maddede, paralarda sahteciliğin ikinci şekli olan ithal, her ne suretle olursa ol
sun alma, muhafaza etme ve tedavüle koyma fiilleri cezalandırılmıştır. Bütün bu fiillerin ön koşulu, 
failin sahte para imaline iştirak etmemiş olmasıdır; çünkü bir kimse taklit veya tağyir olunmasına 
iştirak ettiği bir parayı ithal edecek, satın alacak, muhafaza edecek veya tedavüle koyacak olursa, 
taklit veya tağyirden dolayı esasen cezalandırılacağı için artık diğer fiillerden de, ayrıca cezalan
dırılması düşünülemez. Maddede, paranın ayırıcı vasıfları üzerinde ayrıca durulmamış, 265 inci 
maddede açıklanan niteliklerin burada da aranacağı doğal sayılmıştır. Maddede, sıralanan fiillerin 
sahtecilik olarak cezalandırılabilmesi için tedavüle koymak maksadıyla işlenmelerinin şart olduğu 
belirtilmiş, böylece diğer maksatlarla işlenen aynı fiillerin koşullan bulunduğunda başka suç teşkil 
edebilecekleri, herhalde, paralarda sahtecilik olarak cezalandınlamayacaklan vurgulanmıştır. 

İthal edilen, satın alınan veya muhafaza edilen sahte paraların kendilerinden alındığı kimseleri 
açıklamak ihtiyacı duyulmamıştır. Bu kimseler sahte parayı satmak veya başkasına vermekle, 
esasen tedavüle koymuş bulunacakları için sorumlu olacaklardır; bunun gibi, sahte paranın alınıp 
satılmasına sadece aracı olan kişi de ya tedavüle koyanın veya ithal edenin yahut alanın veya 
muhafaza edenin fiillerine iştirak etmiş olacağı için, iştirak kuralları gereğince cezalandırılacaktır. 

Bundan başka sahte parayı "muhafaza" edebilmek için ona zilyet olmak şart olduğundan ve 
bunun için de parayı bir suretle almış olmak gerektiğinden, ayrıca "satın almak" fiilini açıklamaya 
gerek görülmemiş, metin, satın almayı da cezalandırmak açısından, yeterli derecede açık sayılmış
tır. 

Sahte paralan, tedavüle koymak maksadıyla, alan, muhafaza eden veya yurda ithal eden kim
senin, bu paralan sahte olarak imal edenden veya bir aracıdan yahut bir başka kişiden almış olması 
nasıl şart değilse, böylece paralan aldığı kişi ile tedavüle koymak hususunda anlaşmış bulunması da 
aranmamaktadır. Fail sahte parayı bunu elinde bulundurandan çalmış olsa bile, madde uygulanacak
tır. Bu itibarla, sahte paralan imal edenle anlaşmış olup olmamasına göre, 1/3/1926 tarihli ve 765 
sayılı Kanunun 316 ve 318 inci maddelerinde yapılan ve şimdiye kadar da uygulamada ortaya çık
mış bulunmayan bir olasılığa dayalı ayınma, Tasanda yer verilmemiştir. 

Sahte paranın sürüm yeteneğine sahip olması koşulu, bu maddede düzenlenen fiillerde de 
aranacaktır. 

Maddede yer alan fiillerin doğurabilecekleri sosyal zarar, taklit veya tağyir fiillerinin neden 
olabileceği zarara oranla sınırlıdır. Gerçekten taklit veya tağyir fiillerini işleyen kimse çok sayıda 
ve büyük kupürler hâlinde para imal edebileceği hâlde, tedavüle koyan, ithal eden, alan veya 
muhafaza eden kimse ancak imal edenden aldığı miktar ve değerde sahte parayı tedavüle koymak, 
ithal etmek, almak veya muhafaza etmek olanaklanna sahip bulunur. Bu nedenle, yeni İtalyan ve İs
viçre Ceza kanunlannda da görüldüğü gibi, bu fiilin cezası daha hafif tutulmuştur. Alman Ceza 
Kanunu da 147 nci maddede her iki fiile aynı hürriyeti bağlayıcı cezayı vermekle birlikte bu hâlde 
hâkime sadece para cezası vermek olanağını da tanımaktadır. 

Madde 267. - 266 ncı maddede belirtilen hâlde fail, sahte parayı aldığı anda, sahte olduğunu 
bilmektedir; manevî unsurun bu kısmının bulunmaması hâlinde, önceki maddeye dayanarak faili 
cezalandırmak olanaklı değildir. Ancak, bir kimsenin gerçek sanısı ile aldığı paranın sahte olduğunu 
daha sonra anlaması ve bu parayı bilerek sarf ederek, uğramış olduğu zaran gidermek istemesi 
olanaklıdır. Bu gibi hâllerde failin sahte parayı, bu niteliğini bilerek tedavüle koyduğu şüphesiz ise 
de, kendisine haksız bir kazanç sağlamaktan çok, uğradığı bir zararı gidermek maksadı ile hareket 
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ettiği için daha hafif bir ceza ile cezalandırılması uygun görülmüştür. Tedavüle koyduğu sırada 
paranın sahte olduğu bilmemekte ise, kast bulunmayacağından, ceza verilmeyecektir. 

Madde 268. -1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda "itibari amme kağıdı" adı altında toplanan 
bu değerler, nitelikleri itibarıyla, paralara çok yakındır. Bunlar da, herhangi bir devir ve ciro iş
lemine ihtiyaç bulunmaksızın, elden ele geçer ve gerektiğinde tediye vasıtası fonksiyonunu görür
ler; örneğin teminat olarak yatırılmaları olanaklıdır. 

Ancak kağıt paralar, madenî paralarla eş tutuldukları için, maddede ayrıca belirtilmemiştir. 

Hükümet tarafından ihraç olunan bonolar, hisse senetleri, tahvil ve kuponların bu madde 
gereğince para gibi sayılmaları için başta gelen koşul, doğrudan doğruya Devlet tarafından yani 
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çıkanlmış ve Devlet Hazinesinin borçlandınlmış olmasıdır. Bu 
itibarla kamu iktisadî teşekküllerince ve diğer kamu kurum ve kuruluşlannca çıkanlan ve hamile 
yazılı bulunan bonolar madde kapsamına girmez. 

Yetkili kurumlar tarafından çıkarılan ve kanunen tedavül eden senetlerin madde kapsamına 
girebilmesi için, özel bir kanunla, ilgili kuruluşa kanunen böyle bir yetki verilmesi ve kuruluşlarca 
çıkanlan senedin kanunen tedavül etmesi yani kabulünün zorunlu olması gerekir. Bu gibi evrakı 
kağıt paralardan ayıran husus, kâğıt paralann altınla veya madenî parayla değiştirilmesi talep edil
mediği hâlde, yetkili kuruluşlarca çıkarılan bu gibi evrakın ya ibrazında veya belirli bir vadenin gel
mesinde madenî veya kağıt para ile değiştirilmesinin olanaklı bulunmasıdır. 

Madde 269. - Kıymetli damga esasta, bir vasıtalı verginin veya harcın ödendiğini gösteren bel
gedir. Özel kanunlar bir takım işlemlerin bu gibi damgalan içeren kağıtlar üzerine yazılmasını veya 
bu işlemlerin onaylanması için belirli değerde damga pulunun işlemler üzerine yapıştmlıp imha 
olunmasını yahut posta hizmetlerinden yararlanmak isteyen kimsenin, idarece saptanan değerde 
posta pulunu hizmetin konusunu teşkil eden mektup veya paket üzerine yapıştırmasını zorunlu kılar. 
Böylece sözü edilen kağıtlarla pullar, bir vergi veya harcın ödendiğini belgeler; bununla beraber 
kıymetli damgaların, üzerlerinde taşıdıkları nominal değerle alınıp satıldıkları ve çok kere, bir 
ödeme vasıtası olarak tedavül ettikleri, ayrıca bu gibi damgaları basmak veya piyasaya sürmek 
tekelinin de Devlete ait olduğu bilinmektedir. İşte bu iki vasıf, kıymetli damgaları bir vergi veya 
harcın ödendiğini gösteren bir makbuz olmaktan çıkarmakta ve paraya yaklaştırmaktadır. Bu neden
le, kıymetli damgalarda sahtecilik fiillerini, evrakta sahtecilik saymayıp, paralarda sahtecilik gibi 
cezalandırmak uygun görülmüştür. Ancak paranın bir ödeme vasıtası olarak kabulünün zorunlu ol
masına karşılık, kıymetli damgalarda bu vasfın bulunmadığı göz önünde tutulmuş ve bu nedenle 
hapis cezasında yarı oranında indirim yapılması öngörülmüştür. 

Böylece, kıymetli damganın taklit ve tağyirinde; 1) sahte kıymetli damganın ithali, alınması, 
muhafaza olunması ve tedavüle konması hâllerinde, 2) nihayet sahteliği bilinmeden alınan kıymet
li damganın tedavüle konulması hâlinde, öngörülen hapis cezası yarıya indirilecektir. 

Sürüm yeteneğinin varlığı, kıymetli damgalarda sahtecilikte de aranacaktır. 
Maddenin ikinci fıkrasında, "kıymetli damga" teriminin noter kağıtları gibi kıymetli kağıtları, 

damga ve posta pullannı ve pullara eşit tutulan değerleri ifade ettiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, 
bir değerin buna eşit tutulabilmesi için, hem aynı işlevi yapması hem de özel bir kanunun bu gibi 
değerlerin çıkarılmasına izin vermiş bulunması gerekir. Bu itibarla posta kartı pula eşit bir değer ise 
de, posta pulunun fonksiyonunu yapmayan ve yan resmî kuruluşlar veya derneklerce çıkartılıp da, 
posta pullan yanında zarflara yapıştınlan ve esasta pulu çıkaran kuruluş ve derneğe bir teberru 
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niteliğinde bulunan pullar bu tanıma girmez; meğer ki özel kanun bu gibi pullan içermeyen zarf 
veya paketlerin posta hizmetlerinden yararlanamayacaklannı veya bu gibi pullann Devletçe 
çıkanlan pullara eşit tutulduğunu belirtmiş olsun. 

Bir kıymetli damganın söz konusu olabilmesi için, suç tarihinde kullanılabilir olması gerekir. 
Koleksiyon değeri olan eski bir pulu taklit veya tağyir etmek, koşullan varsa doîandıncılık teşkil 
edebilir. 

İthal etme, alma, muhafaza etme ve tedavüle koyma fiillerinin cezalandırabilmesi için, failin, 
taklit veya tağyir fiillerine iştirak etmemiş olması koşulu, bu suçlarda da aranacaktır; aksi takdirde 
taklit veya tağyir nedeniyle fail sorumlu tutulacağından sonraki hareketler aynca suç sayılmayacak
tır. 

Kıymetli damgaların millî olması koşulu aranmamış, yabancı kıymetli damgalar da, tıpkı 
paralar gibi korunmuştur. 

Sahte kıymetli damgalan kullanmak, bunlan sarfetmenin yani, tedavüle koymanın bir şekli ol
duğundan, bundan aynca söz edilmemiştir. Gerçekten sahte damga pulunu bir makbuza veya sahte 
posta pulunu bir zarfa yapıştıran kimse, bu pulu elinden çıkarmış yani tedavüle koymuş olur. Bu 
şekilde tedavüle koymanın cezalandınlabilmesi için de, failin taklit ve tağyir fiiline iştirak etmemiş 
olması zorunludur. 

İşaret edelim ki, taklit veya tağyir edilmemiş olan bir kıymetli damganın evvelce kullanıldığını 
gösteren iptal işaretini yok eden kimse de onu "tağyir" etmiş olur. Bu itibarla böyle bir kıymetli 
damganın üzerindeki iptal işaretini, bu kıymetli damgaya sürüm yeteneğini kazandıracak tarzda yok 
eden kimse, onu tağyir etmiş olacağı gibi, yok etme fiiline iştirak etmiş olmaksızın böyle kıymetli 
bir damgayı kullanan kişi de, onu tedavüle koymuş olur. 

Kıymetli damganın üzerindeki iptal işaretlerini yok etmeksizin tekrar kullanma hâlinde ise, 
herhangi bir sahtecilik söz konusu olmadığından kamunun güveni sarsılmış olmaz ve sadece vergi 
veya harç ödenmeden, ödenmiş gibi göstermekten ibaret ekonomik bir suç işlenmiş olur. 

Madde 270. - Para ve kıymetli damgaların taklit ve tağyiri, buna özgü bazı alet ve vasıtalarla 
gerçekleştirilebileceğinden, bu alet ve vasıtalann veya özel filigranlı kağıtların imali, ithali, satıl
ması, devredilmesi, alınması ve muhafaza edilmesi de suç sayılmıştır. Esasta taklit ve tağyir suç-
lannm hazırlık hareketlerini oluşturan bu gibi fiillerin başlı başına cezalandırılması, bunlara bir an 
önce müdahale edilmesindeki zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bu fiillerin cezalandırılabilmeleri 
için, daha ağır bir suç teşkil ermeme koşulu arandığından, alet ve vasıtalarla sahte para ve kıymetli 
damgalann taklit ve tağyirine teşebbüs edilmesi hâlinde, aynca bu maddede öngörülen suçun cezası 
verilemez. 

Maddede öngörülen fiillerin suç teşkil edebilmesi için, alet ve vasıtalann veya özel filigranlı kağıt-
lann, sürüm yeteneğine sahip para ve kıymetli damgalann imaline müsait olması, kullanılması suretiy
le taklit veya tağyir olunan para ve kıymetli damgalann sürüm yeteneğinin var olması zorunludur. 

Madde 271. - Sahteciliğin bu şeklinde kazanç amacı güdüldüğünden değerinin fahiş veya hafif 
olmasına göre hapis cezasının artıp eksilmesini öngören bir maddeye ihtiyaç duyulmuş, değerin 
fahiş olması hâlinde ceza artınlmış, hafif olması hâlinde de hapis cezası derece derece indirilmiştir. 

Gerçekleşmesi zor olmakla birlikte İkinci Dünya Savaşı sırasında mihver devletlerince müt
tefiklere karşı suçun ikinci fıkradaki şeklinin işlendiği bilinmektedir. Devletin malî itibarını teh-
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likeye düşürmek veya paranın değerini kaybetmesine yol açmak ağırlaştırıcı nedenine böylece mad
denin ikinci fıkrasında yer verilmiştir. 

Madde 272. - Bu maddede 265 ilâ 271 inci maddelerde yer alan suçlar bakımından bir etkin 
pişmanlık hâli kabul edilmiş bulunmaktadır. Fail, sözü edilen maddelerde yazılı suçları işledikten 
sonra, maddelerde belirtilen şeylerin taklit, tağyir veya imalini yahut tedavülünü engelleyecek olur
sa cezalandırılmayacaktır. Ancak failin söz konusu engellemeyi resmî makamlar tarafından haber 
alınmadan gerçekleştirmiş bulunması temel koşuldur. 

Madde 273. - 265 inci maddenin gerekçesinde de açıklandığı üzere paranın taklit ve tağyirinin 
cezalandırılabilmesi için sürüm yeteneğine sahip olması yani ayrıca deneyimli olmayan ve parayı 
özel bir incelemeye tâbi tutmayan kişilerce alınmasının olanaklı bulunması gerekir. Paranın böyle 
bir yeteneği yoksa fiil cezalandırılmaz ve ortada bir işlenemez suç bulunur. Bu maddede ise, kalp 
para esasta bir sürüm yeteneği var olmakla birlikte, niteliği kolaylıkla anlaşılabiliyorsa, cezanın in
dirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 274. - Anayasamız kanunları yayınlamak görevini Cumhurbaşkanına verdiği gibi, 
seçimlerin yenilenmesine, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmasına, uluslararası antlaş
maların onaylanmasına, Silâhlı Kuvvetlerin kullanılmasına, bireysel özel af çıkanlmasma, bazı 
görevlere atamalar yapılmasına ve diğer hususlara karar vermek yetkisini de keza Cumhurbaş
kanına tanımıştır. Bu gibi işlemleri içeren belgeler Cumhurbaşkanlığı mührü ile mühür-
lenebileceğinden, maddede bu mühre de yer verilmiştir. 

İşlemleri belgelemek (tevsik) maksadıyla kullanılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
ve Başbakanlık mühürleri de madde ile korunmuştur. 

Maddede, sadece taklitten söz edilmiştir. Bununla birlikte bir kimse, bir bakanlığa ait mührü 
tahrif ederek Başbakanlık mührü hâline getirmiş olursa, yine Başbakanlık mührünü taklit etmiş 
olacağından, ayrıca tağyirden söz etmeye gerek görülmemiştir. Taklit edilmiş mührü kullanan kim
se, daha önce taklit fiiline iştirak etmiş ise bu fiilden dolayı cezalandırılacağı için failin kullan
madan dolayı sorumlu tutulabilmesi taklit fiiline iştirak etmemiş olması koşuluna bağlanmıştır. 

Madde 275. - Madde ile 274 üncü maddenin kapsamı dışında kalan bütün resmî mühürler 
korunmaktadır. Bakanlıklarla noterlerin, mahkeme, savcılık ve kanunla kurulmuş olan kurumların -
örneğin baroların- mühürleri bu kategoriye girmektedir. Esasen son fıkrada, yargı mercilerince iş
lemlerde kullanılan mühürlerin taklidi, suçun bir ağırlaştırıcı nedeni sayılmıştır. "Yargı görevi yapan 
merci" deyiminin anlam ve kapsamı 4 üncü maddede ve gerekçesinde açıklanmıştır. 

Onaylayıcı ve belgeleyici alet ve vasıtaların kamuya güven vermek maksadına yönelik bulun
ması temel koşuldur. Örneğin mezbahada kesilen etler üzerine vurulan damgalar, posta pulunun kul
lanıldığını gösteren iptal işaretleri, bir mamulün örneği üzerine Türk Standartları Enstitüsünce 
konulan damga, külçe altının ayannı gösteren ve Darphane Müdürlüğünce veya altını piyasaya 
çıkaran bankaca konulan damgalar bu tanıma girer. Ölçü veya tartı alet ve vasıtalanna nizamen 
vurulması gereken damga ve işaretler ise 278 inci maddede aynca korunmuştur. 

Fiilin suç olabilmesi için, bu gibi mühürlerle, anılan damgalan koymaya özgü alet ve 
vasıtalann taklit olunması veya failin iştiraki ile olmaksızın taklit edilmiş olan mühür, alet ve 
vasıtalann kullanılması gerekir. 
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Kullanmadan maksat, sahte mühür, alet ve vasıtanın normal olarak tahsis edildiği şekilde kul
lanılmasıdır. Fail, sahte bir varakayı meydana getirdikten sonra, bunun geçerliliğini sağlamak mak
sadıyla sahte mühür, alet ve vasıtayı kullanmış ise fiillerden hangisinin cezası daha ağır ise, onun 
verilmesiyle yetinilir. 

Madde 276. - Maddenin birinci fıkrasında, mühür, alet ve vasıta taklit edilmeksizin sadece bun
ların şey (örneğin pul veya külçe altın) veya belge (örneğin diploma) üzerinde bıraktıkları eser ve 
izlerin, taklit edilmiş olması hâlinde gerçekleşecek sahteciliğin zorunlu olarak suçun konusu ile 
sınırlı olacağı göz önünde tutularak, cezada indirim yapılması uygun sayılmıştır. 

İkinci fıkrada, sahte iz ve eserleri içeren şey veya belgelerin kullanılması, devredilmesi, satıl
ması, bir bedel karşılığında olarak veya olmayarak alınması cezalandırılmış, bu sahte iz ve eserlerin, 
mühür, alet ve vasıtaların taklit edilmesi suretiyle veya başka bir yöntemle konulmuş olması arasın
da fark gözetilmemiştir. Bununla birlikte sahte iz ve eserleri taşıyan şey veya belgeleri kullanan, 
satan, devreden veya alan kimsenin cezalandırılabilmesi için, iz ve eserleri sahte olarak meydana 
getirmek fiiline iştirak etmemiş olması koşulu burada da aranmış, ayrıca indirim oranı daha da yük
sek tutulmuştur. 

İz veya eser sahte olmayıp, bunu taşıyan eşya tahrif edilerek iz ve eserle bu eşya arasındaki uy
gunluk ortadan kaldırılmış ise, bu fiilin artık sahtecilikle bir ilgisi kalmaz. 

Madde 277. - Maddede öngörülen fiil esasta, mühür ve damgalarda sahtecilikle ilgili değildir; 
çünkü haksız yere kullanılan mühür, alet ve vasıtalar "sahte" değildir. Ancak haksız yere kullanıl
makta olan bu mühür ve alet ve vasıtalar, haksız bir yarar elde etmek veya yine haksız bir zarar 
verilmesine yol açmak maksadıyla kullanılmaktadır. 

Maddede, mühür, vasıta ve aletlerin "ele geçirilmesinden" söz edildiği için failin bunlara hak
lı bir nedenle, zilyet bulunmaması gerekir; fail haklı bir nedenle zilyet ise, memuriyet görevinin 
kötüye kullanılması suçu söz konusu olabilir. 

"Kullanma" da haksız olmalıdır. Bu itibarla fail haksız yere elinde bulundurduğu mühür, alet 
ve vasıtayı hukuka uygun bir tarzda kullanacak, örneğin bir adliye memuru tahliye edilen bir tutuk
lu hakkında savcı tarafından düzenlenip imzalanan, fakat savcılık mührü ile onaylanması unutulan 
bir tahliye emrini, savcının bulunmaması nedeniyle, eline geçirdiği savcılık mührü ile mühürlerse, 
kullanma haksız olmadığından, fail cezalandırılmayacaktır. 

Madde 278. - Aslında bu maddenin suç saydığı fiiller, 275 inci maddenin kapsamı içinde 
bulunmakla birlikte, ölçü ve tartı alet ve vasıtalarına nizamen vurulması gereken damga ve işaret
lerin veya bu alet ve araçların taklit veya tağyirinin müstakil bir hükümle ayrıca cezalandırılması, 
uygulamada duraksamaları kaldırmak amacıyla uygun sayılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, bir kere ölçü ve tartı alet ve araçlarına nizamen vurulması gerek
li damga ve işaretlerin taklit ve tağyiri cezalandırılmaktadır. İkinci olarak alet ve araçların ken
disinin taklit ve tağyiri cezalandırılmıştır. 

İkinci fıkrada, bu tür alet ve araçların kullanılması ve bulundurulması suç hâline getirilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, bir ağırlaştırıcı nedene yer verilmiş ve söz konusu alet ve araçların bir kamu 
kurumunun işlerinde kullanılması veya aynı kurumda bulundurulması hâlinde, kurum yetkililerine 
verilecek cezanın artırılması öngörülmüştür. 
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Madde 279. - Maddede, memur tarafından resmî belgelerin aslında yapılan sahtecilik cürüm
leri cezalandırılmıştır. Ceza Kanununun uygulanmasında kimlerin "memur" sayılacağı 4 üncü mad
dede gösterilmiştir. 

Maddenin uygulanması için, memurun kendi görev alanına giren yani kendisi tarafından görevi 
gereği düzenlemesi gerekli bir resmî belgeyi, kısmen veya tamamen sahte olarak meydana getirmesi 
veya doğru olarak düzenlediği böyle bir belgeye gerçeğe aykırı kısımlar eklemek suretiyle tahrif et
mesi, yine böyle bir belge (varaka) düzenlerken kendi huzurunda geçmemiş olayları veya yapıl
mamış beyanlan cereyan etmiş veya yapılmış gibi göstererek belgeye geçirmesi veya ifadeleri zap-
tetmemesi, nihayet belgeyi maddeten ortadan kaldırması, gizlemesi, bir bölümünü veya kısımlarını 
silmesi veya başka surette okunamaz hâle getirmesi veya imha etmesi gerekir. Failin memur ol
maması veya memur olmakla birlikte, üzerinde sahtecilik yaptığı belgenin kendi görevi gereği 
düzenlemek durumunda bulunmadığı bir belge olması hâlinde 281 inci maddedeki memur olmayan 
kimse tarafından resmî belgelerin aslında sahtecilik suçu işlenmiş olur. 

Resmî belgelerde (evrak) sahtecilik suçunda, sahte belgelerin meydana getirilmesi veya or
tadan kaldırılması ile suç tamamlanacağından, sahte belgenin kullanılması koşulu aranmaz. Sah
tecilik ile kamunun güveninin sarsılmış sayılması için, nasıl olsa genel bir zararın gerçekleşmesi 
gerekmekle birlikte, her türlü duraksamanın giderilmesi için bu hususun, özel zarar olasılığı ile bir
likte maddede ayrıca açıklanması gerekli sayılmıştır. Kamu güveninin sarsılabilmesi için, yapılan 
sahteciliğin aldatıcı nitelikte olması yani özel bir dikkatle inceleme konusu olmaksızın belgeyi 
okuyan kişinin bunun sahte olmadığını sanabilmesi gereklidir. 

"Resmî belgenin aslı" bunu düzenlemek yetkisine sahip memur tarafından ilk olarak meydana 
getirilen belgeyi ifade eder. Memur, resmî belgeyi birden fazla nüsha hâlinde düzenlemişse, her nüs
ha asıl olduğu gibi, dip koçanlı olup bir parçası ilgiliye verilen ve bir parçası resmî dairede 
muhafaza olunan bir belgenin her iki parçası da resmî belgenin aslı sayılır. 

Resmî belgenin suretinde yapılan sahtecilik, suretle aslın karşılaştırılması neticesinde kolaylıkla 
meydana çıkarılabilirse de, aslın kaybolması veya hiç bulunmaması hâlinde, karşılaştırma olanağı kal
maz. Böyle bir durumda suretin asıl gibi işlem görmesi yani surette yapılan sahteciliğin asılda yapıl
mış gibi cezalandırılması gerekir. Ancak suretin aslına uygunluğunun yetkili memur tarafından onay
lanmış bulunması şarttır. Aksi hâlde ortada geçerli bir suret bulunmaz. Demek oluyor ki, var olan as
lın sonradan kaybolmuş veya belgenin aslı hiç düzenlenmemiş olduğu hâlde, suret asıl yerine geçecek
tir. Çünkü her iki hâlde de suretteki sahteciliği asılla karşılaştırmak olanaksızdır. Sureti sahte olarak 
düzenleyen memur, asılla karşılaştırmayı olanaksız hâle getirmek için aslı ortadan kaldıracak olursa, 
maddenin ilk fıkrası uygulanacağından, ayrıca surette sahtecilikten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. 

Aslın özetini aksettiren belgeler de, aslın bulunmaması veya kaybolması hâlinde, asıl gibi iş
lem görecektir. 

Maddede, "belge", "varaka"; "belgeler" ise "evrak" karşılığı olarak kullanmıştır. 
Madde 280. - Madde, resmî belgelerin özet veya suretlerinde yapılan sahtecilik suçunu 

cezalandırmaktadır. Suçun faili, bu gibi özet veya suretleri meydana getirmek hususunda yetkili 
olan memurdur. 

Suçun oluşması için özetlerin ve suretlerin, aslına uygun olduklarının onaylanmış ve aslın var 
olup karşılaştırma yapılmasının olanaklı bulunması şarttır. Fiile daha hafif bir ceza verilmesinin 
nedeni de bu olanağın varlığıdır. 
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"Özet", asıldaki bilgilere dayanılarak meydana getirilen belgeyi belirtir. Örneğin bir okuldaki 
kayıtlara dayanılarak ve bunları özetleyerek meydana getirilen belge veya diploma, asıl belgenin 
özetidir ve asılla yapılacak bir karşılaştırma belge veya diplomanın sahte olup olmadığını saptamak 
için yeterlidir. 

"Suret" ise, aslın tam bir örneğini ifade eder. Bunun asıldan çekilen ve asla uygunluğunu onay
layan bir fotokopi olması da olanaklıdır. 

Madde 281. - Madde, failin memur olmaması hâlini düzenlemiştir. "Memur olmayan bir kim
se" deyimi, memur tanımına girmeyen kişilerle, bu tanıma girmekle beraber kendi görev alanını 
kapsamayan bir belgede sahtecilik yapan kişileri belirtmektedir. Memur kavramı için 4 üncü mad
deye bakılmalıdır. 

Madde 282- Madde, doktrinde "fikrî sahtecilik" olarak adlandırılan bir suç tipini düzenlemek
tedir. Kişi, kendi beyanıyla, sahte bir resmî belgenin düzenlenmesine neden olmak hakkına sahip 
değildir. Kişinin açıklamaları üzerine düzenlenen resmî belgenin bu beyanın doğruluğunu ispat 
edici bir güce sahip olması suçun oluşması için gereklidir. Aksi takdirde düzenlenen belge, yapılan 
beyanın doğruluğunu ispat edemeyeceğinden, kişi kendi beyanı ile böyle bir belgenin düzenlen
mesine etmen olmuş sayılamaz ve kendisinin bu madde uyarınca cezalandırılmasının neden ve hik
meti kalmaz. O hâlde bakılacak husus şudur: Beyanın doğruluğu düzenlenen resmî belgeyle ispat 
edilecek ise, madde uygulanacaktır; buna karşılık beyanı alan memur, beyanın doğruluğunu tahkik 
edip, buna kanaat getirdikten sonra resmî belgeyi düzenlemek durumunda ise yani resmî belge 
sadece kişinin beyanı üzerine değil de, memurca yapılacak inceleme sonucuna göre meydana 
getirilmekte ise, bu maddedeki suç oluşmaz. Nitekim, kişiyi çok geniş bir surette "doğruyu söy-
lemek"le yükümleyen İtalyan Ceza Kanununun 483 üncü maddesi de aynı esası kabul etmiş ve İtal
yan Yargıtayının yerleşmiş içtihadı da bu yönde olmuştur. 

Bu nedenle, gümrük muayene memuruna, belirli bir malı ithal veya ihraç edeceği yolunda 
yalan beyanda bulunan kişi, bu maddedeki suçu işlemiş olmaz; zira beyanı alan gümrük muayene 
memuru sırf bu beyanla yetinmeyip, beyanın doğruluğunu incelemekle yükümlüdür. 

Resmî belge ile doğruluğu ispat edilecek olayların ne olduğu, belgenin niteliğine göre belirir. 
Hâkime, değişik olaylar karşısında, yalan beyanın niteliğine göre temel cezayı belirlemek 

bakımından takdir hakkı sağlamak maksadıyla maddedeki ceza üç aydan onsekiz aya kadar hapis 
olarak saptanmıştır. 

Madde 283. - Madde, belgelerde sahtecilik suçlan ile delil teorisi arasındaki ilişkiyi göz önüne 
alarak daha üstün ispat gücüne sahip belgeyi daha fazla korumak ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak, 
değişik yorumlara son vermek maksadıyla bir belgenin böyle bir güce sahip olup olmadığının sap
tanması için kanunlarda bu hususu belirten bir hüküm bulunması gerekli sayılmıştır. 

Madde 284. - Madde, özel belgelerde sahteciliğin değişik şekillerini göstermektedir. Suçun 
oluşması için kullanma koşulu da aranmış ve bu bakımdan resmî belgelerde sahtecilikle özel bel
gelerde sahtecilik arasındaki klasikleşmiş ayırım korunmuş ve kullanmadan önce fiilin cezalandırıl
mayacağı belirtilmiştir. Şüphesiz ki, imha yolu ile sahtecilikte kullanmadan bahsedilemez; zira 
maksat gerçek bir belgenin kullanılmasına engel olmaktan ibarettir. Bunun için, maddenin ikinci 
fıkrasında kullanma unsuruna yer verilmemiş ve ayrı hüküm konulmuştur. 

Suçun oluşması için aynca genel veya özel bir zararın meydana gelebilmesi de koşul olarak 
kabul edilmiştir. 
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"Kullanma"dan maksat, bir olayın doğruluğunu ispat maksadıyla belgeye dayanmaktır. Bunun 
dışında kalan herhangi bir maksadın varlığı hâlinde, sahte belge, bir "ispat vasıtası" sıfatıyla kul
lanılmış sayılmaz. Örneğin, bir kimse tanınmış bir tacirin, kendisine borçlu olduğunu iddia ederek, 
kendisine kredi açılmasını sağlamak maksadıyla, sahte bir borç senedi gösterse, dolandırıcılık 
suçunu işlemiş olabilirse de, bu borç senedine dayanarak bir alacak iddiasında bulunmadıkça "kul
lanma" unsuru gerçekleşmiş olmayacağından suç oluşmayacaktır. 

Sahte özel belgenin kullanılması, başka bir suçun işlenmesine de neden olabilir. Böyle bir 
durumda sahtecilik, işlenen başka suçun unsur ve ağırlaştırıcı nedenini oluşturmuyorsa, bileşik suç 
kuralı gereğince, her iki suçun cezası ayrı ayn verilir; aksi hâlde ise o başka suçun cezasının veril
mesi ile yetinilir. Bu itibarla, sahte belgenin kullanılması sureti ile bir kimse aldatılarak zarara uğ
ratılmışsa, özel belgelerde sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına ait cezaların içtima suretiyle veril
mesi gerekecektir. Buna karşılık nitelikli zimmet hâlinde, sahtecilikten aynca ceza verilmeyecektir; 
zira nitelikli zimmet basit zimmetin ağırlaştırıcı nedenidir ve ortada bir bileşik suç vardır. 

Madde 285. - Maddeyle, belirli bir tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş boş bir kağıdı, 
teslim edenin isteğine ve imzalı boş kağıdı veriş nedenine aykırı olarak doldurup kendisine veya 
başkasına haksız bir yarar sağlayan veya imza sahibine veya kanunî haleflerine haksız bir zarar 
veren kimse cezalandırılmaktadır. 

Suçun yapısı şu suretle ortaya çıkmaktadır: Bir kişi diğerine belirli bir tarzda doldurmak üzere 
imzalı ve fakat boş bir kağıt verecektir; böylece suçun oluşması için imzanın gerçek olması temel 
koşuldur. Aynca verilen kağıt hukuken geçerli bir belge oluşturmayacaktır; suç böylece gerçek bir 
belgenin tahrif veya tağyiri şeklinde işlenecek olursa 284 üncü maddenin uygulanması söz konusu 
olur. 

Suçun oluşması için söz konusu imzalı kağıdın, tevdi ve teslim nedeninden farklı bir şekilde 
doldurulması gereklidir. 

Dikkat edilmelidir ki, imzalı kağıt teslim veya tevdi edilmemiş, suçlu bunu bir suretle ele 
geçirerek doldurmuş ise bu takdirde maddenin son fıkrası gereğince Üçüncü Bölümün hangi mad
desi ihlâl edilmiş ise ona göre ceza verilecektir. 

Fiil dolayısıyla fail kendisine veya başkasına haksız bir yarar veya imza sahibine veya kanunî 
halellerine bir zarar vermiş olacaktır. Dikkat edilmelidir ki, suçun maddede belirtilen şekline göre 
kağıda borç doğuran veya borcu kaldıran bir beyanın yazılması şart değildir; bir suç ikrarı veya ben
zerî diğer ifadelerin yazılmış olması da suçu oluşturur. 

Suçun soruşturulması ve kovuşturulması, ikinci fıkraya göre şikâyete bağlıdır. İmzalı boş kağıt 
ancak taraflar arasında belirli bir ilişki şeklinin varlığı hâlinde söz konusu olabileceğinden kovuş
turmanın şikâyete bağlı tutulması yerindedir. Böylece uzlaşma kurumu marifetiyle çekişmenin 
çözülmesi de olanaklı hâle gelmektedir. 

Madde 286. - Madde, ticarî hayatta büyük yer tutan ve basit bir ciro ile veya buna bile gerek 
görülmeksizin tedavül eden bazı evrakı daha ciddî bir şekilde korumak maksadına yöneliktir. Mad
de 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu da göz önüne alınarak düzenlenmiştir. An
cak 765 sayılı Kanunun, Mehaz Kanundan ayrılma sonucu bizdeki uygulamada ortaya çıkan ve 
bazen davanın zamanaşımına uğramasına yol açan bir aksaklık giderilmiş ve resmî belgelerde eşit
liğin sadece ceza yönünden olduğu açıklanmıştır. Şu suretle ki, suç bütün özel belgelerde sahtecilik 
fiillerinde olduğu gibi, yine kullanma ile oluşacak, sadece ceza yönünden, resmî belgelerde sah-
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teciliğin cezası uygulanacaktır. Kambiyo senedi veya emtiayı temsil eden evrak, imzalı ve boş 
olarak faile tevdi edilmiş olup da, fail, bunu tevdi maksadından farklı bir şekilde doldurmuşsa, o 
takdirde açığa atılan imzanın, kötüye kullanılmasına ilişkin yaptırım uygulanacaktır. Bu hususta 
285 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddede, son zamanlarda tahvillerde de sahtecilik fiillerinin geniş ölçüde gerçekleştirilmesi ve 
bu nedenle güvenliğin çok zarara uğraması nedeni ile "her türlü tahviller"de özel himaye altına alın
mıştır; aynca el yazılı vasiyetnamelerde gerçekleştirilen sahteciliğin de, resmî belgelerde sahtecilik 
gibi cezalandırılacağı açıklanmıştır. Burada söz konusu olan vasiyetname, noter huzurunda yapıl
mamış olanlardır. Noterin, talep üzerine düzenlediği vasiyetname bir resmî belge olduğundan bu 
madde kapsamında değildir. Burada geçen vasiyetname, ölen kişinin meydana getirdiği el yazısı ile 
yapılmış veya onun beyanı üzerine özel kişilerce saptanmış vasiyetnamelerdir. 

Madde 287. - Maddede öngörülen suçun ön koşulu, failin sahteciliğe hiçbir suretle iştirak et
memiş olmasıdır; aksi hâlde resmî veya özel belgelerde sahteciliğe ilişkin hükümler kendisi hakkın
da nasıl olsa uygulanacaktır. 

Başkası tarafından meydana getirilen sahte belgeyi kullanan kimsenin cezalandırılabilmesi 
için, bunun sahteliğini bilmesi, aynca sahteciliğin varlığı için aranan genel koşullann varlığı 
gerekir. 

Kullanmadan ne anlaşılması gerektiği 285 inci maddenin gerekçesinde açıklanmıştır. "Başka 
surette yarar sağlamak" dan maksat, belgeyi ibraz etmeksizin ona dayanmaktır. Elde edilen yarar 
dolayısıyla başka bir suç işlenmiş ise o suçun cezası da aynca verilecektir. 

Madde 288. - Madde, sağlık raporlannın kötüye kullanılmasını aynca düzenleyerek yaptınm-
lara bağlamaktadır. Bu itibarla, bu ve 289 uncu maddedeki istisnalar dışında diğer belgeler, nitelik
lerine göre, resmî veya özel belgelerde sahteciliğe ilişkin hükümlere tâbi tutulmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, gerçeğe aykırı raporun verilmesinden bir zararın doğmuş bulun
ması hâlleri düzenlenmiştir. Fıkraya göre bir kere, böyle içeriği gerçeği yansıtmayan bir belge ile 
kişilerin, gereksiz olarak sinir ve akıl hastanelerine kabul ve ikamete mecbur edilmeleri yani gerek
mediği hâlde hürriyetlerinin sınırlandırılması olanağının sağlanması daha ağır biçimde cezalandırıl
maktadır; bunun dışında fahiş bir zarara neden olunması da fıkranın kapsamı içindedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında içeriği sahte raporun para ve vaat karşılığı elde edilmesi hâlinde 
raporu veren daha ağır biçimde cezalandırılmakta, fahiş zarar meydana gelmesi hâlinde ise ceza 
daha da artırılmaktadır. 

Dördüncü fıkra, bir suçun veya işkence ve zalimane, insanlık dışı fiillerin delillerini gizlemek 
veya bunlan yok etmek için verilmiş rapor hâlinde hapis cezasını sekiz yıla kadar çıkarmaktadır. 

Beşinci fıkra ise gerçekte işlenmiş bir suç veya işkence, zalimane veya insanlık dışı bir fiil var 
olmadığı hâlde bunlar varmış gibi göstermek suretiyle rapor düzenleme hâllerinde hapis cezasını 
sekiz yıla kadar çıkarmaktadır. 

Maddenin altıncı fıkrasında, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda özgürlüğü bağlayıcı 
cezanın yanında ayrıca ağır para cezasına da hükmedileceğine yer verilmiştir. 

Son fıkrada, raporu kullananın ne suretle cezalandınlacağı gösterilmekte ve cezanın, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis ve müsadere veya değerin mülkiyetinin Devlete geçirilmesi olacağı açıklanmak
tadır. Kullanan kişi, raporun düzenlenmesine iştirak etmiş olmamalıdır; aksi hâlde şerik sıfatıyla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 664) 



- 1 4 7 -

cezalandırılacağından, kullanmadan dolayı kendisine ayrıca ceza verilmeyecektir. Bir kimse raporu 
kullanmadan da ondan yarar sağlayabileceğinden, kullanma ile yarar sağlamak eş tutulmuştur. 

Madde 289. - Madde, resmî belgelerde sahtecilik suçlarının özel bir şeklini cezalandırmış 
bulunmaktadır. Maddeye göre kimlik belgelerini, şahadetnameleri, beyannameleri, zabıtanın teftiş 
ve kontrolüne tâbi defterleri iyi hâl veya yoksulluk varakalarını taklit edenler veya bunları tahrif 
edenler veya hakkı olanlardan başkalarına verenler, genel olarak resmî belgelerde sahteciliği 
cezalandıran 279 uncu ve izleyen maddeye göre değil fakat bu maddenin birinci fıkrasına göre 
cezalandırılacaklardır. Bu tür vesikalarda ve varakalarda yapılan tahriflerin daha az vahim olduğu 
kabul edildiğinden özel bir hükümle ve daha az cezayla karşılanması uygun sayılmıştır. 

İkinci fıkrada belirtilen vesikaların düzenlenmesi sırasında bilerek yanlış beyanda bulunulması 
ve bilgi verilmesi müstakil olarak cezalandırılmıştır. 

Üçüncü fıkrada, birinci fıkrada yazılı suçun bir memur tarafından işlenmesi şahsî bir ağırlaş
tırıcı neden sayılmıştır. 

Dördüncü fıkrayla, maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve gerçek olan bir belge ve vesikayı, 
resmî makamı aldatmak amacıyla kendisine veya başkasına ait olduğu yolunda beyanda bulunanlar 
hakkında da yaptırım düzenlenmiştir. 

Madde 290. - Belgelerde sahtecilik suçu gerçek bir olayı ispat edebilmek için de işlenebilir. 
Failin kendisine veya başkasına haksız bir yarar sağlamak maksadıyla değil de böyle bir saikle 
hareket etmesi cezada geniş ölçüde indirim yapılmasını gerektirmiştir. 

İndirim oranlan, sahte olarak meydana getirilen belgenin niteliğine göre farklı bir şekilde belir
tilmiş, ayrıca failin cezalandırılması için bu saikle düzenlediği sahte belgeyi kullanması koşulu 
daima aranmıştır. Bu suretle, gerçek bir olayı ispat edebilmek için sahte resmî belge düzenleyen 
kimsenin bu belgeyi kullanmadıkça cezalandırılmaması öngörülmüştür. 

Hafifletici nedenin uygulanabilmesi için olayda suçun bütün unsurlarının bulunması 
gerekecektir. Bu itibarla bir hukuka uygunluk nedeni varsa, fiil suç oluşturmayacağından maddenin 
uygulanması da söz konusu olamaz. 

Madde 291. - Maddede yer alan suçun maddî unsuru, halk kitlelerinin silâhlandırılarak diğer 
bir halk kitlesini öldürmeye kışkırtılmasıdır. Bu konuda 128, 129 ve 130 uncu maddelere ve gerek
çelerine de bakılmalıdır. Suç, milleti oluşturan nüfus kesim ve gruplarından, kısımlarından bir kıs
mını silâhlandırarak diğer bir kısmını öldürmeye kışkırtmak veya bu maksatla girişilen eylemleri 
yönlendirmek veya yönetmektir. Belirli kişilerin öldürülmesinin kışkırtılması hâlinde bu madde uy
gulanmaz; bu hâlde yerine göre adam öldürme veya nitelikli öldürme ve buna iştirak hükümlerinin 
uygulanması söz konusu olur. Suçun oluşması için silâhlandınlarak kışkırtma yeterlidir; ayrıca 
ölümlerin gerçekleşmesi gerekmez. 

Öldürme, fiilen gerçekleştiğinde harekete katılanlar hakkında maddenin ikinci fıkrasındaki 
ceza uygulanır. Katılan kişinin fiili ile belirli bir kimseyi öldürdüğü sabit olduğunda bu fıkra değil 
ve fakat adam öldürme suçundan dolayı sorumlu olması gerekir ve aynca ikinci fıkradan dolayı 
ceza verilmez. 

Madde 292. - 1989 Türk Ceza Kanunu Tasansında yer alan bu madde 21/11/1990 tarihli ve 
3679 sayılı Kanunla, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna nakledilmiştir. Tasanda da bu hüküm ay
nen muhafaza edilmiştir. 
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Madde, ülkenin belirli bir kısmında mesela, bir köyde veya bir bölgede yaşayan halk kitlelerine 
yönelik olarak ağır bir tehlike ihdas edileceği tehdidinin yapılmış bulunmasını suç hâline getirmiş
tir. Burada dikkat edilmesi gerekli husus, belirli bir kişinin veya kişilerin barış veya sükununun veya 
hürriyetinin değil ve fakat gayrimuayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olmuş bulun
malarıdır. 

Suçun oluşması için failde özel kast aranacaktır. Tehdidin halkın sağlığı ve malı bakımından 
bir korku, endişe veya panik yaratmak amacıyla ve maksadıyla yapılmış olması gereklidir. Endişe, 
korku, panik, kelimeleri, halkta meydana gelmesi gerekli telaş hâlinin değişik derecelerde 
olabileceğini ifade maksadıyla kullanılmıştır. 

Suçun tamamlanması için, bu hâllerin fiilen gerçekleşmiş bulunması şartı yoktur; tehdidin böy
le bir hâle sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir. Bu itibarla maddedeki suç, neticesi 
harekete bitişik bir cürümdür. Dolayısıyla, teşebbüs mümkün değildir. 

Yapılacak tehdidin icrasında ne gibi vasıtaların kullanılması gerektiğine dair olmak üzere mad
de metnine bir açıklık getirilmemiştir; suç serbest hareketlidir. 

Madde 293. - Maddeyle, neticesinden müstakil olarak bir suçun işlenmesine tahrik, suç hâline 
getirilmiştir. Tasanda bazı belirli suçlara alenen tahriki özel olarak cezalandırılan hükümler de var
dır. 

Suçun işlenmesine tahrik aslında işlenilmesi istenilen suça oranla bir hazırlık hareketidir. An
cak kanun koyucu, bazı hazırlık hareketi niteliğindeki fiilleri, meydana getirebilecekleri büyük teh
like nedeniyle icra hareketi ve dolayısıyla suç sayabilir. Burada da o suretle hareket olunmuştur. 

Suç bütün Batı kanunlarında yer almaktadır. Menşei itibarıyla XIX. Yüzyılın ortalarından 
itibaren anarşistlerin her türlü suça başvurmak suretiyle, toplumu istikrarsız hâle getirip amaçlanna 
ulaşmak çabalan ile ortaya koyduklan eylemleri karşılama amacına yönelik bulunmuştur. 

Suçun maddî unsuru failin belirli olmayan kimseleri suça tahrik etmiş bulunmasıdır; belirli 
kişiler, belirli suçlara tahrik olunduklannda iştirak hükümlerinin uygulanacağı açıktır. 

Tahrik, esasen bu suçları işlemek niyetinde bulunan kimselere yöneltilmiş de olsa yine de suç 
teşkil edecektir. Aynca suçun oluşması için tahrik edilen suçun işlenmesi de şart değildir. Esasen 
maddenin son fıkrasında bu hâlde tahrikte bulunanlann, suçu fiilen işlemiş olanlar derecesinde 
cezalandınlacaklan açıklanmıştır. 

Suçun manevî unsuru genel kasttır. Tahrik, taksir ile gerçekleştirildiğinde fiil suç teşkil et
meyecektir. Ancak failin tahriki ciddiye alması yani tahrikin neticesi olarak suçlann işlenmesini de 
arzu etmesi koşulu aranmamıştır. Kastın harekete yönelik olması yeterlidir. Söz gelimi bir tahrikçi 
ajan, polisin zamanında geleceğini umarak tahrikte bulunmuş olsa da suçu gerçekleşmiş saymak 
gerekecektir. Muhataplann tahriki ciddiye almamalan hâlinde de suç gerçekleşmiş sayılır. 

Tahrikin icrasıyla beraber suç tamamlanmış olacağından yani fiil neticesi harekete bitişik bir 
suç oluştuğundan, icra hareketinin kısımlara bölünebilmesinin olanaklı bulunması nedeniyle suçta 
sadece eksik teşebbüs söz konusu olabilir. 

Ayrıca failin tahrik ettiği fiilin suç oluşturduğunu bilmesine de gerek yoktur. Ancak failde 
kişileri belirli ve ağır bir hareketi icraya tahrik etme iradesinin var olması gereklidir. 

Suçun oluşması için hareketin alenen icra edilmiş bulunması gereklidir. Söz gelimi bir miting
de, bir toplantıda kişilerin suça tahrik edilmiş olmalan gibi. Esasen suçun oluşması için belirli bir 
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kimsenin suça yönelik olarak tahrik edilmiş bulunması yeterli olmadığından, aleniyet suçun niteliği 
içindedir. 

Suçun esasında, tahrikin kitle içinde yer alanların duygu ve içgüdülerine yöneltilmesi ve on
ların kötü hareketleri icra etmelerinin temin edilmesi söz konusudur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, tahrikin belirli araçlar marifetiyle yapılması bir ağırlaştırıcı neden 
sayılmıştır. Kitle iletişim araçlarından maksat, basın ve yayın araçları, radyo, televizyon ve filmleri 
ve internettir. Ses kayıt bantlan ve ses ve görüntü yayın araçları deyimine her türlü kasetler ve video 
kasetler dahildir. 4 üncü maddenin (11) numaralı bendinde tanımı yapılan araçların kullanılması da, 
elbette ki, ağırlaştırıcı nedendir. 

Bu gibi hâllerde yapılan tahrikin hedefe ulaşması olasılığı çok daha fazla olduğundan, Tasarı 
bunları ayrıca ağırlaştırıcı neden saymış bulunmaktadır. 

Madde 294. - Bu maddede yer alan cürüm, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 312 nci mad
desinde cezalandırılmaktadır. Tasarının bu maddesi ile toplumsal savunmanın sağlanmasının yanın
da ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır. Madde, 6/2/2002 tarihli ve 4744 sayılı 
Kanunla değişik 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 312 nci maddesinden aynen alınmıştır. 

Madde, nitelikleri itibanyla birbirine çok yakın dört ayrı cürme yer vermiş bulunmaktadır. 
1. Bir cürmün övülmesi veya iyi görüldüğünün söylenmesi, 

2. Kişilerin kanuna uymamaya tahrik edilmeleri, 

3. Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, halkı birbirine karşı kamu 
düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik edilmeleri, 

4. Halkın bir kısmının aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek biçimde tahrik edilmesi. 
Birinci suçun oluşması için, failin işlenmiş bir cürmü övmesi veya bunu iyi gördüğünü söy

lemesi gereklidir. İşlenmemiş olan cürümlerin mücerret övülmesi veya iyi görüldüğünün söylen
mesi ise, duruma göre ya kanuna uymamaya tahrik suçunu veya 293 üncü maddede yer alan suç iş
lemeye tahrik cürmünü ortaya çıkarır. 

Madde, kişilerin kanunlara uymamaya tahrik edilmeleri bakımından yapılacak hareketleri teker 
teker belirleyip göstermemiştir. O halde maddî unsurun değişik şekillerde gerçekleşebileceği mey
dandadır. 

İşlenmiş olan bir suçun failini veya kanuna uymayan kişiliğini sırf bu fiilleri işlemiş bulunması 
nedeniyle övme halinde de, aynı suçun yani suçu övmenin oluşmuş bulunacağını kabul etmek gerekir. 
Zira bu hallerde fail, kişi marifetiyle fiili övme veya iyi görme beyanında bulunmuş olmaktadır. 

Her iki suçun oluşabilmesi için maddî unsurların alenen icrası gerekmektedir. 

Yukarıda (3) numara altında tanımı yapılan fiil, yani "sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge 
farklılığına dayanarak halkı birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşman
lığa veya kin beslemeye, alenen tahrik", aslında bir tehlike suçudur. 

Tehlike suçlan, ifade özgürlüğünün kullanılması bakımından etrafında duraksamalara, yanlış 
anlaşılmalara elverişli bir alan yaratırlar. Bu bakımdan demokratik hukuk düzenlerinde, tehlike suçu 
yaratmaktan olabildiğince sakınılır; ancak, teknolojinin insan yaşamına bu derecede egemen olduğu 
bir dönemde bireyler, tehlikelerle çevrilmiş olarak yaşadıkları için tehlike suçlanna yer vermek 
zorunlu olmaktadır. 
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Maddeyle düzenlenen suç yönünden ise durum şöyledir: Çağdaş uygar toplum çoğulcudur. 
Bunun anlamı, toplumun, değişik din, mezhep, ırk, sosyal sınıf, bölge farklılığı, siyasal görüşler, 
idealler, toplum insanlarına hizmet bakımından farklı yollar, metotlar, değişik zihniyetler taşıyan in
sanlardan oluştuğudur. Böyle bir toplum yapısında demokratik ilke, farklılıklar içerisinde bütünleş
meyi sürdürerek birlikte, barış içerisinde yaşamayı zorunlu kılar; sosyal yapıyı oluşturan yapısal un
surlar birbirleriyle ahenkli bir bütün oluşturmakta devam etmelidir. Bütünleşme derecesi ne 
derecede yüksek olursa, demokratik özgürlükler de toplumda aynı oranda geniş olarak kul
lanılabilir. Bütünleşmenin temel koşullarının başında, değişik yapıdaki insanların, değişik fikir, 
kanaat ve inançları tam bir hoşgörü ile karşılamayı benimsemeleri, bu tutumu içlerine geçirmiş 
bulunmaları gelmektedir. O hâlde kişilerin, maddenin saydığı farklılıkları esas alarak düşmanlığa, 
kin beslemeye alenen tahrik edilmelerinin ortaya çıkaracağı tehlikeye karşı hukuk sisteminin savun
ma araçları getirmesi gerekli ve zorunludur. 

Ancak temel sorun, bu zorunluluğu, eleştiri olanağını, ifade özgürlüğünü, siyasal propaganda 
yapmak hakkını zedelemeden karşılayabilmektir. 

Bu bakımdan çağdaş demokratik ceza hukuku şu yolu veya stratejiyi uygulamaktadır: Soyut 
(mücerret) tehlikeyi değil, somut tehlikeyi suç haline getirmek, somut tehlike suçlarını kabul etmek 
ve değişik maksatlarla yapılan açıklamaları, gerçek unsurları itibarıyla belirlenmiş bir tehlikeyi or
taya çıkarmalan hâlinde cezalandırmak, yani zorunluluk hâllerinde tahriki cezalandırmak için 
bunun somut bir tehlikeye meydan verecek nitelikte olup olmadığına bakmak. 

Bu yaklaşım, -Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin geliştirdiği bir ölçü ile-
"açık ve mevcut tehlike" kavramına da uygundur. Bu amaca, tehlike suçlarına ait kanun metinlerini 
uygulamada yorumlamakla görevli bulunan yüksek yargı organlarının karar ve içtihatları ile, yani 
bu yüksek kurumların tehlike suçunun oluşmasını, kanun metinlerini "kamu düzeni için tehlikeli 
olabilecek bir şekilde" ölçüsünü esas alarak yorumlamaları suretiyle ulaşılabileceği gibi, kanun 
metinlerinde somut tehlikeyi belirleyen sözcük ve kavramlara yer vererek de hedefe ulaştıracak 
çözümler gerçekleştirilebilir; böylece toplumsal korunma ve özgürlükler aynı zamanda sağlanıp 
korunmuş olabilirler. 

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi ile Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin bu 
hususta belirttikleri ve saptadıkları, artık hukukçularca bilinen ölçütler, içtihatlarla toplumsal teh
likeyi önleme ve eleştiri, ifade, siyasal propaganda hürriyetlerini aynı zamanda sağlama amacına 
ulaşmanın sağlam ilke, çare ve uygulamaları olarak değerlendirilmektedir. 

Bazı ülkeler ise, yukarıda açıklandığı üzere, tehlikeyi giderme ve aynı zamanda hürriyetleri 
sağlama stratejisi olarak ikinci yolu yeğleyerek, somut tehlike suçu oluşturulması için kanun metin
lerine bu hususta şekil vermeyi, açıklık getirmeyi uygun saymışlardır. 

Örneğin Avusturya Ceza Kanununun 283 üncü maddesi şöyledir : "Ülkede bulunan kilise veya 
din gruplarına veya bir ırka veya bir halka veya halk grubuna karşı, kamu düzenini bozmaya elveriş
li biçimde alenen düşmanca bir eyleme girişilmesi çağnsını yapan veya bunu tahrik eden kimseye 
bir yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza verilir. 

Yukarıdaki fıkrada açıklanan gruplara karşı alenen kışkırtmada bulunan ve insan onurunu 
zedeleyecek biçimde söven veya aşağılayan kimseye aynı ceza verilir." 

Alman Ceza Kanununun 130 uncu maddesi şöyledir : 
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"(1) Toplumsal banşı bozmaya elverişli bir şekilde, 

1. Halk gruplarını birbirinden nefret etmeye veya halk grupları aleyhine cebir ve şiddet uy
gulanmasına veya keyfi uygulamalar yapılmasına tahrik edenler veya, 

2. Halk gruplarını küçük düşürmek suretiyle insanlık onurunu ihlâl edenler, 

Üç aydan beş yıla kadar hapisle cezalandırılır. 

(2) Yukarıdaki fiiller yayın yoluyla işlenirse ceza artırılır. 

(3) Nasyonal Sosyalist rejim tarafından işlenmiş fiilleri, toplumsal barışı bozmaya elverişli bir 
şekilde, alenen veya bir toplantıda onaylayanlara veya yapılan fiilleri yalanlayanlara zorunlu bir ey
lem gibi gösterenlere beş yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezaya veya para cezasına hükmedilir." 

1881 Fransız Basın Kanununun 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası ise şöyledir: "23 üncü mad
dede yer alan vasıtalardan birisi ile menşeleri veya etnik bir gruba, millete, ırka veya belirli bir dine 
mensup bulunmamaları nedeniyle, kişiye veya kişiler grubuna karşı ayrımcılık yapılmasına, kine 
veya şiddete tahrik eden kimseler, bir yıl hapse ve 300 000 frank para cezasına veya bunlardan 
birisine mahkûm edilirler." Aynı maddenin yedinci fıkrasında, bu suçtan dolayı mahkûm edilen 
kişilere ayrıca belirli fer'î cezaların da verileceği belirtilmiştir. 

Aynı Kanunun 24 bis maddesinde, yukarıda değinilen Alman Ceza Kanununun 130 uncu mad
desinin (3) numaralı fıkrasında yer alan hüküm, değişik sözcükler ve ifade biçimiyle tekrarlanmak
tadır. 

Görülüyor ki, toplumsal barış ihtiyacı ile eleştiri ve ifade, siyasal propaganda hürriyetlerini 
bağdaştırmak üzere, maddenin ikinci fıkrasında yer alan suça ilişkin hükümlerin benzerleri, yaban
cı demokratik ülkelerde de yer almaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası, yukarıda açıklanan ilke ve strateji doğrultusunda kamu düzenini ve 
toplumsal bütünleşmeyi korumak bakımından fiili, somut tehlike suçu haline getirmiştir. Suçun 
şeması şu suretle belirlenebilir: 

1. Halk, birbirlerine karşı düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik edilecektir. 

2. Bu tahrik, bir tür bağımlı hareketle yani insanların sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 
farklılığına dayanılarak gerçekleştirilecektir, yani düşmanlık veya kin, bu farklılık üzerine dayan
mak suretiyle yerleştirilmeye çalışılacaktır. 

3. Tahrik yapılırken başvurulan eylem, beyan ve ifadeler, kamu düzeni için tehlikeli olabilecek 
bir şekilde olmalıdır. Hareketlerin belirtilen maksada uygun nitelik gösterip göstermediği, fiilin 
somut bir tehlike suçu olduğu göz önünde bulundurularak hâkim tarafından takdir edilecektir. El
bette bu takdir yapılırken, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin bu konuda sürekli tekrarladığı öl
çütleri göz önünde bulundurmak gereklidir. 

4. Failde yukanda belirtilen koşul ve eylemlere yönelik cürüm kastının varlığı saptanacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, kendisine özgü özellik taşıyan bir hakaret suçuna yer verilmiştir. 
Bilindiği üzere, genel olarak hakaret suçunun oluşması için, mağdurun belli veya belirlenmesi 
olanaklı bulunması gerekir. Ancak yabancı hukuklarda, İngilizcede denilen, grupların tahkiri de suç 
olarak saptanmıştır. Bu maddede, toplumsal banşı korumak amacıyla, bir tür grup tahkiri suçunu 
düzenlemiş bulunmaktadır. Burada da somut tehlikeye işaret etmek amacıyla hakaretin halkın bir 
kısmını "aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek biçimde olması" koşulu aranacaktır. 
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Maddenin son fıkrasında, fiillerin 293 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen araç ve şekil
lerle işlendiğinde cezaların, bir katı oranında arttırılacağı belirtilmiştir. 

Madde 295. - Madde, kanunun cürüm saydığı bir yayını diğer bir yayın aracında tekrarlamayı 
cezalandırmaktadır. Maddede geçen "asıl yayın yapan gibi cezalandırılır" şeklindeki ifadeden an
laşılacağı üzere aslında böyle bir hareket suçun tekrarı niteliğinde ise de, herhangi bir duraksamaya 
yer bırakmamak üzere ayrı bir madde olarak adeta yorum niteliğinde bir hüküm getirilmiştir. 

İkinci fıkrada, faili cezadan kurtarmayacak hâller, duraksamaları ortadan kaldırmak maksadıy
la ayrıca gösterilmiştir. Buna göre fail, yazıdaki düşünceleri benimsemeyip aynen yayınladığı yahut 
ihtiyatla yayınladığı veya sorumluluğu başkasının kabul ettiği şeklinde yayına bir kayıt koysa da 
sorumluluktan kurtulamayacaktır. 

Ancak içeriğini nakletmeden suç hakkında haber yayınlamak suç oluşturmayacaktır. 

Madde 296. - Madde, genel olarak kanunların cürüm saydığı fiilleri işlemek üzere kişilerin 
yapılanmalarını cezalandırmaktadır. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun burada "cemiyet" 
kelimesini kullanmıştır. Dilimizde artık yerleşen "örgüt" sözcüğü, Tasarıda belirtilen maksatla oluş
turulmuş fesatçı grupları belirtmek üzere kullanılmaktadır. 

"Örgüt" 4 üncü maddenin (8) numaralı bendinde belirtildiği üzere, birden fazla kişinin önceden 
anlaşıp birleşmesidir. Herhangi bir harekete geçilmeden örgütün böylece teşkil edilmiş olması mad
dî unsurun tamamlanması için yeterlidir. 

Örgütün şeklinin, kanunen teşekkül etmiş olup olmamasının önemi yoktur. Kanuna uygun 
olarak oluşmuş bir dernek de, gizli amacı itibarıyla böyle bir örgütü oluşturabilir. Önemli olan ör
gütün gerçek hedefi ve gerçekte var olan faaliyetleridir. 

Maddenin birinci fıkrası gereğince örgütü kuranların veya örgüte katılanların aynı suretle 
cezalandırılmaları gerekecektir. Örgütün faaliyetlerine, fiilen iştirak edenlerin de örgüte katılmış 
sayılmaları gerekir. 

Maddenin birinci fıkrası gereğince sadece birleşme, suçun maddî unsurunun oluşması için 
yeterli olduğundan suça ancak eksik teşebbüs olanağı vardır. 

Maddenin ikinci fıkrası belirli maddelerde yazılı suçların işlenmesi için örgütün meydana 
getirilmiş olmasını ağırlaştırıcı bir neden saymaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, örgüt mensuplarının ülkenin herhangi bir yerinde, şehirde, yolda 
veya dağda yahut kırda silâhlı olarak dolaşmaları veya silâhlannı bir yerde saklamış bulunmaları 
ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. 

Örgütün yöneticileri durumunda bulunanların cezaları dördüncü fıkra gereğince artırılacaktır. 

Suçun oluşması için faillerde genel kast yeterlidir. Ancak kastın hem örgütün kurulmasına ve 
hem de örgütün cürümleri işlemek maksadına yönelik olması gerekir. Yoksa saldırılara karşı ken
dilerini savunmak üzere yani meşru savunma hakkını kullanmak için örgütlenme bu suçu oluştur
maz. Katılanlarda da, böyle bir örgüte katılma kastının bulunması gerekir. 

Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun hükümleri saklıdır. 

Maddeyi, elbette ki, suçta iştirak hâlini zedelemeyecek tarzda uygulamak gerekmektedir. 

Madde 297. - Madde, örgüt kurma suçuna katılmamış bulunanların, kurulduktan sonra örgüt 
mensuplarına belirli şekillerde yardım etmelerini cezalandırmaktadır. Örgütün kurulmasına katılmış 
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yani örgüt kurma suçunun faillerinden bulunmuş olan kişilerin örgüte yardım ermeleri ayrıca suç 
oluşturmaz. 

Tasan bu yardımları, 448 inci maddesi dışında ayrıca cezalandırmakta ve böylece örgütün yar
dımsız kalarak sönüp gitmesini sağlamak istemektedir. 

Suçun oluşması için yardım fiilinin bilinerek ve istenerek, böyle bir örgüte yardım amacıyla 
yapılmış bulunması gereklidir. Yardımın hangi hususlara ilişkin bulunması gerektiği maddede gös
terilmiş değildir. Madde, örgüt mensuplanna yapılacak yardımın silâh, cephane, yiyecek, giyecek 
veya bannacak yer şekillerinde olmasını açıklamakla birlikte "başkaca yardım edenlere" demek 
suretiyle, bunlar dışında kalan diğer tür yardımlan da kapsamı içine almaktadır; ilâç, kitap, çadır, 
malzeme, daktilo makinesi, kağıt ve sair yardımlar da böylece maddenin kapsamı içinde bulunmak
tadır. Suç işlemek için yardım, bu maddenin kapsamı içinde değildir. 

Yardımın herhangi bir ciddî cebir ve şiddet veya tehdit veya sair bir baskının etkisi altında kalın
maksızın yapılmış olması gerekir. "Ciddî"likten maksat, cebir ve şiddet veya tehdit veya sair baskı 
ile yardımın yapılması arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunmasıdır. Böyle bir ilişki varsa hareket 
suç oluşturmaz. İkrah kusurluluğu yok etmesi dolayısıyla sorumluluğu kaldıran bir nedendir. 

Yaralı ve hastalann geçici olarak tedavisini ise bu madde kapsamında saymamak gerekir. Zira 
koşullar ne olursa olsun, hasta ve yaralının tedavisi, tıp mesleğine bağlı meslekî hakkın çerçevesi 
içindedir ve bir hukuka uygunluk nedeni oluşturmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, tüm yardımlann belirli yerlerde yapılması ağırlaştıncı neden sayıl
mıştır. Söz konusu yerleri bu tür faaliyetlerin dışında tutmak amacıyla fıkra kaleme alınmış bulun
maktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, yardımların örgüt mensuplarının belirli akrabası tarafından yapıl
mış olması bir cezasızlık nedeni sayılmıştır. Ancak yapılacak yardımın "kişisel ihtiyaçlann karşılan
masına yönelik olması" temel koşuldur. İlâç, yiyecek, içecek gibi. 

Kişisel ihtiyaçlann karşılanmasına yönelik yardımdan maksat, örgütün amacının gerçekleştiril
mesine yönelik olmayan ve sadece o kişiye yapılan yiyecek, giyecek gibi yardımlardan ibarettir, 
yoksa malzeme, söz gelimi daktilo temini bu fıkranın kapsamı içinde değildir. 

Madde 298. - Madde, 296 ncı maddede yer alan cürüm hakkında soruşturmaya başlanmadan 
örgütün dağıtılmasını veya örgütten çekinilmesini bir etkin pişmanlık hâli ve dolayısıyla cezasızlık 
nedeni saymaktadır. Ancak, her iki hâlde de örgütün amacını oluşturan suçlardan herhangi birisinin 
işlenmemiş bulunması gereklidir. Suç hakkında soruşturmaya girişildikten sonra diğer örgüt men
suplarının ihban hâlinde ise, verilecek cezanın dörtte üçü indirilecektir. Ancak, bu hâlde failin piş
manlığından yararlanabilmesi için ihbann doğrulanmış bulunması şarttır. 

Türkiye genelinde faaliyette bulunan bir örgütün alt örgütlerinden biri veya bir kaçı tarafından 
işlenmiş olan suçlara katılamayan örgütün diğer bir hücresinde bulunanlar, maddenin birinci fık
rasındaki yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde, haklannda da ceza verilmeyecektir. 

Madde 299. - Bir bakıma Devletin egemenlik hakkının simgelerinden birisi olan parasının 
üzerinde yazılı değerle kabul edilmemesi aslında kamu düzenine karşı bir suç sayıldığından madde 
bu Bölüm içine alınmıştır. 

Madde 300. - Madde, yetkili Devlet mercilerince verilmiş emirlerin veya alınmış tedbirlerin 
yaptınmını getirmiştir. Suçun oluşabilmesi için, kamu hukuku çerçevesinde emir veya tedbir 
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sayılabilecek bir irade açıklamasının varlığı gereklidir. Bu açıklamanın vatandaşlarca bilinmesini 
sağlayacak işlemlerin yapılmış olması zorunludur. Genelgelerde ifade edilmiş irade beyanlarının da 
emir sayılacağı açıktır. 

Emir ilân edilmemiş olsa da vatandaşların söz konusu emri bildiği ve buna rağmen emre uy
madığının sabit olduğu hâllerde de suçu oluşmuş saymak gerekir. 

Madde, her türlü emir veya tedbiri yaptırım altına almış değildir. Emir veya tedbirlerin adlî iş
lemler dolayısıyla verilmiş veya alınmış olması veya kamu güvenliğini veya düzenini veya genel 
sağlığı koruma düşüncelerine dayanması şarttır. Bunlar dışında verilmiş emir veya alınmış tedbir
lere aykırı eylem suç oluşturmayacaktır. 

Maddeye göre söz konusu düşüncelere dayalı emir veya tedbirlerin ayrıca "kanun ve nizamlara 
uygun olarak" verilmiş veya alınmış olmaları şarttır. Bu koşul, verilen emrin gerek içerik gerek şekil 
koşullan itibarıyla kanun ve nizamlara uygun bulunmasını ifade eder. Maddeye verilen bu şekil ile 
demokratik hak ve hürriyetlere uygunluğun daha güçlü olarak güvence altına alınması sağlanmıştır. 

Madde 301. - Maddede, ismi veya sıfatı veya meslek veya sanatı veya konut veya ikametgahı, 
yerleşim yeri veya doğduğu yer veya diğer kişisel hâlleri konusunda, görevli ve yetkili memura 
açıklamada bulunmaktan kaçınan kimseye verilecek ceza gösterilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, failin açıklamasının gerçeğe aykırı olması ele alınmış ve bu 
husus daha ağır bir suç olarak kabul edilerek yaptırıma bağlanmıştır. 

Maddedeki düzenlemenin kapsamına adlî merciler girmemektedir. 
Madde 302. - Madde, 25/11/1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanuna, 

1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanuna ve 3/12/1934 
tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilmeyeceğine Dair Kanuna muhalefetin yaptırımlarını 
getirmektedir. Aslında bu hükmün sözü geçen kanunlarda yer almış bulunması uygun olurdu. An
cak bir kanun boşluğu yaratmamak için, yaptırımın bu maddeye ve bu Bölüme konulması uygun 
sayılmış ve bu suretle Anayasanın 174 üncü maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Madde 303. - Genel veya herkesin girebileceği yerlerde ileri derecede sarhoş olarak bulunma, 
kamunun barış ve sükununu ihlâl edebileceğinden maddenin bu Bölüme konulması uygun sayılmış
tır. 

Maddenin birinci fıkrası, ileri derecede sarhoşluğu bazı koşullarla cezalandırmaktadır. Mad
dede ileri derecede sarhoşluğun ölçüsü olmak üzere "sarhoşluğun aşikâr bir hâlde halkın rahatını 
bozacak veya rezalet çıkaracak şekilde olması" koşulu aranmıştır. Sarhoşluğun bu nitelikte bulun
ması yeterli olup halkın rahatının fiilen bozulması ve rezaletin yine fiilen çıkmış olması şart değil
dir. Ayrıca bu derecedeki sarhoşluğun, yer itibarıyla genel veya umumun girebileceği yerlerde ger
çekleşmiş bulunması gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında suçun ağırlaştırıcı nedeni gösterilmiştir: Bu hâl sarhoş tarafından 
kişilere ve mala saldırıda bulunulmasıdır. Ağırlaştırıcı nedenin gerçekleşmesi için kişiler üzerinde 
mutlaka etkili eylem derecesine varan hareketlerin yapılmış olması gerekmez; kişilerin tutularak, 
onlara sarılarak, sırnaşıkça rahatsız edilmeleri saldırı sayılır. Mallara maddeten zarar verilmese de 
yere atılmaları, söz gelimi otomobillerin tekmelenmesi, yumruklanması mala saldın sayılır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, sarhoşluğu itiyat derecesine vardıranlar hakkında verilecek 
ceza saptanmış olmakla birlikte, dördüncü fıkra itiyat hâlinin ne zaman gerçekleşeceğini göstermiş-
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tir. Fıkraya göre sarhoşluk suçundan dolayı iki defa mahkûm olduktan sonra, bir yıl içinde yeniden 
suç işlenmesi itiyat sayılmaktadır; böylece, her üç suçun bir yıl içinde işlenmiş bulunması gerek
mektedir. Böylece 45 inci maddede yer alandan farklı bir itiyat tanımı yapılmış olmaktadır. 

Beşinci fıkrada, alkollü içkilerin alınmasında iptila hâlinin oluşması yani failin psikolojik, fiz
yolojik ve sosyal bakımdan alkollü maddeye bağımlı hâle gelmesi, artık bir hasta gibi işleme tâbi 
olmasını gerektireceğinden, bu gibi kişilere ceza verilmeyeceği, bunların, bağımlılıklarının salâhı 
tıbben saptanıncaya kadar bu maksada tahsis edilmiş kurumlarda muhafaza ve tedavilerine hük-
molunacağı açıklanmıştır. Bu hususta, 256 ncı maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 304. - Madde, onsekiz yaşını bitirmemiş küçüklere ve akıl ve bilinçlerinde noksanlık 
bulunanlara her kim tarafından ve ne nedenle olursa olsun alkollü içki verilmesini cezalandırmak
tadır. Fiil, ana baba tarafından işlenmiş bulunsa da suç oluşturacaktır. Akıl ve bilinçlerinde noksan
lık bulunanlardaki hâlin mutlaka akıl hastalığı derecesinde olması gerekmez. Söz gelimi belirgin 
derecede zeka geriliği gösteren kişiler de bu gruba girmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, alkollü içkiyi verenin içki satıcısı olması hâlinde ayrıca para 
cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. 

Madde 305. - Madde, kumara ilişkin suçlan kapsamaktadır. Kumarın sosyal bakımdan ortaya 
koyduğu büyük tehlike ve doğurması olası facialar göz önüne alınarak, İsveç Ceza Kanununun yap
tığı gibi, suçun bu Bölüm içine konulması uygun sayılmıştır. 

Nitelikleri itibarıyla genel veya kamuya açık olan sokak, cadde, park, tiyatro, sinema, gazino 
ve benzerî yerlerde kumar oynatılması böylece suç oluşturmaktadır. Ayrıca maddenin son fıkrasın
da gösterilen yerler özel olsa da, diğer koşullar gerçekleştiğinde yani kumar aletlerinin kullanılması 
için ücret alındığında veya buralarda oyun oynanmasına mutat (alışılmış) olduğu veya oynamak is
teyen herkesin girebileceği yerler bu maddenin uygulanması bakımından açık yer sayılacaktır. 

Maddeye göre, kumar, ancak genel veya kamuya açık veya maddenin son fıkrasında gösterilen 
yerlerde oynandığı takdirde, oyuncular cezalandırılmaktadırlar. Kazanç kastı ile oynansa da özel ev
lerde dostlar arasında eğlenmek üzere gerçekleştirilen kumar suç değildir. 

Maddenin birinci fıkrasında oynatma veya oynamak için yer gösterme fiillerinin icrasında 
itiyat hâli ağırlaştıncı bir neden sayılmış ve dördüncü fıkrada itiyadın ne olduğu gösterilmiştir. İtiyat 
için iki yıl içinde iki kez bu suçtan mahkûm olduktan sonra aynı yıl içinde bir suç daha işlemek 
gereklidir. Böylece sarhoşluk ve kumar suçlannda, 45 inci maddedeki tanımdan aynlınmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında kumar tanımlanmıştır. Buna göre bir oyunun kumar sayılması için iki 
koşul aranacaktır: Birincisi oyunun kazanç kastı ile icra edilmesi, ikincisi ise kâr ve zararın talihe 
bağlı olmasıdır. Böylece örneğin, satranç oyununun sonucu talihe bağlı olmadığından, kazanç mak
sadıyla oynanmış bulunsa da kumar sayılmayacaktır. 

Madde 306. - Madde, yetkili makamlarca veya belediye veya köy ihtiyar kurulları tarafından 
ayrılmış yerlere veya o yerin en büyük mülki amirine yapılacak bir başvuru üzerine ayrılan yerlere 
her türlü ilân konulmasını veya bu yerlerde izin dışında diğer suretlerle, maddenin belirttiği tarzda 
tasarruflarda bulunulmasını cezalandırmaktadır. 

Birinci fıkrada, fiillerin siyasal veya ideolojik maksatlarla icrası hâlinde ne suretle ceza 
verileceği gösterilmekte ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda ise, fiillerin icra edileceği yerler 
veya fiili icra eden kişiler bakımından var olan özellikler göz önüne alınarak ceza artırılmaktadır. 
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"Siyasal maksat" sözcüğü, belirli bir siyasal partiyi veya grubu destekleme veya yerme saikini 
belirtir; deyimin böylece anlaşılması gerekir. İdeolojik maksat ise, var olan bir ideolojiyi destek
lemek veya yermek amacıyla fiillerin gerçekleştirilmiş olmasını belirtir. 

Maddenin beşinci fıkrasında, siyasal veya ideolojik maksat bulunmaksızın birinci ilâ dördün
cü fıkralarda yer alan fiillerin işlenmesi hâlinde verilecek cezalar gösterilmektedir. 

Mevzuatımızda var olan diğer kanunların izin veya cevaz verdiği hâllerde fiillerin suç oluştur
mayacağı ise açıktır. Zira bu gibi hâllerde bir hukuka uygunluk nedeni söz konusu olacaktır. Bu 
itibarla, maddenin son fıkrasında bu husus düzenlenmiştir. 

Madde 307. - Maddenin birinci ve ikinci fıkraları, resmî makamlarca yapılan ilânları korumak
tadır. Dolayısıyla bu fıkralar hakkında da 306 ncı maddenin gerekçesine bakılmalıdır. Zira her iki 
madde birbiri ile dengeli olarak kaleme alınmıştır. 

Üçüncü fıkrada ise ikinci fıkrada belirtilen yerlerin boyanması suretiyle yazı ve işaretle kirletil
mesi cezalandırılmaktadır. Dört ve beşinci fıkralarda ortak ağırlaştıncı nedenler gösterilmiş, altıncı 
fıkra fiillerin siyasal ve ideolojik maksatlar dışında işlenmesine ilişkin cezalan göstermiştir. 

Maddenin son fıkrasında yer alan ve 306 ncı maddeyi de kapsayan hüküm, görevlilerin söz 
konusu fiiller sonucu meydana gelen eserleri derhal ortadan kaldırmamaları veya bunlann yok edil
mesi için gerekli işlemlere derhal girişmemeleri hâlinde 491 inci madde gereğince cezalandınl-
malannı öngörmektedir. 

Madde 308. - Madde, belgesi olmadan yivsiz av tüfeği kullanmayı cezalandırmaktadır. 

Madde 309. - Madde, (A) ve (B) fıkralarından oluşmaktadır: 

(A) fıkrasındaki hükümler kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının hareketlerinin cebir ve şiddet 
ve tehdit veya hile ile engellenmesini veya bunlann kaçınlmasını cezalandırmaktadır. Suçun mad
dî unsuru belirtilirken uygulamada herhangi bir duraksamaya neden olunmaması için kaçırma 
niteliğinde bulunan hareketlerin teker teker sayılması ve böylece araçların hareket etmesinin engel
lenmesi, aracın hareket ettirilmemesi, hareket hâlinde bulunanların durdurulması ve gitmekte ol
duğu yerlerden başka yerlere yönlendirilmesi ayrıca açıklanmıştır. 

Kara, deniz ve hava aracının özel olması hâlinde de aynı suç teşekkül edecektir. Esasen (A) fık
rasının dördüncü paragrafında aracın halkın yararlanmasına ayrılmış olması hâlinde yani aracın 
Devlete, kamu kuruluşlanna, belediyeye ait bulunması veya özel kişilere ait bulunmakla beraber, 
örneğin halk otobüsleri gibi, halkın yararlanmasına ayrılmış olması hâlinde suçun cezasının ağırlaş-
tınlacağı açıklanmıştır. 

Fıkra özellikle uçak kaçırmaların yaygın bulunduğu bir dönemde daha etkin bir bastırma (ten
kil) sağlamak amacıyla, fiilin teşebbüs hâlinde kalmış bulunmasını da tamamlanmış suç gibi say
dığını sonuncu paragrafında belirtmiştir. Ayrıca fiilin silâhla veya birden fazla kişi tarafından bir
likte işlenmesi beşinci paragrafta ağırlaştıncı neden sayılmıştır; bu paragrafta geçen "birlikte" 
deyimi suçun maddî unsurunun bütün şeriklerce birlikte gerçekleştirilmiş bulunmasını ifade eder; 
yoksa burada iştirak hâli söz konusu değildir. 

Suçun deniz ve hava ulaşım araçlan hakkında işlenmesi hâlinde, daha vahim sayılması 
gerekeceği açık bulunduğundan ikinci ve üçüncü paragraflarda cezanın belirtilen oranda artırılacağı 
hususundaki hükme yer verilmiştir. Böylece gereksiz tekrarlara gidilmemesi sağlanmıştır. 
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Dördüncü paragrafta yer alan ağırlaştırıcı hâl bütün ulaşım araçları bakımından ayrıca uy
gulanacaktır. 

Maddenin (B) fıkrası ise kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit 
platformlara karşı işlenecek fiilleri cezalandırmak maksadıyla kaleme alınmıştır. Ülkemizin 1 ilâ 10 
Mart 1988 tarihleri arasında Roma'da toplanan konferansta kabul edilen Kıt'a Sahanlığındaki Sabit 
Platformların Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Fiillerin Tenkili (Bastırılması) Hakkında Sözleş
meyi imzalamış bulunması nedeniyle bu fıkranın maddeye eklenmesi uygun görülmüştür. 

Fıkrada yer alan "sabit bir platform"dan maksat, kaynakların keşfi veya sömürülmesi için veya 
diğer ekonomik maksatlarla daimi olarak deniz yatağına yerleştirilmiş yapılar veya tesisler veya 
yapay adacıklardır. 

(B) fıkrasının üç ayrı bendinde söz konusu tesislerin ele geçirilmesi, zabtı, kontrol altına alın
ması, buralarda bulunan kimselere karşı cebir ve şiddet veya tehditte bulunulması, platforma zarar 
verilmesi cezalandırılmaktadır. Söz konusu fiiller cezalandırılırken temel amaç sabit platformların 
güvenliğini korumaktır. Bu nedenle (B) fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde saldırıların plat
formun güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde olması koşuluna yer verilmiştir. 

(B) fıkrasının son paragrafında da faillere, teşebbüs hâlinde tam ceza verilmektedir. 

Madde 310. - Madde, kara, deniz ve hava ulaşımının güven içinde cereyanını ve kıt'a sahan
lığında veya münhasır ekonomik bölgedeki tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla kaleme alın
mıştır. Bu maksatla konulmuş işaretler üzerinde işlenen bir kısım fiilleri cezalandırmakta ve böy
lece 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karay olları Trafik Kanununda bulunan konuya ilişkin bazı 
hükümleri de tamamlamaktadır. 

Maddî unsuru oluşturan söz konusu hareketlerin, çarpma, batma, düşme tehlikesine veya baş
kaca bir tehlikeye neden olması, suçun oluşması için şarttır. Ancak, tehlikenin ilişkin bulunduğu 
neticenin meydana gelmesi gerekmez. Aslında maddede fiiller, nitelikleri gereği söz konusu teh
likeyi zaten nefislerinde taşımaktadırlar. Ancak, çok basit bazı hareketlerin, söz gelimi, çocukların 
demiryolu üzerine bir madeni para koyarak bunu yassılaştırmaları hâlinin de suçun teşekkülüne 
neden olmayacağını açıklamak amacıyla maddeye, tehlikeye neden olunması koşulu eklenmiştir. 

Failde hareketlere yönelik genel kastın varlığı suçun oluşması için yeterlidir. Kastın tehlike 
meydana getirmeye yönelik bulunması koşulu yoktur. 

Maddenin ikinci fıkrasında meydana gelen tehlikenin (çarpma, batma, düşme tehlikesinin) hal
kın yararlanmasına tahsis veya arzedilmiş ulaşım aracı hakkında meydana gelmesi hâlinin suçun 
nitelikli şeklini oluşturacağı hükmü yer almıştır. "Halkın yararlanmasına sunulmuş veya ayrılmış 
(tahsis veya arzedilmiş) ulaşım aracı" kavramı için 309 uncu maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, zararlı neticenin, yani çarpma, batma, düşmenin veya başkaca bir 
zararın fiilen meydana gelmiş olması bir ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. 

Burada netice nedeniyle ağırlaşan bir suç söz konusudur. Failde, meydana gelen neticeye 
yönelik kast bulunmasa da hakkında üçüncü fıkranın uygulanması gerekecektir. 

Bu maddeyi ihlâl eden hâllerde meydana gelen netice, kanunun başka maddeleri gereğince 
daha ağır cezanın verilmesini gerektirmekte ise, sadece o maddeden dolayı ceza verilmesi fikrî iç
tima kuralı gereğidir. 
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Son fıkrada maddenin yasakladığı fiillerin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik böl
gedeki sabit platformlara karşı işlenmesi hâlinde de aynı cezaların uygulanacağı belirtilmiştir. Bu 
fıkranın içerdiği kavramlar bakımından 309 uncu maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 311. - Maddede, ulaşım araçlarının tahribi ile ilgili olmak üzere üç tür suç yer almış 
bulunmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasında, duran yani hareket hâlinde bulunmayan kara, deniz ve hava 
ulaşım araçlanna ateş verilmesi veya patlayıcı veya tutuşup yanabilecek maddelerle, bu araçlann 
tahrip veya imha edilmesi cezalandınlmıştır. Maddede geçen tahrip sözcüğü, araca maddî olarak 
önemli derecede zarar verilmesini ifade eder; imhadan maksat ise aracın bütünüyle yok edilmesidir, 
her iki hâl de aynı suretle cezalandırmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, fiillerin araca karşı hareket hâlinde iken işlenmesi cezanın ağırlaş-
tınlması nedeni sayılmıştır. Zira bu hâlde meydana gelebilecek tehlike çok daha ağır olmaktadır. 

Araç, tahrip veya imha edilmemekle birlikte, hareketine engel olunacak surette bozulduğu veya 
zarar verildiği hâllerde ise fail maddenin üçüncü fıkrası gereğince cezalandırılacaktır. 

Fiiller, deniz ve hava ulaşım araçlanna karşı işlendiğinde, cezanın neden ibaret olacağı dördün
cü fıkrada gösterilmiştir, böylece fiillerin deniz ve hava ulaşım araçlarına karşı işlenmesi ağırlaş-
tıncı neden sayılmıştır. 

Aracın halkın yararlanmasına aynlmış veya sunulmuş (tahsis veya arzedilmiş) olması hâlinde, 
fiil maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralannda gösterilen hâllere göre ayrı ayrı cezalandınlmış
tır. Aracın halkın yararlanmasına aynlmış veya sunulmuş bulunmasından maksadın ne olduğu 309 
uncu maddenin gerekçesinde gösterilmiştir. 

Maddenin sonuncu fıkrası, diğer fıkralarda yer almış bulunan fiillerin kara, deniz ve hava 
ulaşım araçlannın işletilmesi için gerekli bulunan tesis veya aletler, söz gelimi tamirhaneler, ter
minaller hakkında işlenmesi hâlini müstakil olarak cezalandırmaktadır. Bu hâlde hâkim, temel 
cezayı belirlerken, fiil nedeniyle meydana gelen tehlikenin derecesini göz önünde bulunduracaktır. 

Madde 312. - Madde, denizde, havada veya demiryolunda taksirli bir kaza tehlikesine meydan 
verilmesini cezalandırmaktadır. Madde, taksirle işlenen suçların esas bünyesi itibanyla dikkati 
çekici özellik taşımaktadır: Bilindiği gibi, taksirle işlenen suçlar esasta meydana gelen ve failce ar
zu edilmemiş bulunan netice itibanyla cezalandınlırlar. Oysa burada taksirle maddî bir netice değil 
ve fakat sadece bir tehlikenin meydana gelmiş olması suçun oluşması için yeterli sayılmaktadır. 
Suçun konulması ile kanun koyucunun izlediği amaç, söz konusu vasıtalann kullanılmasında çok 
dikkatli bulunulmasını güvence altına almaktır. 

Taksirli hareket sonucu zarar verici netice meydana geldiğinde fail neticenin niteliğine göre 
kanunda yer alan taksirle adam öldürme veya etkili eylem hükümlerine göre cezalandınlacaktır. 
Böylece demiryollannda taksirle işlenen adam öldürme veya etkili eylem hâllerinde artık özel 
hüküm söz konusu olmayacak ve taksirle işlenen bu tür suçlara ait genel hükümler uygulanacaktır. 

Madde 313. - Maddede, yollama yapılan maddelerde yer alan suçların, insan yaşamını teh
likeye sokacak nitelikte bulunduğu takdirde, suça ait cezanın artınlacağı belirtilmektedir. 

Madde 314. - Madde, bir kere haberleşme araçlarına ve aletlerine zarar vermeyi cezalandır
maktadır. Zarar verilen telli veya telsiz haberleşme araçlanna, haberleşmeyi sağlamak üzere kul
lanılan bütün tesisler, aletler ve her türlü araçlar girmektedir. 
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Suç, söz konusu varlıklara zarar verilmesiyle beraber oluştuğu gibi, zarar verilmemiş olsa da, 
her ne suretle olursa olsun haberleşme veya yayının karışıklığa veya kesintiye uğratılması hâlinde 
de teşekkül etmiş bulunacaktır. 

Failde neticeye yönelik kastın varlığı gerekmektedir. 

Madde 315. - Bu madde, aslında kişilerin cinsel hürriyetlerini müdahalelerden korumaktadır. 
Fakat fiilin aynı zamanda toplumun ortak edep törelerini ihlâl edici nitelik taşıdığı hususunda da 
şüphe yoktur. Tasarı, suçun cinsel özgürlüğü ihlâl eden diğer suçlarla bir arada bulunmasının tek
nik yönden ve yollama bakımından sağlayacağı yaran göz önünde bulundurmuş ve bu Bölüme koy
mayı tercih etmiştir. Diğer bir kısım Batı kanunları da bu tasnif şeklini uygulamaktadırlar. 

Maddenin birinci fıkrası cebir ve şiddetle veya tehdit kullanılması suretiyle onsekiz yaşını 
bitirmemiş kişilerle, nzalan bulunmadan cinsel ilişki teminini cezalandırmaktadır. Yine mağdurda 
var olan akıl veya beden hastalığı nedeniyle, mağdurun cinsel saldırıya karşı koyamayacağı bir 
durumun varlığı hâlinde ilişki ırza geçme sayılmıştır. Mağdurun başka bir nedenle fiile karşı 
koyamayacak durumda bulunması nedeniyle direnç gösterememesi hâlinde elde olunan cinsel iliş
ki de ırza geçmek sayılmıştır. 

Mağdurun kendisine karşı kullanılan hileli vasıtalar nedeniyle fiile karşı koyamaması hâlinde 
de ırza geçme suçu gerçekleşmiş olacaktır. 

Suçun maddî unsurunu oluşturan ırza geçme, maddenin son fıkrasında tanımlanmıştır; buna 
göre "hangi nitelikte olursa olsun bir kişiye cinsiyet organının ithali" ırza geçmedir. Böylece cinsel 
organın bir kadının vajinasına sokulması ırza geçme teşkil ettiği gibi, kadın veya erkeğin ağzına 
(oral seks) veya anüsüne (ferç-anal seks) ithal hâllerinde de suçun maddî unsuru gerçekleşmiş 
olacaktır. Cinsel salgının, ne yolla olursa olsun, bedenin içine akacak kadar cinsel organın ithali 
hâlinde suç tamamlanmış olur; inzal şart değildir. Suçun mağduru, kadın, kız veya erkek olabilir. 

Maddî unsurun gerçekleşmesi hususunda belirtilen koşul dolayısıyla bu suça tam teşebbüsün 
söz konusu olmayacağı açıktır. Suçun işlenmesinde yardımcı nitelikteki hareketi oluşturan cebir ve 
şiddet veya tehdit veya hilenin derecesine göre tam teşebbüsü kabul etmek olanaklı değildir. 

Suçun manevî unsuru, cinsel ilişkiye yönelik olarak kasttır. Cinsel ilişkinin herhangi bir saik 
ile gerçekleştirilmesi, suçun oluşması bakımından önemsizdir. Fail suçu, mağduru tahkir, örneğin 
kocasından intikam almak maksadıyla işlemiş bulunsa da maddî unsur gerçekleşmiş olur. 

316 ncı madde gereğince, cinsel ilişki bu maddenin birinci fıkrasında gösterilen suretlerden 
herhangi birisi var olmaksızın onbeş yaşını bitirmiş ve fakat onsekiz yaşını bitirmemiş bir küçüğün 
nzasıyla gerçekleştirilmiş bulunsa da fiil suç teşkil etmektedir ve fail hakkında maddede yazılı 
cezalar uygulanacaktır. 

Ancak, adı geçen küçüğün bu maddenin birinci fıkrasında yazılı suretlerle cinsel ilişkiye tâbi 
kılındığı takdirde ceza ağırlaşacaktır. Böylece onsekiz yaşını bitirmiş olanlar bakımından suçta un
sur oluşturan hâller küçükler bakımından nitelikli hâl sayılmıştır. 

Aynı suretle onbeş yaşını bitirmemiş olanlarla nzalanyla cinsel ilişki 316 ncı maddenin ikinci 
fıkrası gereğince cezalandırmaktadır. Bu yaş sının içinde bulunan küçükler bakımından cinsel iliş
ki maddenin birinci fıkrasında gösterilen suretlerle elde edildiğinde verilecek ceza artmlmaktadır. 
Böylece Tasan, Batı kanunlannın çoğundan farklı olarak; "cinsel ilişkiye ehliyet" yaşını, onsekiz 
yaşın bitirilmesi olarak belirlemiştir. 
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Üçüncü fıkraya göre, maddede yazılı fiillerin birinci fıkrada belirtilen hâl ve suretlerle ken
disine karşı yapılmasını sağlayan kimseye de aynı ceza verilecektir. Böylece, bu fıkra çerçevesinde 
ve koşulları içinde kadınlar da ırza geçme suçunda fail olabilmektedirler. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, bazı yabancı memleketler kanunlarında kabul edildiği üzere, 
ırza geçmenin onsekiz yaşını bitirmiş bulunanlara karşı işlenmesi hâlinde kovuşturma şikâyete tâbi 
kılınmıştır. Bu hüküm Tasarının suç ve ceza siyaseti unsuru olarak benimsediği, mağdurun korun
ması ilkesinin bir uygulamasını oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, ırza tecavüze muhatap olan kişiler 
kovuşturmada zorunlu usul kurallan ve savunmanın müdahaleleri nedeniyle bazen fiilen mağdur 
hâline düşürülmekte ve ayrıca sosyal çevrelerinde ağır itibar kayıplarına uğramaktadırlar. Bu neden
le soruşturma ve kovuşturmayı tahrik yetkisinin mağdurun kendisine tanınması bakımından ve 
mağduru korumak yönünden gerekli sayılmıştır. Ancak bu hâlde şikâyetten vazgeçme olanaklı 
değildir; tabiî olarak 326 ncı maddenin sağladığı olanak her hâlde geçerlidir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 19/6/1996 tarih ve E.1996/4409, K.1996/5504 sayılı kararın
da kocanın, karısının rızası hilafında ters cinsel ilişkide bulunmasını ırza geçme saymayarak 
1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 478 inci maddesini ihlâl eden bir fiil saymış bulunması kar
şısında maddeye bu hususta açıklık getirilmesine gerek görülmemiştir. 

Madde 316. - Maddeye ait gerekçe için 315 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin son fıkrasında, hükmen veya evlenme suretiyle ergin olan veya kılınanlar hakkında 
maddenin uygulanmayacağı belirtilmek suretiyle, bu durumda olan onsekiz yaşından küçüklerle 
rıza ile cinsel ilişki elde edilmesi hâlinde fiilin suç oluşturmayacağı ifade edilmiş olmakta ve böy
lece ergin kılınmanın cinsel ilişkiye rıza ehliyetini kazandırdığı belirtilmiş olmaktadır. Böylece yaşı 
ne olursa olsun hükmen veya evlenme suretiyle ergin olan veya kılınanların rızası ile cinsel ilişki 
suç oluşturmayacaktır. 

Madde 317. - Bu madde ve 318 inci madde, yerleşmiş terimi ile "ırza tasaddi" cürmünü 
cezalandırmaktadır. Irza tasaddi deyimi, eski olmakla birlikte terim olarak artık yerleşmiş bulun
duğu için değiştirilmesi uygun görülmemiştir. 

Suçun maddî unsurunu, ırza tasaddi oluşturan hareketlerin mağdur üzerinde işlenmesi oluştur
maktadır. Irza tasaddi hareketleri, bir kimse üzerinde doğrudan doğruya işlenen ve cinsel ilişkiye 
varmayacak şehevî nitelikte ve şehveti tatmin edecek doğada eylemlerdir. Bu hareketler pek çok 
şekiller alabilir. Burada dikkat edilecek husus hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulun
malarının suçun oluşması için yeterli olduğudur; yoksa failin fiilen şehvetini tatmin etmesi veya bu 
maksatla işlemiş olması gerekmez. 

Bu itibarla suç özel bir kastı gerektirmekte değildir. Kastın objektif yönden şehvanî nitelik gös
teren hareketlere yönelmiş olması yeterlidir. Ancak fail yaptığı hareketlerin müstehcen, ahlâk dışı 
olduğunu bilmelidir. Kast objektif olarak şehvanî nitelikteki hareketlerin mağdur üzerinde doğrudan 
doğruya yapılmasına yönelik olacaktır. 

Verilen açıklamalar çerçevesinde bu suçta tam teşebbüsün değil ve fakat eksik teşebbüsün söz 
konusu olabileceği anlaşılmaktadır. 

Suçun faili, erkek veya kadın olabilir; mağdur da erkek veya kadın olabilir. Fiilin kadın tarafın
dan başka bir kadın üzerinde işlenmesi de olanaklıdır. 
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Suç unsurları, belirli yaş sınırlan içinde bulunan mağdur grupları itibanyla, aynen 315 ve 316 
ncı maddelerde dengeli olarak düzenlenmiştir. Bu husustaki gerekçeler için de söz konusu mad
delere bakılmalıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, ırza tasaddi eylemlerinin birinci fıkrada belirtilen hâl ve 
suretlerle kendisine yapılmasını sağlayan kimseye de, aynı ceza verilecektir. 

Maddenin son fıkrası, 315 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki hükmü tekrarladığından, gerek
çesi için aynı maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 318. - 317 nci maddenin gerekçesinde belirtilen hususlar bu madde bakımından da 
geçerlidir. Madde, 315 inci madde ile dengeli olarak düzenlendiğinden o maddenin gerekçesine 
bakılmalıdır. Maddenin mağdurun nzası var olduğunda uygulanacağı açıktır. 

Onbeş yaşını bitirmiş ve fakat onsekiz yaşını bitirmemiş küçüklere karşı nza ile tasaddi, suç 
oluşturmayacaktır. 

Madde 319. - Madde, ırza geçme ve ırza tasaddi suçlanna ait ortak ağırlaştırıcı nedenleri gös
termektedir. Söz konusu ağırlaştmcı nedenler maddede birinci fıkranın üç ayn bendinde toplanmış 
bulunmaktadır: 

Bunlardan birincisi, (1) numaralı bentte yer almıştır ve suçun en az iki kişi tarafından işlen
mesidir. 

Maddenin (2) numaralı bendinde, suçun mağdurla belirli ilişki içinde bulunan kimseler tarafın
dan işlenmesi ağırlaştmcı neden sayılmıştır. Zira bu hâlde, faillerin mağdur üzerinde belirli bir 
nüfuza sahip bulunmalan dolayısıyla suçun işlenmesinde kolaylık söz konusu olacağı düşünülmüş
tür. Ayrıca bu gibi hâllerde fiilin ahlâk dışı oluşu daha da yoğunlaşmaktadır. Eşler arasında ırza geç
me suçunun olmayacağı 315 inci maddenin gerekçesinde belirtilmiştir. 

Maddenin (3) numaralı bendinde ise, suç dolayısıyla mağdurun yaşamında, sağlığında veya 
bedensel vasıflannda bir noksan veya zaaf meydana gelmiş olmasını belirleyen hâller ağırlaştmcı 
neden sayılmıştır. Maddede geçen "mağdurun sağlığında diğer büyük noksan" ibaresi bedensel, ruh
sal ve aklî hastalıklan veya zaaflan kapsar olarak anlaşılmalıdır. Burada dikkat edilecek husus nok
sanın "büyük" olmasıdır. Ufak tefek sıynklar, telaşlar, hemen geçebilecek ruhsal normal olmayan 
oluşumlar ağırlaştmcı nedenin oluşmasına olanak vermeyecektir. 

Kızlığın bozulması ise mayubiyet teşkil edecektir. 

Maddenin son fıkrasında, ne suretle olursa olsun, örneğin AİDS bulaştırmak suretiyle ölümün 
meydana gelmesi hâlinde faile müebbet hapis cezası verileceği belirtilmiştir. 

Madde 320. - Madde, hareketlerle, tutum ve davranışlarla ve takınılan durumlarla toplumun 
sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygulannın, edep törelerinin ihlâlini, incitilmesini ve her 
ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen saldınlmasını cezalandıran ve genel olarak 
edep ve iffete saldınyı yasaklayan hükümleri içermektedir. Böylece madde, halkın ar ve haya duy-
gulannı, toplumun ortak edep ve ahlâk temizliğini korumaktadır. Bu suretle toplum kültürünün 
önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygulan, edep töreleri korunmakta ve toplumun 
bütünleşmesine zarar verecek hareketler yasaklanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında, yukanda sözü edilen eylemler arasında özellikle ağırlık taşıyan 
alenen cinsel ilişki hâli, suçun nitelikli bir şekli olarak cezalandınlmıştır. 
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Maddenin yasakladığı eylemler çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabileceğinden ve içerikleri 
zaman içinde değişebileceğinden bu hususta biçimsel bir tanım verilmemiştir. Eylemlerin suç 
niteliğini, toplumun ortak edep duygu ve törelerine göre hâkim belirleyecektir. 

Madde 321. - Maddede yer alan söz atma, sarkıntılık fiilleri aslında 320 nci maddede ön
görülen suçun özel şekillerini oluşturur. Söz atma, sarkıntılık derecesine varmayan, sadece sözle 
gerçekleştirilen yani süreklilik göstermeyen, örf ve âdet dışı ve edebe aykın saldırılardır. Sözler bir 
defa söylenmekle kalmayıp devamlılık gösterir yani tekrarlanırsa, fiili, sarkıntılık olarak nitelendir
mek gerekir. 

Söz atma suçunun faili kadın veya erkek, mağduru da kadın veya erkek olabilir. Ancak erkeğin 
mağdur olabilmesi için genç olması aranmaz. 

Sarkıntılıkta da fail ve mağdur bakımından aynı durum vardır. Ancak erkek mağdurun varlığı 
hâlinde genç olması gerekmez. 

Sarkıntılık fiili, bir kişiye karşı onun nzasına aykın olarak şehvet maksadıyla söz ve hareketle 
edep ve iffete saldın oluşturacak surette ve ırza tecavüz veya tasaddi suçuna veya bunlann teşeb
büsüne varmayacak hareketlerden oluşur. Amerikan hukukunda öteden beri var olan ve 1994 Fran
sız Ceza Kanununda da yer verilen "cinsel taciz" suçunu, söz atma ve sarkıntılık suçlan kapsamak
tadır. Ancak maddenin üçüncü fıkrasında söz konusu fiillerin mağdurun hüküm ve nüfuzu altında 
bulunduğu kimsenin cinsel tacizi (cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykın olarak mağdurun rahatsız 
edilmesi) şeklini alması ağırlaştıncı neden sayılmıştır. Bu ağırlaştıncı nedenin oluşması için, failin 
bir kere sarkıntılık veya söz atma fiillerini işlemiş bulunması yeterlidir. Bu fiillerin, üçüncü fıkrada 
nitelikleri belirtilen kimseler tarafından yapılması zorunludur. 

Maddenin son fıkrası suçların soruşturulması ve kovuşturulmasını şikâyete bağlı tutmuştur. 

Madde 322. - Maddeyle, müstehcenlik ve küçüklerin bu tür zararlı yayınlara karşı korunmasına 
ilişkin hükümler -1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 426,427 ve 428 nci maddelerinin tümünü 
kapsayacak biçimde- karşılaştırmalı hukuk da gözetilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Müstehcen yazılar, kayda alınmış veya basılmış görsel, işitsel veriler, resimler, diğer gereçler 
veya eşyaların sergilenmesi, ulaştırılması, elde edilmesinin sağlanması, müstehcen temsillerin gös
terilmesi, bu nitelikteki şeylerin radyo ve televizyonda yayınlanması yaptınma bağlanmış, onbeş 
yaşını bitirmemiş çocuklara yönetilmiş olmalan hâli için daha ağır cezalar öngörülmüştür. 

Çocuklarla, hayvanlarla, insan naaşlarıyla işlenen cinsel nitelikli fiillerle şiddet fiillerini içeren 
şeyleri veya temsilleri imal, ithal etme, bunlan depolama, duyuru suretiyle dolaşıma koyma, ser
gileme, verme, gösterme, bunlara ulaşılmasını, elde edilmesini sağlama fiilleri de hapis ve para 
cezalarını gerektirir biçimde düzenleme kapsamına alınmış, bu fiilleri para kazanmak amacıyla iş
leyenlerin cezaları aynca belirlenmiştir. Maddenin (2) numaralı fıkrasının ikinci paragrafında, on
beş yaşını bitirmiş olanlara yönelik ve kapalı yerde sergilenen veya temsil edilenlere ait olmak üzere 
önceden bunların müstehcen hareketi hususunda dikkati çekmiş olanlann cezalandırılmayacakları 
belirtilmiş, (5) numaralı fıkrada da, (1) ilâ (3) numaralı fıkralarda öngörülen eşya veya temsiller kül
türel veya bilimsel değer taşıdıklarında müstehcen sayılmayacaklan açıklanmıştır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 426 nci maddesinin fiillerin mevkuteler aracılığı ile iş
lenmesi hâlinde verilecek para cezalannı belirleyen ikinci fıkrası, para cezalan bakımından, Türk 
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ceza mevzuatının ve bu Tasarının benimsediği ilkelerle bağdaşabilir nitelikte bulunmadığından met
ne alınmamıştır. 

Madde 323. - Madde geleneksel olarak "fuhuş için aracılık" ve "insan ticareti" sözcükleri ile 
tanımlanan suçun unsurlarını ve yaptırımlarını içermektedir. 

Maddenin cezalandırdığı temel eylem, fuhşa teşvik veya fuhşun yolunu kolaylaştırmak veya bu 
maksatlarla kişileri tedarik etmek, kaçırmak, bir yerden diğer bir yere götürmek veya sevk etmek, 
barındırmaktır. Ancak suçun icrası bakımından ön koşul oluşturan araç eylemler tehdit veya cebir ve 
şiddet kullanılması, hile veya aldatma yoluna gidilmesi yahut nüfuzu kötüye kullanma veya kandırma 
veya kişinin çaresizliğinden yararlanmadır. Bu araç eylemler marifetiyle kişiler fuhşa teşvik edilecek 
veya bunun yolu kolaylaştırılacak yahut yukarıda belirttiğimiz eylemler gerçekleştirilecektir. 

Böylece maddî unsuru ve araç eylemleri belirlenen suçun mağdurlarını madde üç grup hâlinde 
toplamış ve buna göre failler hakkında ayrı ayrı cezalar saptamıştır: 

1. Onsekiz yaşını bitirmiş bir kimse hakkında söz konusu suç işlendiğinde fail hakkında bir yıl
dan altı yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezası verilecektir. 

2. Fiil onbeş yaşını bitirmiş olup da onsekiz yaşını bitirmemiş bir küçüğe karşı işlendiğinde 
faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezası 
verilecektir. 

3. Fiiller, araç eylemlere başvurulmaksızın onbeş yaşını bitirmemiş olan bir çocuğa karşı işlen
diğinde yani tehdit veya cebir ve şiddet, hile veya aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kandırma, 
çaresizlikten yararlanmaya başvurmaksızın işlendiğinde, maddî unsurun eylem kısmı böylece ger
çekleştirildiğinde faile bir yıl altı aydan beş yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan onmilyar liraya 
kadar ağır para cezası verilecektir. Fiil yukarıda belirtilen ve suçun ön koşulunu oluşturan araç ey
lemler marifetiyle gerçekleştirildiğinde failin cezası bir katına çıkarılacaktır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında her üç grup bakımından ortak bir ağırlaştırıcı neden yer almış
tır: Suçun maddî unsurları mağdurun eşi veya üstsoyu veya kayın üstsoyu veya kardeşi veya mağ
duru evlât edinenler tarafından veya veli veya vasileri, öğretmen veya mürebbileri veya mağdurun 
gözetimi kendisine bırakılan veya mağdur üzerinde hüküm ve nüfuzu bulunan kimselerce işlen
diğinde faile verilecek ceza bir kat artırılacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrası rızası olsa bile onsekiz yaşını bitirmeyen bir çocuk veya küçüğe baş
kasının cinsel isteklerinin tatmini için aracılık edilmesini veya çocuk veya küçükle bu maksatla an
laşılmasını bir yıldan üç yıla ve ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla kar
şılamıştır. Fiil maddenin dördüncü fıkrasında yazılı kimselerce işlenirse ceza bir katı oranında ar
tırılacaktır. Görülüyor ki, onsekiz yaşını bitirmiş kimselere fuhuş maksadıyla aracılık edilmesi veya 
onlarla bu maksatla anlaşılması maddenin kapsamı dışındadır ve bu maddeye göre faillere ceza 
verilmeyecektir. 

Maddenin son fıkrası suçların örgüt tarafından işlenmesi hâlinde cezaların bir kat artırılarak 
hükmolunacağını belirtmektedir. 

Madde 324. - Bu maddede fuhuşla ilgili diğer bir kısım suçlara yer verilmiş bulunulmaktadır. 
Birinci fıkrada, sokak ve caddelerin köşelerinde durarak veya yer tutarak başkalarını, edebe ay

kırı söz ve davranışlarla fuhuşa davet edenler cezalandmlmaktadır. Fiilin alenen icrası şarttır. Suç 
kadın ve erkekler tarafından işlenebilir. 
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İkinci fıkrada, bulundukları yerlerde fuhuş yapmak suretiyle komşuları ve aynı bina içerisinde 
oturanları rahatsız etmek cezalandırılmıştır. 

Üçüncü fıkrada, kiraya verdiği bir yerde fuhuş icrasına hoşgörüde bulunan cezalandırılmak
tadır. Böylece kanun kendisine ait bir yeri kiraya veren kimsenin burada fuhuş icra edildiğini an
ladığı takdirde olayı resmî makamlara bildirmesi yükümünü getirmiş bulunmaktadır. Aynı hüküm 
otelciler ve emsali üzere daimi ve geçici olarak yer kiralayanlar bakımından da öncelikle söz 
konusudur. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, fuhuş olanakları üzerine alenen dikkati çekmek suç hâline 
getirilmiştir. Söz gelimi dergilerde resimleri yayınlanan fuhuş erbabının adreslerini yayınlamak 
gibi. 

Beşinci fıkrada, Fransız hukukunda "souteneur"lük (fahişe dostluğu) olarak tanımlanan suç 
cezalandırılmaktadır. Kendisini fuhşa vermiş bir kimsenin, her ne suretle olursa olsun, kazancından 
yararlanarak kısmen veya tamamen geçimini sağlayan kişinin bu sömürüsü müstakillen cezalan
dırılmaktadır. Bu suretle geçimlerini sağlayanlar, ülkede fuhşun yayılması bakımından sağladıkları 
katkı yanında aynca zavallı bir kişiyi sömürmeleri yönünden de ahlaken kusurludurlar. Aynca bu 
kimseler bir kere fuhuş batağına saplanmış kişilerin bu yoldan kurtulmalannı da engellemektedir
ler. 

Madde 325. - Madde, şehvet hissi veya evlenme maksadıyla insan kaçırma veya alıkoyma fiil
lerini cezalandırmaktadır. Maddenin içerdiği suç hem kişi hürriyetini ve hem de genel edep 
törelerini ihlâl etmektedir. Suçta genel edep törelerinin daha galip değer olduğu düşüncesi ağır bas
tığından, aynca teknik yönden atıf kolaylığı sağlamak amacıyla fiil bu Bölüm içine alınmıştır. 

Madde, söz konusu fiillerin kendilerine karşı işlendiği kişileri iki kısma ayırmış ve suçun un
sur ve cezalarını da buna göre ayn ayn düzenlemiştir. 

1. Birinci gruba giren suçlar, ergin olan veya ergin kılınan bir kimsenin cebir ve şiddet veya 
tehdit veya hile ile kaçınlması veya bir yerde alıkonulmasıdır. Yine söz konusu fiiller mağdurun akıl 
veya beden hastalığı veya failin fiilinden başka bir nedenle veya kullanılan hileli vasıtalardan dolayı 
fiile karşı koyamayacak hâlde bulunan kişiye karşı işlendiğinde de suç oluşacaktır. Suçun maddî un
surunu gerçekleştirmek hususundaki bu yardımcı eylemlerin anlam ve kapsamı için 315 inci mad
denin gerekçesine bakılmalıdır. 

Suçun maddî unsuru seçimlik olup kaçırma veya bir yerde alıkoymadır. Kaçırma unsuru, suç 
kurbanının kendi hukukî alanından fail tarafından çıkarılarak failin hukukî alanına sokulması ve bu 
suretle mağdurun kendi cismi üzerindeki egemenliğinin fiilen yok edilmesiyle tamamlanmış olur. 

Alıkoymak ise, failin hukuk alanına, Yargıtayın deyimi ile "güvenlik alanına" girmiş bulunan 
kimsenin mağdurun arzusuna karşın bu alan içerisinde tutulmasıdır.Maddenin ikinci fıkrası, 
kaçırılan veya alıkonulan kimsenin evli bulunmasını suçun ağırlaştırıcı bir hâli olarak kabul etmiş
tir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, birinci fıkrada gösterilen suretle işlenen fiilin mağdurunun ergin 
olmaması, fiilin ağırlaşmış şekli olarak saptanmıştır. 

2. İkinci grubu oluşturan suçlar, ergin olmayan kişilerin nzasıyla kaçırılmış ve alıkonulmuş 
bulunmalandır. 
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Maddenin beşinci fıkrasında mağdurun oniki yaşını bitirmemiş olması hâlinde verilecek ceza 
gösterilmiştir. 

Son fıkrada ise, yukarıda yazılı fiillerin ergin kişiler hakkında işlenmesi hâlinde bu fiillerin 
soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı tutulmuştur; ancak şikâyetten vazgeçilemez. 

Madde 326. - Bu madde ile 325 inci maddede yer alan kaçırma ve alıkoyma suçlarına özgü bir 
etkin pişmanlık hükmü getirilmektedir. Bu hâllerden birincisi kaçırılan veya alıkonulanın, fail 
tarafından kendiliğinden veya kaçırıldığı yere veya kaçırılanın ailesinin evine veya ailesi tarafından 
alınması olanaklı bulunan güvenli diğer bir yere getirilip serbest bırakılmasından ibarettir. Ancak 
bu hâlin hafifletici bir neden olarak kabul edilmesi için ön koşul, kaçırılan veya alıkonulanın üzerin
de hiçbir şehevî harekette bulunulmaksızın serbest bırakılmış olmasıdır. Mağdur, üzerinde şehevî 
harekette bulunulduktan sonra serbest bırakılmış ise, pişmanlık hükmünden yararlanılamaz. 

Fıkranın (2) numaralı bendinde ise, kaçırmak veya alıkoymak fiili yalnızca evlenmek mak
sadıyla işlenmiş ve mağdur üzerinde herhangi bir şehevî harekette de bulunulmamış ise verilecek 
ceza indirilecektir. Sözü geçen hafifletici nedenin kabul edilebilmesi için doğal olarak, fail ile mağ
dur arasında evlenmeye engel nedenler bulunmamalıdır. Şehevî hareketi sadece ırza geçme olarak 
kabul etmemelidir. Bu suç dışında her türlü temas, ırza tasaddi gibi hareketler de maddenin uy
gulanmasına engel teşkil edecektir. 

Bu iki nedenden fiile iştirak etmiş diğer suç ortaklarının da yararlanacağı maddenin ikinci fık
rasında açıklanmıştır. 

Madde 327. - Maddenin birinci fıkrasında, kaçırma veya alıkoyma veya ırza geçme suçunun 
sanık veya hükümlülerinden birisi, suçun mağduru ile evlendiği takdirde, fail hakkında kamu davası 
veya hüküm verilmişse cezanın çektirilmesinin erteleneceği açıklanmıştır. İkinci fıkrada ise, fail 
tarafından beş yıllık erteleme süresi sonuna kadar haksız olarak boşanmaya neden olunduğu takdir
de kovuşturmanın yenileneceği ve evvelce hüküm kurulmuşsa cezanın çektirileceği hakkında 
hüküm getirilmiştir. Böylece maddenin ikinci fıkrasındaki durum gerçekleşmediği takdirde, ortada 
cezayı tümüyle kaldıran tam bir etkin pişmanlık hâli var olacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, sözü edilen maddelerde yer alan suçlar bakımından da aynı hük
mün uygulanacağı açıklanmıştır. 

Son fıkrada, evlenen sanık veya hükümlüler hakkında kamu davasının veya cezanın ertelen
mesini gerektiren hâllerin, fiilde ortak olanlar hakkındaki kamu davası veya cezanın düşmesini 
gerektireceği hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla sonradan boşanma olsa bile adı geçenler hakkın
daki kovuşturma yenilenmeyecek, cezanın infazına girişilmeyecektir. 

Madde 328. - Madde, bu Bölümde yer alan cürümlerden dolayı mahkûmiyet hâlinde verilecek 
güvenlik tedbirlerini saptamış bulunmaktadır. 

Bu hususta 94 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 329. - Madde, kaçırma cürümleri hakkında cezayı artıran özel bir hâli saptamaktadır. 
Maddeye göre, mağdurun zorla kaçırma yüzünden yaralanması ve bu yaraların failin arzusu dışın
da ve kasta dayalı olmayarak meydana gelmesi hâlinde cezanın artırılması öngörülmüştür. Mağdur, 
fiil sonucu ölmüşse faile verilecek cezanın daha çok artırılması yoluna gidilecektir. 

Böylece Tasan neticeden doğan objektif bir sorumluluk hâlini belirtmiş bulunmaktadır. Objek
tif sorumluluk hâlinde geçerli hukuk esaslarının varlığı burada da aranacaktır. 
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Madde 330. - Maddenin birinci fıkrası, birden çok evlenme fiilini suç hâline getirmiştir. Suçun 
faili kadın veya erkek olabilir. 

Birden çok evlenme fiili kamu düzenini de bozan bir cürümdür; ancak bu suçun aynı zamanda 
ihlâl ettiği aile düzenini koruma yararının hukuken üstün değer olduğunu kabul eden Tasarı, suçu 
bu Bölüm içine almayı uygun bulmuştur. 

Suçun oluşması için ön koşul, failin evli bir kişi olmasıdır. Suçun maddî unsuru, evli olan kim
senin kanuna ve usulüne uygun olarak ikinci bir nikâh işlemi yaptırmış bulunmasıdır. Birinci ev
liliğin Türkiye'de veya yabancı bir ülkede yapılmış olmasının önemi yoktur. Birinci evlilik ölüm, 
boşanma veya iptal suretiyle ortadan kalkmadığı sürece ikinci evlilik suç teşkil edecektir. Birinci 
evliliğin iptalinin olanaklı bulunması hâlinde de iptal hükmü kesinleşmediği sürece ikinci evlilik, 
suç teşkil edecektir. Suçun oluşabilmesi için kast esastır; taksirle ikinci evliliğin gerçekleşmiş 
bulunması hâlinde fiil suç olmaz. 

Evli olduğu hâlde ikinci defa evlenen kişinin durumunu bilerek onunla evlenen kimse de birin
ci fıkra gereğince cezalandırılacaktır. Bu hâlde suçun oluşması için failin, kendisinin evli olması 
gerekmez ve fakat evlendiği kişinin esasen evli bulunduğunu bilmesi yeterlidir. Taksir, suçun oluş
ması için yeterli değildir. Birinci evlenme yurt dışında yapılmış olsa da suç oluşacaktır. İkinci ev
lenmenin Türkiye dışında gerçekleştirilmiş olması hâlinde ise Türkiye dışında bir Türk tarafından 
işlenmiş ise bu suç söz konusu olur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, hile yaparak veya aldatarak gerçek kişiliğini saklamak suretiyle 
evlenme cezalandırılmaktadır. Suç, failin gerçek kimliğini saklayarak kendisini bir başka kimse gibi 
göstermesi bunun için hile yaparak ve aldatarak eşini evlenmeye razı etmiş bulunması ile oluşur. 
Burada adeta evlenmede dolandırıcılığa benzer bir durum söz konusudur. 

Maddenin üçüncü fıkrası, birinci fıkrada yer alan suçun ayrıca ikinci fıkradaki şekilde işlen
mesini bir ağırlaştırıcı neden hâline getirmiştir. Fiile Ülkemizde son zamanlarda sık olarak rastlan
makta ve hüküm boşluğu dolayısıyla bir şey yapılamamaktadır. 

İkinci fıkrada yazılı suç eşin şikâyeti üzerine cezalandırılacaktır. Birinci fıkrada yer alan suçun 
kovuşturulması ise şikâyete bağlı değildir. 

Dördüncü fıkrada, birinci fıkrada yazılı suçtan dolayı zamanaşımının evlenmenin iptali 
kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlıyacağı hükmü getirilmiştir. İptal davası uzun 
sürebileceğinden, burada zamanaşımının başlangıcını özel biçimde belirleyen bir hükmün getiril
mesi yerinde görülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında, resmî nikâh bulunmadan evlenmenin dinsel töreninin yaptırılmasının 
cezalandırılacağı hususundaki hükme yer verilmiştir. Böylece Anayasanın 174 üncü maddesinin (4) 
numaralı bendi vurgulanmış olmaktadır. Ancak, medenî nikâhın yapılması durumunda kamu davası 
ve hükmedilen cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacağı hükme bağlanarak, resmî nikâhın 
yapılmasını teşvik edici bir hüküm getirilmiştir. Hâlen, insanların fiilen ve uzun süreler, nikâhsız 
olarak yaşadıkları ve bunun suç oluşturmadığı düşünülecek olursa, böyle bir hükmün yerinde ol
duğu kabul edilmelidir. 

Madde 331. - Madde, Ülkemizde boşanma davalarında örneklerine oldukça sık rastlanan 
hukuk dışı bir uygulamadan kişileri caydırmak üzere Tasarıya alınmıştır. Gerçekten, eşinin gıyabın
da kolaylıkla bir boşanma hükmü elde etmek maksadıyla bazı kişilerin hileli yollara başvurarak usul 
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işlemlerinden eşlerinin haberdar olmamalarını sağlamaya giriştikleri görülmektedir. Bu gibi hâller
de mevzuatımıza göre değişik hükümlerin uygulanabilme olanağı var olduğundan içtihat farklılık
ları çıkmakta ve bazı hâllerde ise yaptınm uygulanamamaktadır. Söz konusu sakıncalı durumu 
gidermek üzere bu madde kaleme alınmıştır. 

Suçun ön koşulu, bir boşanma davasının açılmış olmasıdır. Maddî unsur, failin usul işlemlerin
den eşinin haberi olmamasını sağlamak maksadıyla hileli yollara başvurması veya yanlış beyanlar
da bulunmasıdır. 

Maddenin son fıkrası, belirtilen yollara başvurularak eşin usul işlemlerinden haberdar edil
mediği bir davada boşanmaya karar verilmesini ağırlaştıncı neden saymaktadır. Boşanma karannın 
esası itibanyla hukuka uygun olup olmamasının önemi yoktur. Burada suçu oluşturan husus, insan-
lann kendilerini savunma olanağının hile ile yok edilmesidir. Davanın reddi hâlinde ise sadece 
birinci fıkra hükmü uygulanacaktır. 

Madde 332. - Madde, bir çocuğu, hukuken sahip bulunduğu aile durumundan yoksun kılmayı 
suç hâline getirmiştir; bu netice, yetkili mercilere gerekli bilgileri vermemek veya yanlış bilgiler 
vermek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Kişilerin aileleriyle olan ilişkileri, doğum, evlât edinme, tanıma veya babalığa hükmolunması 
yollan ile hukuken oluşur. Doğumla meydana gelen ilişkinin maddede belirtilen suretlerle değiş
tirilmesi suç hâline getirilmiştir. 

Suçun oluşması için failde, çocuğu aile durumundan yoksun kılma kastının varlığı esastır. Tak
sir hâlinde suç oluşmaz. 

Madde 333. - Madde, aile mensuplarından birine veya böyle olmasa da onsekiz yaşını bitir
memiş bir küçüğe kötü muamelede bulunulmasını cezalandırmaktadır. 

Ancak, her türlü kötü muamele suçun oluşmasını olanaklı kılmaz. Kötü muamelenin "mer
hamet (acıma) ve şefkatle (sevecenlikle) bağdaşmayacak" nitelikte bulunması yani belirli bir ölçüde 
ağırlık taşıması gereklidir. 

Burada önemli olan husus "merhamet ve şefkatle bağdaşmayacak derecede kötü muamele"nin 
neden ibaret bulunduğudur. Kötü muameleyi, etkili eylem, fuhşa teşvik, ırza tasaddi, ırza geçme, 
terk gibi hâller dışında, bir kavram olarak belirlemek gerekir. Beden bütünlüğüne, etkili eylem oluş
turmayacak surette zarar veren, onur ve hürriyeti esaslı biçimde ihlâl eden fiiller kötü muamele 
sayılmalıdır. Yan aç, susuz, gece soğukta dışanda bırakma, uyku uyutmamak gibi hareketleri kötü 
muameleye örnek olarak vermek olanaklıdır. Kansının direnç ve muhalefetine rağmen onu livata 
fiiline katlanmaya mecbur etmeyi Yargıtay kötü muamele saymaktadır. 

Türk Medenî Kanununun 367 nci maddesi karşısında "aile mensupları" terimi sadece hısımları 
değil, birlikte yaşamakta bulunan tüm kişileri ifade eder. Esasen maddenin ikinci fıkrasında fiilin 
aile mensuplanndan kayın hısımlılığında da olsa üstsoy ve altsoya karşı işlenmesi bir ağırlaştırıcı 
neden sayılmıştır. Bu itibarla onsekiz yaşından küçüğe kötü muamele hâlinde onun aile mensup
lanndan olması koşulu aranmayacaktır. 

Madde 334. - Kişilerin idareleri altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza 
etmek veya bir meslek veya san'atı öğretmekle yükümlü olduğu kimseler üzerinde terbiye etmek, 
eğitmek görevi dolayısıyla belirli disiplin yetkilerine sahip bulunmalan gerekir; aksi takdirde görev 
yerine getirilmez. Tasannın bu maddesi söz konusu disiplin yetkisini kötüye kullanmayı cezalandır-
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maktadır. Türk Medenî Kanununun 339 ve 340 inci maddeleri bu bakımdan ana babaya çocuk 
üzerinde tedip hakkını vermiştir. Bu hususta Çocuk Hakları Sözleşmesinin hükümleri de göz önün
de bulundurulmalıdır. 

Disiplin yetkisi eğitim hakkının doğal bir sonucudur ve bu yetki olmadan söz konusu hak kul
lanılamaz. Disiplin yetkisinin sının ise maddede gösterilmiştir. Disiplin yetkisi kişinin bedensel ve 
ruhsal sağlığının bozulmasına neden olmayacak veya bir tehlikeye maruz kalmasını sonuç
lanmayacak derecede kullanılabilecektir. Bununla beraber sınır, örf ve âdetlere göre ve toplumda 
geçerli sosyalleştirme sistemine göre belirecek ve Yargıtay kararları da çerçeveyi belirleyecektir. Bu 
hususta Türkiye'nin de kabul etmiş bulunduğu, Çocuk Haklan Sözleşmesi de yorumda, elbette ki, 
göz önünde bulundurulacaktır. 

Madde 335. - Madde, doktrinde, "ailenin terki" olarak adlandınlmış olan suç grubuna ait üç ay
rı fiili cezalandırmakta ve bu bakımdan ceza mevzuatımızda bir reform niteliği taşımaktadır. Mad
de üç ayn numara taşıyan fıkralarında yasak olan fiilleri belirtmekte ve maddenin son cümlesinde 
her üç hareketi kapsayan ceza gösterilmektedir. 

(1) numaralı fıkrada, doktrinde maddî terk olarak isimlendirilen suç yer almıştır. Ciddî ve 
önemli bir neden olmadığı hâlde iki aydan fazla bir süre ile eşlerden birisinin müşterek yerleşim 
yerini terk ederek velayetten kaynaklanan maddî ve manevî yükümlülüğünü yerine getirmemesi suç 
sayılmıştır. 

(2) numaralı fıkra, evli olsun veya olmasın gebe olan eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve 
kendisinden gebe kalmış kadını çaresiz durumda terk eden yani ona her türlü yardımı yapmaksızın 
ortada bırakan kişiyi cezalandırmaktadır. 

(3) numaralı fıkra, doktrinde manevî terk olarak tanımlanan ailenin terki suçunu cezalandır
maktadır. Suç, itiyadî sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanma veya onur kırıcı yaşayış tarzı nedeni 
ile özen noksanı veya kusurundan dolayı çocuklann ahlâk, güvenlik ve sağlıklannm ağır şekilde 
tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktır. Bu kişiler hakkında hâkimin ayrıca 94 üncü mad
denin (B) fıkrasının (1) numaralı bendindeki tedbiri de uygulaması gerekir. Bu madde uygulanırken 
ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 344 üncü maddesi de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Madde 336. - Maddenin birinci fıkrasında, onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuğun kendi nzasıy-
la kaçırılması veya alıkonulması cezalandınlmaktadır. Böylece bu maddeyle çocuk üzerindeki 
velayet veya vesayet haklan korunmaktadır. Çocuk üzerinde kaçırma ve alıkoyma fiilinin şehvet 
hissi veya evlenmek niyetiyle işlenmesi hâlinde herşeyden önce yine çocuk üzerindeki velayet ve 
vesayet hakkı ihlâl edilmiş olur. Bununla birlikte fiilin şehvet hissi ve evlenmek niyetiyle icrası hâli, 
edep törelerine karşı suçlar arasında yer almış, bu Bölümde ise söz konusu maksatlar olmadan 
çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suçu konulmak suretiyle aile kurumunu korumaya üstünlük 
verilmiştir. Böylece maddî unsurlan aynı olan ve fakat maksat bakımından birbirinden aynlan suç
ları bir araya toplamak uygulama kolaylığı sağlayabilir. 

Suçun maddî unsuru, kaçırmak veya çocuğu nzası ile alıkoymaktır. Kaçırma ve alıkoymak 
terimleri için 325 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, suça ait iki ağırlaştıncı hâle yer verilmiştir: Birinci hâl küçüğün 
rızası olmaksızın kaçırılması veya alıkonulmasıdır. İkinci hâl ise küçüğün henüz oniki yaşını bitir
memiş bulunmasıdır. 
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Bu maddenin uygulamasında İcra ve İflâs Kanununun 25 ve 341 inci maddelerinin göz önün
de bulundurulması gerekir. 

Madde 337. - Madde, esasta işçi ücretlerinin veya besinler veya başka malların değerlerinin ar
tıp eksilmesini sağlamak maksadıyla yalan haber veya havadis yayınlanmasını veya aynı maksatla 
diğer bir takım hileli yollara başvurulmasını cezalandırmaktadır. Böylece maddenin esasta korumak 
istediği hukukî yarar serbest rekabet koşulları çerçevesinde fiyatların belirlenmesini ihlâl edici 
hareketleri engellemektir. 

Borsalarda kabul edilen belge ve senetler hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini et
kileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verme, haber yayma, yorum yapma gibi fiiller 
28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun "Cezaî sorumluluk" başlıklı 47 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde cezalandırıldığı için kıymetli evrakın fiyatlarını 
etkileme konusunda ayrıca hüküm düzenlenmemiştir. 

Birinci fıkrada yer alan suçun maddî unsuru yalan haber veya havadis yayınlamak ve başka 
hileli yollara başvurmaktır. Haber ve havadis terimleri için 344 ve 383 üncü maddelerin gerekçesine 
bakılmalıdır. 

Fail, yalan haber veya havadisleri, işçi ücretlerinin, besin veya malların değerlerinin yapay 
olarak düşmesini veya artmasını sağlamak maksadıyla yaymış bulunmalıdır. Hileli yollara da aynı 
maksatla başvurulmuş olmalıdır. 

Fiil bir tehlike suçunu oluşturduğundan, cürmün tamamlanması için neticenin meydana gel
mesi gerekmemektedir. Maddî unsuru oluşturan hareketlerin yapılması ve tehlikenin ortaya çıkması 
suçun tamamlanması için yeterlidir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, failin elde etmek istediği neticenin meydana gelmesi hâlinde 
cezanın artırılacağı açıklanmakta ve hareketle beraber neticenin meydana gelmesi bir ağırlaştırıcı 
neden sayılmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında ise, failin ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olması, yani sıfatı, hakkın
da hükmedilecek cezanın artırılmasını gerektiren bir kişisel ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. Şüphesiz 
ki, maddenin son fıkrasında geçen borsa tellalı 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun kapsamı 
dışında kalan borsa tellallığını ifade etmektedir. 

Madde 338. - Madde, taahhüt olunan işin yapılmaması suretiyle kamu kurum ve kuruluşları 
veya kamu hizmeti veyahut genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya gıda maddelerinin 
ortadan kalkmasına veya bu sonucu doğuracak derecede azalmasına neden olunmasını cürüm hâline 
getirmiş bulunmaktadır. 

Suçun maddî unsuru, taahhüt olunan işin yapılmamasıdır. Elbette ki, bu yapmamanın kasta 
bağlı bulunması suçun oluşması için gereklidir. 

Suçun oluşması için herhangi bir taahhüdün yerine getirilmemesi söz konusu olmayıp, taah
hüdün konusunun resmî daire veya kamu hizmeti veya genel bir felâketin önlenmesi için gerekli 
besin ve başka eşya olması gerekmektedir. Failin, kamu idaresine karşı maddede belirtilen erzak 
veya eşyayı sağlama hususunda taahhüt altına girmiş bulunması yeterli olup, bu işi meslek edinmesi 
gerekmez. 

Taahhüdün, failin elinde olmayan mücbir nedenler dolayısıyla yerine getirilmemesi hâlinde 
fiilin, kusurun ortadan kalkması dolayısıyla, cezalandırılmayacağı açıktır. 
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Madde 339. - Maddenin birinci fıkrasında resmî daire, kamu hizmeti veya genel bir felâketin 
önlenmesi için gerekli eşya ve besinlerin sağlanmasını taahhüt etmiş bulunanların, bu maddelerin 
nitelik, tür veya miktarı hususunda hile yapmaları cezalandırılmaktadır. Böylece yerine getirilmek
le beraber taahhüdün icrasında hileye başvurulması cezalandırılmış olmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkranın kapsamı dışında kalan diğer mal ve maddelere iliş
kin taahhütlerde malların tür vasıf ve miktarları hususlarında hile yapılması cezalandırılmaktadır. 
Böylece genel olarak Devlet taahhütlerinde hileli mal verilmesi ceza yaptırımına bağlanmış olmak
tadır. 

Madde 340. - Madde, ticarette, satıcının alıcıyı aldatmasını cezalandırmakta ve bu suretle 
ticaretin dürüstlük içinde cereyanını korumaktadır. Suçun maddî unsurunu oluşturan eylem iki 
şekilde oluşmaktadır; birincisi, müşteri tarafından istenen şey yerine, şüphe ve duraksamaya yer 
bırakmayacak derecede istenen mala benzeyen başka bir şeyi vermektir. İkincisi ise, kaynak veya 
nitelik veya miktarı açıklanan veya sözleşilmiş olunana aykırı bir şeyi vermektir. 

Failin tacir olması ve işin sözleşmeye bağlanmış bulunması suçun oluşmasının koşulu değildir. 
Ticarî sayılabilecek bir faaliyette bulunan herhangi bir satıcı da bu suçu işleyebilir ve malın satıl
ması ile suç oluşur. 

Suçun oluşması için, satıcı olan failin maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde gösterildiği 
üzere verilmesi gerekenden başka bir şeyi tevdi etmiş bulunması ve alıcının da bunu alması yeter
lidir. Ayrıca bir hile veya desise kullanılmış olmasına gerek yoktur. Ancak alıcı, durumu bilerek eş
yayı kabul etmiş ise suç oluşmayacaktır. Demek oluyor ki, alıcının şüphelenmeden malı kabul et
miş bulunması gerekmektedir. 

Suçun işlendiği zaman, malın sergilendiği andır. Yanlış şeyin bilerek teslimi aldatmayı ken
diliğinden içermektedir. Verilen şeyin, değeri itibarıyla sözleşilenden düşük olması koşulu da aran
mayacaktır. 

Madde 341.- Maddenin birinci fıkrasının amacı fennî ve sınaî sırlan korumak, böylece mes
lek alanlanndaki güveni sağlam tutmaktır. Maddenin konusunu oluşturan sırlar, Tasannın diğer 
maddelerinde düzenlenen Devlete veya memuriyete ait bulunanlar dışındaki ticarî nitelikte olanlar
dır. 

Suçun oluşması için ön koşul, failin fennî keşif ve buluşlara veya sınaî uygulamaya ilişkin bil
gilere sıfat veya görevi veya meslek veya sanatı gereği ulaşmış bulunmasıdır. Eğer fennî keşif ve 
buluşlara veya sınaî uygulamaya ilişkin bilgileri fail sıfat veya görevi veya meslek veya sanatı 
dışındaki nedenlerle öğrenmiş ise suç oluşmayacaktır. 

Suçun maddî unsuru, böylece öğrenilen bilgilerin açıklanmasıdır. Görülüyor ki, madde belirli 
koşullar çerçevesinde kişilerin öğrendikleri fennî ve sınaî sırlan açıklamalannı yasaklamakta ve bu 
kişileri sır tutmakla yükümlü kılmaktadır. Suç, söz konusu sır tutma yükümünün ihlâli ile oluşmak
tadır. 

Genel anlamda fennî veya sınaî sır, sanayicinin işletmesinin yararı gereği gizli tutmak istediği 
hususlardır. Fail açıkladığı şeyin sır olduğunu ve gizli tutması gerektiğini bilerek açıklamada bulun
duğu hâllerde suç oluşacaktır. 

İkinci fıkrada, sırnn Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya memurlanna açıklanması hâlin
de daha ağır cezanın belirlenmesi öngörülmüştür. 
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Fiilin kovuşturulmasının şikâyete bağlı olması hususu birinci fıkradaki hâle özgü olup, ikinci 
fıkrada belirtilen durumda ise fiil re'sen kovuşturulacaktır. 

Madde 342. - Maddenin birinci fıkrasında, kamu idaresi hesabına yapılan artırma ve eksilt
melerde rekabetin önlenmesi veya ihlâl edilmesi cezalandırılmaktadır. Artırma veya eksiltmeye 
katılanları çekilmeye yöneltmek de, rekabetin ihlâli niteliğinde olmakla birlikte, maddede ayrıca 
belirtilmiştir. 

Suçun konulması ile kamu idaresinin yararı korunmaktadır. Kamu idaresi hesabına yapılan ar
tırma ve eksiltmelere katılanlar arasında rekabetin, herhangi bir etki altında olmaksızın cereyanını 
sağlamak üzere madde kaleme alınmıştır. 

Maddede yer alan cürümde maddî unsurun netice kısmı, kamu idaresi hesabına yapılan artır
ma veya eksiltmelerde rekabetin önlenmesi veya ihlâli veya artırmaya veya eksiltmeye katılanlann 
çekilmeye veya katılmamaya yöneltilmeleridir. Bu neticeler gerçekleştiğinde suç tamamlanmış 
olacaktır. Suçun maddî unsuru ise, failin hareketleriyle bu neticeyi gerçekleştirmiş olmasıdır. 

Esasta suç serbest hareketlidir. Ancak maddede örnek olarak failin maksadını gerçekleştirmek 
üzere yapabileceği eylemler gösterilmiştir: Bunlar cebir veya tehdit, hile, çıkar sağlanması ve vaadi 
veya anlaşmalar veya benzerî hareketlerdir. Ancak bu hareketler örnek olarak verilmiş olup bunlara 
benzer ve bunların meydana getirebileceği neticeleri doğurmaya yatkın diğer eylemlerle de suç 
oluşacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası, aynı fiillerin halk arasında yapılacak artırma ve eksiltmelerde işlen
meleri hâlinde faile verilecek cezalan göstermektedir. Artırma veya eksiltme özel olmakla beraber 
resmî daireler aracılığı ile yapıldığında da aynı ceza verilecektir: İcra yoluyla bir malın satılması 
gibi. 

Bu maddede geçen kamu idaresi deyimi geniş olarak algılanmalıdır. Bu deyim yalnız Devletin 
teşkilâtı içindeki kısım ve daireleri değil kamu kurum ve kuruluşlannı da kapsamaktadır. 

Maddenin son fıkrasında, maddede yer alan suçların örgütlü olarak işlenmesi hâlinde cezanın 
yarı oranında artırılması öngörülmektedir. 

Madde 343. - Tasarının bu maddesi de, artırma veya eksiltmelerde rekabetin sağlıklı olarak 
cereyanını sağlama amacını gütmektedir. Suçun faili bir artırma veya eksiltmeye katıldıktan sonra 
sağladığı yarar nedeniyle bundan çekilen veya yarar nedeniyle artırma ve eksiltmeye katılmayan 
kimsedir. Suçun maddî unsuru böylece failin kendisine veya başkasına vaadedilen yarar karşılığı ar
tırma veya eksiltmeden çekilmesi veya katılmaması ile oluşmaktadır. Yarar, maddî veya manevî 
karşılıklar şeklinde olabileceği gibi, bir hizmet de sağlanan yaran oluşturabilir. 

Dikkat edilmelidir ki, aracı kullanmak suretiyle fiili işleyenler de suçun faili olarak kabul edil
melidirler. 

Madde 344. - Maddenin birinci fıkrasında, halkın beslenmesi, ısınması ve sağlığı için lüzumlu 
olan veya belli başlı ekonomik faaliyetlerde kullanılan veya kamu için gerekli olmalanndan dolayı 
Bakanlar Kurulu veya ilgili bakanlıklar veya yetkili mercilerce fıyatlan saptanıp ilân edilen temel 
ihtiyaç maddelerini satışa çıkarmayan, satıştan kaçıran, saklayan ve satılmadığı hâlde satılmış gibi 
gösteren veya fazla fiyatla satan, bu eşya ve maddelerin imali, satışı, dağıtımı, depolanması, ticareti 
veya bunlar üzerinde kazanç amacı güden bir faaliyette bulunan kişiler hakkında yaptınmlar getiril-
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mektedir, aynca bu mallann müsaderesine veya mülkiyetin Devlete geçmesine karar verilmesi ön
görülmektedir. 

Birinci fıkranın (3) numaralı bendinde, sağlığın korunmasında ve tedavisinde kullanılan 
"biyolojik madde" kavramından, kan, sperm ve gen gibi insan bedeninde bulunan organik materyal
ler anlaşılmaktadır. 

İkinci fıkra, birinci fıkrada belirtilen şeylerin resmî mercilere bildirilmesine ilişkin kararlara 
uymayanları veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanları cezalandırmaktadır. 

Üçüncü fıkra, fiillerin ikiden fazla kimse tarafından birlikte veya bir şirket veya kuruluş 
faaliyeti sonucu işlenmesi hâlinde, cezanın üçte biri oranında artırılmasını öngörmektedir. 

Dördüncü fıkrada ise, maddenin değerine göre ceza indirimi yapılacaktır. Ancak mükerrirler 
hakkında indirim hükmü uygulanmayacaktır. 

Beşinci fıkra, zaptolunan suç konusu yiyecek, eşya ve maddelerin gerektiğinde hâkim veya 
mahkeme kararıyla satılabilmesine olanak vermektedir. 

Altıncı fıkrada, yalan haber yaymak veya duyurmak veya başka hileler kullanmak suretiyle 
birinci fıkradaki erzak, madde, mal veya eşyanın azalmasına, darlığına neden olunduğu takdirde uy
gulanacak yaptırıma yer verilmektedir. 

Maddenin yedinci fıkrasında, fail hakkında uygulanacak fer'î cezalar ve bunların infazı 
hususundaki esaslar gösterilmektedir. 

Madde 345. - Maddede bu Bölümde yer alan suçlardan dolayı tüzel kişilerin de sorumlu olduk
larını açıklamaktadır. Tüzel kişilerin sorumluluğu hakkında 25 ve 26 ncı maddelerin gerekçelerine 
de bakılmalıdır. 

Madde 346. - Tasarının İkinci Kitabının İkinci Kısmının Dokuzuncu Bölümünde bilişim 
alanında işlenen suçlar yer almaktadır. Bilişim alanından maksat verileri toplayıp yerleştirdikten 
sonra bunlan otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Dokuzuncu 
Bölüm bu alanda işlenebilecek suçlan cezalandırmış bulunmaktadır. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 525 a ilâ 525 d maddelerinde yer alan bilişim suçları, 
1989 Tasansından çok küçük değişikliklerle alınıp 6/6/1991 tarihli ve 3756 sayılı Kanunla kanun-
laştınlmış ve 765 sayılı Kanuna sokulmuştu. Aradan geçen süre içinde bu suçlar konusunda Batı 
hukukunda değişiklikler olduğu gibi bizde de metinler ve suçlann oluşması yönünden bazı durak
samalar meydana geldi. Bu nedenle Taşandaki maddelerin bütünüyle yeniden ele alınması uygun 
sayılmıştır. 

Tasannın bu ve izleyen maddelerinde "bilgileri otomatik olarak işleme tâbi tutmuş sistem" ibaresi 
yerine aynı anlamı taşımak üzere "bilişim sistemi" sözcüklerinin kullanılması uygun sayılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında ne maksatla olursa olsun hukuka aykın olarak bilişim sistemine 
girilmesi suç hâline getirilmiştir. 

Sisteme girilmesi, ilgiliye zarar vermek veya yarar elde etmek amacına yönelik olduğunda faile 
347 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ceza verilecektir. 

Sisteme, hukuka aykın olarak giren kişinin belirli verileri elde etmek amacıyla hareket etmiş 
bulunmasının veya bunlan elde etmiş olmasının önemi yoktur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kas
ten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir. 
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Maddenin ikinci fıkrası gereğince, sisteme giren kişinin saiki ne olursa olsun, müdahalesi 
nedeniyle veriler imha edilir veya değişirse faile hürriyeti bağlayıcı ceza ve para cezası verilecek
tir. Bu hâlde, ağırlaşan netice nedeniyle failin cezası, imha veya değişmeye yönelik kast bulunmasa 
da, sırf neticeden dolayı daha ağır ceza verilmektedir. 

Her iki fıkra bakımından genel kast yeterlidir. 

Sistem içindeki bütün soyut unsurlar, fıkrada geçen "veri" teriminin kapsamındadır. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan ve sistem içindeki programlara ilişkin hükümler 
saklıdır. 

Madde 347. - Madde, birinci fıkrasında bir bakıma bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlan 
cezalandırmakta ve böylece sistemlere yöneltilen ızrar fiillerini özel bir suç hâline getirmektedir. 
Fiiller, aracın fizik varlığını ve işlemesini sağlayan bütün diğer unsurları kapsamaktadır. Fıkrada 
seçimlik hareketli bir suç meydana getirilmiştir. Suçun maddî unsurlan sistemin kendisini veya sis
temin işlemesini sağlayan unsurlan engellemek veya bozmaktır. 

İkinci fıkrada bilişim sistemine kasten veri sokulması veya verilerin yok edilmesi yahut değiş
tirilmesi suç hâline getirilmiştir. 346 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ve fiili, netice nedeniy
le ağırlaştıran hâllerin kasten gerçekleştirilmesi bu fıkra ile suç hâline getirilmiş olmaktadır. 

Üçüncü fıkrada 346 ncı maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi failin başkasının zaranna ve 
kendisinin veya başkasının yaranna haksız bir çıkar sağlamak amacıyla bilişim sistemine girilmesi 
cezalandırmaktadır. Fıkrada geçen "haksız bir çıkar" sözcükleri maddî yararlan ifade etmektedir. 

Madde 348. - Madde, bilişim sistemi marifetiyle sahtecilik yapılmasını cezalandırmaktadır. 

Maddede iki suç yer almış bulunmaktadır: Suçlardan birincisi sistemde sahte bir belge oluştur
maktır. Sahte belge, sisteme yeni bir takım verileri yerleştirmek veya esasen var olan verileri tahrif 
etmek suretiyle meydana gelecektir. Suçun manevî unsuru özel kasttır ve sahte belgenin, hukuk 
alanında bir neticeye ulaşmak amacıyla teşkil edilmesidir: Bir borçtan kurtulmak veya haksız bir 
alacak elde etmek yahut kovuşturma yapılan bir suçtan beraat etmek gibi. 

Suçun oluşması için, belgenin meydana getirilmesi yeterlidir; fiili işleyen tarafından kullanıl
ması koşulu aranmaz. Ancak fail belgeyi aynca kullanacak olursa, işlediği suçun neticesinden 
yararlanmış olacağı için hakkında aynca kullanmaktan dolayı ceza verilmeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan ikinci suç, sahte belgeyi kullanmaktır. Suçun faili sahte 
belgeyi oluşturan kişi dışındaki bir kimsedir. Belgeyi kullananda da, birinci fıkra bakımından söz 
konusu olan özel saik yani hukuk alanında bir neticeye ulaşmak kastının var olması gereklidir. 

Madde 349. - Madde, 346 ve 347 nci madde hükümlerini ihlâl eden kişiler hakkında hük
medilecek fer'î cezalan göstermektedir. 

Madde 350. - Madde banka ve kredi kartlarının haksız, hukuka aykırı olarak kullanılması 
suretiyle bankalann veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını, bu yolla çıkar sağlanmasını ön
lemek ve failleri cezalandırmak amacıyla kaleme alınmıştır. 

Banka kartı, bankanın kurduğu sisteme hukuka uygun olarak girmeyi sağlamaktadır. Bu kart, 
saptanan ve kart sahibince bilinen bir numara marifetiyle, banka görevlisinin yardımı olmadan, kart 
sahibinin kendi hesabından para çekmesini sağlamaktadır. 
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Kredi kartları ise, banka ile kendisine kart verilen kişi arasında yapılmış bir sözleşme gereğin
ce, kişinin bankanın belirli koşullarla sağladığı kredi olanağını kullanmasını sağlayan araçtır. 

İşte bu kartların kötüye kullanılmaları maddenin cezalandırdığı suçlan oluşturmaktadır. Tasarı, 
bazı ülkelerin uygulamalarının aksine, bu fiilleri bilişim suçlan çerçevesinde, o husustaki hüküm
lere göre cezalandırmak yerine özel hüküm getirmeyi uygun saymıştır. 

Maddeye göre, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilen hareketler suçu oluşturmaktadır: 

1. Başkasına ait bir banka veya kredi kartının, her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden 
sonra, sahibinin nzası bulunmaksızın kullanılması veya kullandırttınlması ve bu suretle failin ken
disine veya başkasına haksız yarar sağlaması. 

2. Aynı eylemin, aynı koşullarla sahibine verilmesi gereken bir banka veya kredi kartının bunu 
elinde bulunduran kimse tarafından kullanılması veya kullandırttınlması; söz gelimi kartı sahibine 
vermekle görevli banka memurunun kartı kendi veya başkası yaranna kullanması. 

Aslında haksızlık, dolandıncılık, inancı kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarının ratio 
legis'lerinin tümünü de içeren bu fiillerin, duraksamalan ve içtihat farklılıklannı önlemek amacıy
la aynca suç hâline getirilmeleri uygun görülmüştür. 

Maddenin son fıkrası, yukanda belirtilen fiillerin, var olan banka veya kredi kartının tahrifi 
veya bütünüyle kartlann sahtecilik suretiyle yeniden meydana getirilerek kullanılmasını bir tür ağır-
laştıncı neden saymış bulunmaktadır. Maddenin kabulü ile ceza hukukumuzdaki önemli bir boşluk 
doldurulmuş olacak ve kamu güvenine dayalı bankacılık sistemi de korunmuş olacaktır. 

Madde 351. - Maddeyle, suç işlemek için örgütlenme cürmünün özel bir şekli kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Örgütlü suçlarla mücadelede böyle bir hükme kesin ihtiyaç vardır. Tasannın 4 üncü 
maddesinde örgütün genel tanımı ve dolayısıyla genel koşullan belirtilmiştir. 

Madde 352. - Bu maddede 346, 347, 348, 350 ve 351 inci maddelerde gösterilen suçlardan 
dolayı tüzel kişilerin de sorumlu oldukları belirtilmiştir. 

Madde 353. - Madde, İkinci Kısmın Birinci ve Beşinci Bölümlerinde yazılı suçlardan birisi 
gece vakti veya genel afet veya heyecan zamanında işlendiğinde verilecek cezanın artırılacağını 
saptamaktadır. Bu gibi hâllerde suçun daha kolaylıkla işlenebilmesi bu hâlin ağırlaştırıcı neden ol
ması hususunda etmen olmuştur. 

Gece vaktinin ne demek olduğu 4 üncü maddede gösterilmiştir. 

Madde 354. - Maddede failin kişisel sıfatı cezayı artıran bir hâl olarak saptanmıştır. Böylece 
fiilin işlenmesinde kişisel sıfat dolayısıyla sahip olunan olanak, cezanın ağırlaştırılması nedeni 
sayılmış bulunmaktadır. 

Madde 355. - Maddede, İkinci Kısmın Birinci ve Beşinci Bölümlerinde yazılı fiiller dolayısıy
la meydana gelecek tehlike önemsiz ise cezanın belirli oranda indirileceği belirtilmiştir. Ancak 
cezayı indirip indirmemek hususu hâkimin takdirine bırakılmıştır. 

Madde 356. - Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine ve birliğine karşı cürümlerden en ağırını 
cezalandırmaktadır; korunan hukukî yarar Devletin ülkesinin bütünlüğü ve egemenliğidir. Söz 
konusu yararlar, maddeye göre dört çeşit maddî eylemle ihlâl edilebileceğinden, seçimlik hareketli 
bir suç söz konusudur. Suçun eylem unsurlan şunlardır : 
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1. Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koy
maya, 

2. Devletin birliğini bozmaya, 

3. Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya, 

4. Devletin bağımsızlığını azaltmaya matuf bir fiil veya fiilleri işlemek. 

Dikkat edilmelidir ki, maddede dört ayrı maksadı gerçekleştirmeye matuf yani neticelere 
yöneltilmiş eylemlerin işlenmesi suç sayılmaktadır. 

Suçun her dört hâlde de maddî unsurunun oluşabilmesi için, maddede yazılı hedeflerin gerçek
leşmiş bulunmasına ihtiyaç yoktur. Amaca yönelik eylemlerin işlenmiş bulunması yeterlidir. 

Ancak eylemlerin söz konusu neticeleri yaratabilecek nitelikte bulunması, suçun oluşması için 
şarttır. Devletin birliğini bozmak, topraklarının bir kısmını veya tamamını başka bir devletin 
egemenliği altına koymak, topraklarından bir kısmını Devlet egemenliğinden ayırmak, Devletin 
bağımsızlığını azaltmak sonuçlarını doğurması mümkün bulunmayan bir eylem suçun maddî un
surunu oluşturmayacaktır. Eylemin bu niteliği taşıyıp taşımadığı ise olaylann özelliğine göre takdir 
edilecektir. Suç serbest hareketlidir. 

Yukarıda belirtilen neticeleri ortaya koyabilecek eylemler ise, ancak cebrî nitelikli olabilenler
dir. Maddede aynca "yönelik cebrî fiiller" denilmesi gereksiz (lüzumsuz, zait) sayılmıştır; zira mad
dede belirtilen maksatlar çerçevesinde, eylemlerin kendisinin nitelikleri gereği cebrî olması icap et
tiği aşikârdır. Cebrî nitelik arzetmeyen ve fakat maddede belirtilen maksatlann oluşturulması 
amacını güden diğer eylemler ise koşullara göre Tasannın bazı maddelerinde yer almış olan başka 
suçlan oluşturur. 

İkinci fıkrada yer verilen hükümle, birinci fıkrada belirtilen eylemlere feran iştirak cezalan-
dınlmaktadır. 

Maddenin son fıkrası, suçlann işlenmesi için herhangi bir örgüt kurmadan ve fiilen harekete de 
geçmeden sadece, cürmün işlenmesi için propaganda yapılmasını müstakil olarak cezalandırmak
tadır. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda bu hususta aynca bir hüküm bulunmadığı için değişik 
içtihatlar kurulmakta idi. Propaganda ile birlikte suçun maddî unsurlan da gerçekleştirilmiş ise 
geçitli suç ilkesi gereği faile asıl suçtan dolayı ceza verilmesi ile yetinilmesi gerekir. 

Madde 357. - Madde, savaş hâlinde iken Devlete karşı silâh kullananlarla Türkiye ile savaş 
hâlindeki yabancı devlet ordusunda hizmet kabul edenleri cezalandırmaktadır. Ancak madde, ulus
lararası savaşa ilişkindir; iç savaş hâlinde Devlete karşı silâh kullananlarla ilgili özel hükümler mev
cut bulunduğundan bu maddenin uygulanması söz konusu olmaz. 

Uluslararası askerî ittifaklar nedeniyle Türkiye Devletiyle savaş hâlinde bulunan devlet ile 
aralannda savaş için ittifak veya iştirak olan bir devletin ordusunda hizmet kabul eden vatandaşın, 
Türkiye Devleti ile savaş hâlinde bulunan devlet ordusunda hizmet kabul etmiş gibi sayılması 
gerekecektir. Bu husus birinci fıkrada açıklanmıştır. 

İkinci fıkra, kabul edilen hizmetin üst düzeyde komutanlık niteliğinde olmasını cezayı ağırlaş-
tıncı özel neden olarak kabul etmektedir. Ancak üst düzeyde komutanlıkla eş değerde bulunan diğer 
bir takım hizmetler, söz gelimi kuvvetlerin doğrudan doğruya yönetilmesi ve idare edilmesi, 
komutanlıkla eş değerde sayılmış ve aynı surette bir ağırlaştıncı neden olarak kabul edilmiştir. 
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Burada dikkat edilecek husus, dolaylı olarak yönetme ve idareye etkili olan hizmetlerin bir ağırlaş
tırıcı neden oluşturmamasıdır. 

Savaştan evvel yabancı devlet topraklarında bulunup da, o devlet kanunlarının yüklediği bir 
hizmeti kabul etmek zorunda kalmış bulunanların cezalandınlamayacaklan maddenin üçüncü fık
rasında açıklanmıştır. Gerçekten zorunlu olarak bir şeyi yapmaya zorlanan kimsenin bundan dolayı 
sorumlu tutulmaması, ceza hukukunda geçerli sübjektif sorumluluk ilkesinin gereğidir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında Türkiye Devleti tarafından tanınmış olmasalar bile Türkiye 
Devleti ile savaş hâlinde olan siyasal kümelerin yani grupların, bu maddenin uygulanması yönün
den Türkiye Devleti ile savaş hâlinde devlet gibi sayılacakları ve dolayısıyla bunlarda görev alan
ların da birden üçüncüye kadar olan fıkralar hükümlerine tâbi bulunacakları ifade edilmek istenil
miştir. Dolayısıyla bu fıkra bir tür yorum niteliğindedir. Gerçekten Türkiye Devletinin tanımadığı 
yabancı bir topluluk, grup Türkiye ile savaş hâlinde ise, bunun da savaş hâlinde bir devlet gibi sayıl
ması ve bunlara katılan vatandaşların madde gereğince cezalandırılmaları uygun sayılmıştır. Siyasal 
kümeler, bu çeşit grupları ifade için bir terim olarak kabul edilmiştir. 

Madde 358. - Maddenin koruduğu hukukî yarar, esas itibarıyla, Türkiye bakımından dış bansın 
korunmasıdır. Bu maksatla yabancı bir devletin Türkiye'ye savaş açması veya hasmane hareketler
de bulunması için yabancı ile anlaşılması veya bu maksada yönelik eylemlere girişilmesi birinci fık
rada belirtilen suçu oluşturmaktadır. Fıkrada geçen "hasmane hareket", banş ilişkileriyle bağdaş
ması olanağı bulunmayan fiil ve hareket anlamında kullanılmıştır. Böylece hasmane hareket, düş
manca tutumu ifade eder ve hatta savaş nedeni olabilir. 

Bu fıkrada yazılı suçun tamamlanması için, belirtilen maksatla yabancı ile anlaşma şart olup, 
savaşın gerçekleşmiş bulunmasına ihtiyaç yoktur. Fıkrada geçen yabancı ise, diğer devletin görevli 
bir kişisi, örneğin bir bakan olması gerekir. Savaş ilânı bakımından hiçbir nüfuz sahibi olması 
olanaklı bulunmayan bir kişi ile anlaşma, işlenemez suç sayılmak gerekir. 

Fıkrada geçen "bu maksada yönelik eylem" anlaşma dışında savaşı tahrik edebilecek nitelik
teki her türlü etkinlikleri, hileli eylemleri kapsayabilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan suçun maddî unsuru da yabancı ile anlaşmadır. Ancak bu 
hâlde anlaşmanın Türkiye Devletini tarafsızlık ilânına veya tarafsızlığını korumaya veya savaş 
ilânına veya savaşın devamına veya banş anlaşması yapmaya mecbur kılmak veya mecbur kılmaya 
yönelik işlemlerde bulunmak üzere, gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Madde ile hem savaşa son 
verici eylemler hem de savaş kışkırtıcılığı yapmak aynı suretle cezalandınlmış bulunmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, birinci fıkrada yer alan maksat çerçevesindeki anlaşmalann, 
basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak üzere gerçekleştirilmesi hâlinde verilecek cezanın üçte 
biri oranında artınlacağı belirtilerek bir ağırlaştıncı neden meydana getirilmiş bulunulmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında ise, suçun yabancı tarafından işlenmesi hâlinde aynı cezanın uy
gulanacağı açıklanmıştır. 

Madde 359. - Madde, genel olarak temel millî yararlan korumakta ve bunlara karşı eylemler
de bulunmak üzere yarar elde edilmesini cezalandırmaktadır. "Temel millî yarar" kavramının gerek 
içerik gerek kapsamı itibanyla çok geniş olabileceği bilinmektedir. Bu bakımından maddenin son 
fıkrası kısıtlayıcı bir ölçüt olarak kaleme alınmıştır. 
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Bu nedenle, "kanunsuz suç olmaz" ilkesini kabul etmiş bulunan Türk ceza hukuku sisteminde 
"temel millî yarar" a karşı eylemde bulunma maksadının belirlenmesi bazen duraksamalara neden 
olabilir. Ancak maddenin son fıkrası duraksamaların giderilmesine olanak verecek niteliktedir. 

Suçun maddî unsuru bir para veya yarar veya vaat kabul etmektir. Ancak bu kabulün belirli 
temel millî yararlara karşı eylemlerde bulunmak amacıyla gerçekleşmesi gereklidir. Para veya yarar 
kabul etmek veya vaat kabul edilmesi suçun tamamlanması için yeterlidir; ayrıca fiilen temel millî 
yararlara karşı eylemde bulunmuş olmak suçun oluşması için zorunlu değildir. 

Madde, failde özel kast aramaktadır: Maddî unsur, temel millî yararlara karşı eylemlerde 
bulunmak üzere gerçekleştirilecektir. 

Yukarıda açıklandığı üzere madde, genel olarak, temel millî yararlara karşı eylemleri cezalan
dırmaktadır. Bu itibarla kanunda temel millî yararların ihlâli ayrıca özel hükümlerle korunmuş 
bulunduğu hâllerde o hükümlerin uygulanması gerekecektir. 

Bu nedenle birinci fıkrada "fiil daha ağır bir cürüm oluşturmuyorsa" ibaresine yer verilmiştir. 
Maddenin ikinci fıkrasında suçun savaş sırasında işlenmiş olması ağırlaştırıcı neden sayılmış

tır. Esasen savaş sırasında "temel millî yarar" in saptanmasında hiçbir zorluk da bulunmaz; zira ar
tık ölçü vardır: Savaş çabalarını ihlâl edici ve zaferin kazanılmasını engelleyici her eylem temel mil
lî yararlara karşı sayılmak gerekecektir. 

İkinci fıkrada ise, basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak üzere para veya yarar veya vaat 
kabul edilmiş ise ceza artırılacaktır: Para, yarar veya vaat kabulü suretiyle bugün Türk askerinin 
Kıbrıs'tan çekilmesi veya bu konuda Türkiye aleyhine bir çözüm yolunun kabulü için veya sırf Tür
kiye'ye zarar vermek maksadıyla, tarihsel gerçeklere aykırı olarak, Birinci Dünya Savaşı sonrasın
da Ermenilerin soy kırımına uğradıklarının basın ve yayın yoluyla propagandasının yapılması gibi. 

Maddenin üçüncü fıkrası, "temel millî yarar" kavramının belirlenmesinde isabet sağlamak ve 
gereksiz kovuşturmalara yer bırakmamak üzere suçun kovuşturulmasını barış zamanında Adalet 
Bakanının iznine bağlamıştır. 

Maddenin son fıkrası, temel millî yararlardan nelerin anlaşılması gerektiğini göstermektedir. 
Bu fıkra Fransız Ceza Kanununun 410-1 ve izleyen maddelerinden esinlenerek kaleme alınmıştır. 
Fransız Kanunu, belirttiği bazı suçların temel millî yararlara ilişkin bulunmasını suçun unsuru say
mış ve bu nedenle temel millî yararların neler olduğunu bu maddelerinde tanımlamıştır. Böylece 
Fransız Kanunu temel millî yararlara yönelik her hareketi suç saymamakta bazı suçların cezalan
dırılması için bu yararlara zarar olasılığını aramakla ve bu nedenle temel millî yararların ne ol
duğunu tanımlamaktadır. 

Tasarının bu maddesi ise kavramı, son fıkrasındaki tanımın çerçevesinde kısıtlamakta ve bu 
değerlere karşı harekette bulunmak için yarar sağlanmasını suç saymaktadır. Söz gelimi doğal çev
reye zarar verici hareketler, gezinmek, ormanı yakmak üzere yarar sağlayan kişi, fiili daha ağır bir 
suç oluşturmuyorsa, bu maddeye göre cezalandırılacaktır. 

Madde 360. - Madde, Türkiye'yi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak eylemleri önlemek 
ve böylece Türkiye bakımından dış barışı korumak amacını gütmekte ve barışa karşı işlenen özel 
bir suç meydana getirilmiş olmaktadır. 

Birinci fıkrada yer alan cürmün iki maddî unsurundan birincisi, Ülkede yabancı bir devlete kar
şı asker toplamaktır. Maddî unsurun ikinci şekli, yabancı devlete karşı hasmane hareketlerde bulun
maktır. Hasmane hareket terimi hakkında 358 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
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Ancak asker toplama fiilinin Türkiye Devletini savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak şekil
de olması gerekir. Böyle bir tehlikenin bulunmadığı hâllerde suç oluşmaz. Söz gelimi Güney 
Amerika'daki bir ülkede muharip sıfatını almış bulunan ihtilalcilere yardım maksadıyla yabancı 
devlete karşı asker toplanılması hâlinde, Türkiye bakımından bir savaş tehlikesinin ortaya çıkması 
söz konusu edilemeyeceğinden suçun oluştuğundan söz edilmeyeceği gibi, toplanan asker sayısının 
çok az olması hâlinde de suç oluşmayacaktır. 

Suçun ön koşulu Türkiye Hükümetinin asker toplaması hususunda onamının bulunmamasıdır. 

İkinci ilâ dördüncü fıkralarda, asker toplama veya hasmane hareketlerde bulunma fiillerinin 
meydana getirebilecekleri neticelere göre faillere ayrı ayrı cezalar verileceği belirtilmiştir. Bu hâl
lerden birincisi asker toplama veya hasmane hareketler neticesinde savaşın meydana gelmesidir. 
İkinci hâl, suçun sadece maddî unsurunu oluşturan eylemlerin siyasal ilişkileri bozacak veya Dev
leti veya Türk vatandaşlarını misillemelere karşı bırakacak nitelikte olmasıdır. Bu hâlde belirtilen 
biçimde bir tehlikenin ortaya çıkması yeterlidir. Üçüncü hâl ise, fiilen ilişkilerin kesilmesi veya 
misillemelerin gerçekleşmesidir. 

Her üç hâlde de neticenin gerçekleşmesi yeterli olup failde sonuçlara yönelik bir kastın bulun
ması gerekmez. 

Maddenin son fıkrası ile bu maddede yazılı suçların kovuşturulması Adalet Bakanının iznine 
bağlanmıştır. 

Madde 361. - İki fıkradan oluşan bu madde ile; 

A) Askerî tesislerin tahribi, 

B) Savaş zamanında düşman askerî hareketlerini kolaylaştırma ve bu suçlarla ilgili diğer ey
lemler cezalandırılmaktadır. 

(A) fıkrasında Devletin silâhlı kuvvetlerine ait veya bu kuvvetlerin hizmetine verilmiş kara, 
deniz ve hava ulaşım araçlarının, yolların, müesseselerin, depoların, diğer askerî tesislerin kısmen 
veya tamamen tahribi veya kullanılmayacak hâle getirilmesi suç hâline getirilmiştir. 

Fıkranın içerdiği (1) ve (2) numaralı bentlerinde ise suçun ağırlaştırıcı nedenleri gösterilmiştir. 
Maddenin (B) fıkrasında ise korunan yarar, savaş zamanında Türkiye Devletinin askerî 

hareketlerine zarar verici fiilleri engellemek ve böylece Devletin savaş çabalarını korumaktır. 

Suçun maddî unsuru, yabancıyla anlaşmak veya anlaşma olmasa da bu maksada yönelik fiil
leri işlemektir. 

Maddî unsuru oluşturan iki hareketten birisinin Türkiye Devletinin zararına olmak üzere düş
man hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin hareketlerine zarar vermek maksadıyla 
yapılmış bulunması gerekmektedir. O hâlde bu maksatla anlaşma yapmak suçun oluşması için 
yeterlidir. Anlaşma sonucu düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türkiye Devletinin 
askerî hareketleri zarar görmüş ise ceza artırılarak verilecektir. Anlaşma olmadan bu neticeleri mey
dana getirmeye yönelik fiillerin işlenmesi hâlinde de, suçun oluşması için, söz konusu neticelerin 
meydana gelmesine ihtiyaç yoktur. Bu hâlde de neticenin meydana gelmiş olması ikinci fıkra hük
münce, ağırlaştırıcı hâl sayılacaktır. 

Suçun faili vatandaş veya yabancı olabilir. Fiil, anlaşma maddî unsurunun gerçekleşmesi 
suretiyle işlendiği takdirde çok failli bir suç teşkil edecektir. Bununla birlikte her türlü duraksamayı 
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gidermek için maddeye son fıkra eklenmiş ve anlaşan yabancıya da aynı cezanın verileceği hükmü 
eklenmiştir. 

Suç, ikinci maddî unsur marifetiyle işlendiği takdirde, yerli veya yabancı bakımından her şekil
deki iştirak hâlinin gerçekleşmesi olanağı vardır. 

Madde 362. - Madde, savaş hâlinde vatandaşın veya Türkiye'deki yabancıların, düşmanla her 
türlü ticarî veya iktisadî ilişkilerde bulunmalarını yasaklamakta ve böylece Devletin savaş 
çabalarına, ne suretle olursa olsun, engel olunmamasını sağlamak amacını gütmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında yazılı cürmün maddî unsuru, savaş zamanında düşman devlete 
yiyecek maddelerinin veya Devletimiz zararına kullanılabilecek diğer her türlü şeylerin veril
mesidir. Yiyecek maddelerinin veya şeylerin verilmesi ister doğrudan doğruya olsun isterse bunları 
veren kişinin kendisini saklayarak dolaylı bir yolu seçmesi suretiyle gerçekleşsin, suç oluşacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası ise, düşman devlet lehine malî kolaylıklar sağlanması fiillerini cürüm 
hâline getirmektedir. Suçun maddî unsuru, düşman devlet yaranna yapılan borçlanmalara veya her 
ne nedenle olursa olsun ödemelere katılmak veya bunlara ilişkin işlemleri kolaylaştırmaktır. Demek 
oluyor ki, ikinci fıkrada yer alan suç seçimlik hareketlidir. 

Üçüncü fıkrada, düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklannda oturan diğer 
kimselerle ticaret yapılmasını cezalandırmaktadır. Ancak suçun oluşması bazı koşullara bağlanmış
tır: Ticaretin doğrudan doğruya veya dolaylı olmasının önemi yoktur. Her iki hâlde de fiil suç oluş
turur. Her üç fıkrada yazılı suç, nerede oturursa otursun vatandaş tarafından işlenebildiği hâlde, an
cak Türkiye'de oturan yabancı tarafından bu suç işlenebilir. Dolayısıyla maddede yer alan fiilleri 
dışarıda işleyen yabancılar hakkında madde uygulanmayacaktır. 

Ticarî ve malî ilişkiler ve yardım faaliyetleri savaştan önce başlamış bulunsa bile, savaş sırasın
da sürdürüldüğü takdirde, suç gerçekleşmiş olacaktır. 

Madde 363. - Anayasanın Başlangıç Kısmında aynen "Millet iradesinin mutlak üstünlüğü; 
egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili 
kılınan hiç bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıy
la belirlenmiş hukuk dışına çıkamayacağı; Hiç bir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk var
lığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevî değerlerini, Atatürk 
milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik 
ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle kanş-
tınlamayacağı;" şeklindeki ifade ile siyasal iktidarın kuruluş ve işleyişine egemen olması gereken 
ilkeler gösterilmiş bulunmaktadır. 

Siyasal iktidarın kuruluşu ve işleyişine egemen olan bu ilkeleri içeren kuralların bütünü, 
Anayasal düzeni teşkil etmektedir. Bu düzeni hukuka aykırı saldırılardan koruma amacını güden bu 
madde, Anayasa düzenini soyut olarak ve statik anlamda korumaktadır. Bu itibarla, madde ile 
korunmak istenen hukukî yarar, Anayasa düzenine egemen olan ilkeler ve istemlerdir. 

Madde ile korunmak istenen hukukî yararın niteliği dikkate alınarak, sadece metin olarak 
Anayasayı ifade eden ve 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 146 ncı maddesindeki "Türkiye 
Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanunu" yerine "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü 
düzen" ibaresi kullanılmış, böylece korunmak istenen hukukî yarara açıklık getirilmiştir. 
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Anayasanın müsaade ettiği usul ve yollarla Anayasa düzenine aykırı bir netice doğduğunda 
Anayasa Mahkemesine başvurulmak suretiyle düzeltilmesi mümkün olan bu hâllerin suç oluştur
mayacağı göz önüne alınarak, yürürlükteki maddedeki (cebir) unsuru yerine (Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının hükümlerine aykırı olarak ve Anayasanın müsaade etmediği usullerle) ibaresi kul
lanılmış, böylece cebri de içine alan hukuka ve kanuna aykırı her türlü yollar ifade edilmiştir. Bu 
suretle ayrıca cebir unsurunun var olup olmadığı, maddî ve manevî cebir gibi, 27 Mayıs 1960'dan 
sonra ortaya çıkan tartışmaların da giderilmesi arzulanmıştır. 

Maddede, maddî unsur olarak "teşebbüs edenler" ibaresi kullanılmış olduğundan, Anayasanın 
öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen üzerine başka bir düzen getirmeye veya bu 
düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye Anayasanın hükümlerine aykırı ve Anayasanın müsaade et
mediği bir usulle icraya başlama cezalandırma için yeterlidir. Suç hem idare edenler hem de idare 
edilenler tarafından işlenebileceğinden teşebbüste aranılacak elverişlilik, suçun işleniş biçimi ve 
özellikle suçun bir tehlike suçu olduğu dikkate alınarak, kullanılan vasıtanın neticeyi elde etmeye 
elverişli olmasından daha çok tehlikenin doğmasına elverişli olup olmadığı göz önünde bulun
durularak hâkim tarafından takdir edilecektir. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun, Tasarının bu maddesini karşılayan 146 ncı maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkralarına benzer hükümlere maddede yer verilmesi uygun görülmemiştir. 
Tasarının iştirake ilişkin 42 ve 43 üncü maddeleri karşısında bu hükümlere esasen gerek yoktur. 
Bilindiği üzere 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 27 Mayıs 
hareketinden sonra yargılamaya tâbi tutulan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çok ağır 
hüküm içeren 146 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü dışına çıkarılması için metne eklenmiştir. 

Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin 
fiilen uygulanmasını önleme amacına yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine saldırı söz 
konusu olduğunda esasen bu madde uygulanacağından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev
lerini engelleme niteliğindeki fiillerin ayrı bir maddede düzenlenmesi uygun olacağı düşüncesi ile 
yürürlükteki maddenin ikinci cümlesi maddeye alınmamıştır. 

Madde 364. - Madde, Cumhurbaşkanına karşı insan öldürme cürmüne teşebbüs edilmiş ol
masını, tamamlanmış suç gibi cezalandırmaktadır. Bizim mevzuat geleneğimizde Cumhurbaşkan
lığı veya Devlet Başkanlığı gibi, Devletin en yüksek makamını işgal eden zatın "öldürülmesi" gibi 
bir sözcüğe kanunda da yer vermemek için bu hususta öteden beri kullanılmasına alışılmış "suikast" 
sözcüğü tercih edilmiştir. Bilindiği gibi suikast Devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plânlı tarz
da öldürmeyi ifade ederse de burada insan öldürmeyi belirtmek amacıyla kullanılmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, Cumhurbaşkanına karşı başka bütün fiilî saldırılar yani hakaret 
dışında kalan, tüm hareketler cezalandırılmaktadır. "Fiilî saldırılar" terimine bütün kanunsuz sal
dırılar girmektedir. Bu fıkranın uygulanabilmesi için işlenen fiillerin kanunların diğer maddelerine 
göre daha ağır bir cezayı gerektirmemiş olması gereklidir; daha ağır bir cezayı gerektiren fiil hak
kında maddesinde yazılı ceza uygulanacaktır. Söz gelimi nitelikli yağma suçunun işlenmiş bulun
ması hâlinde 207 nci madde de yazılı cezanın uygulanması gerekecektir. 

Madde 365. - Gerekçesinde açıklandığı gibi 363 üncü madde soyut olarak Anayasa düzenine 
hâkim olan ilke ve sistemleri koruma amacını güderken bu madde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi 
yeteneğini korumaktadır. 

Anayasa düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu 
düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacını gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yönelen saldırılar 363 üncü madde gereğince cezalandırılacağından bu madde uygulanmayacaktır. 
Madde, bu amaçlar dışında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasaya uygun bir şekilde görev
lerini yerine getirmesini engelleme hâllerinde uygulanacaktır. 

Bu maddeyle de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerinin engellenmesine yönelik teşeb
büse ait icra hareketleri, tam suç gibi cezalandmlmaktadır. Teşebbüs hareketlerinin ne gibi nitelik 
taşıması gerektiği hususunda 363 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 366. - Madde, Türkiye Devletinin egemenlik unsurunun oluştuğu üç güçten yönetim 
gücünü temsil eden Hükümetin, Anayasa hükümlerinin müsaade etmediği usullerle ve dolayısıyla 
Anayasa hükümlerine aykırı olarak ortadan kaldırılmasına veya böyle olmamakla birlikte görevini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edenleri cezalandırmakta ve bu suretle 363 
ve 365 inci maddeler Anayasa düzeninin temel organlarının ortadan kaldırılmasına veya görev
lerinin engellenmesine yönelik teşebbüse ait icra hareketlerini tam suç gibi cezalandırmaktadır. 
Teşebbüsü meydana getirecek hareketlerin ne gibi bir nitelik taşıması gerektiği hususunda 363 ün
cü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin uygulamasına ilişkin esaslar için 365 inci maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 367. - Maddede geçen "halkı, Hükümete karşı silâhlı bir isyana kışkırtmak" silâhlı is
yan Devlet otoritesini yok etmek amacını ifade eder. Ayrıca, Hükümetin yetkilerini kullanmasına ve 
görevlerini yerine getirmesine engel olmak eylemlerini de bu fıkra karşılamaktadır. 

Suçun oluşması bakımından önemli olan husus, halkı "silâhlı olarak" maddî bir fiile kışkırt
maktır. Madde bu unsuruyla aynı amaca dayalı silâhlı örgüt kurmaktan ve dolayısıyla sadece bir it
tifaktan ibaret olan 376 ncı maddedeki suçtan ayrılmaktadır. 

Suçun oluşması için, isyana tahrik fiili yeterlidir; isyanın gerçekleşmesi şart değildir. Zira mad
denin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, yapılan kışkırtma sonucu isyanın gerçekleşmesi hâlinde 
buna katılanlara ve isyanı idare edenlere verilmesi gerekli cezalar aynca gösterilmiştir. İsyana kış
kırtan ayrıca buna katılmış veya isyanı idare etmiş ise, bir geçitli suç söz konusu olacağından sadece 
katılma veya idare etmeden dolayı ceza verilmesi gerekecektir. 

Son fıkrada ayaklanmaya tahrikin ne zaman silâhlı sayılacağı hususunda hüküm getirilmiştir. 
Böylece ayaklanmaya tahrik edici eylemlerin saptanması hâlinde, silâhlar nerede depo edilmiş olur
sa olsun isyanın silâhlı sayılacağı açıklanmıştır. 

Madde 368. - Madde, 209 ve 210 uncu maddelerde gösterilen zarar verme suçlarının Hükümete 
karşı şiddet göstermek veya karşı gelmek amacıyla işlenmesi hâlinde fiili, müstakil bir suç olarak 
saptamıştır. 

Böylece failde, maddede belirtilen tarzda bir saikin varlığı esasen zarar verme suçunun ağırlaş
tırıcı şekillerini oluşturan söz konusu hâller dolayısıyla daha ağır ceza verilmesini gerektirmekte ve 
bu haliyle madde Hükümete karşı bir cürmü saptamış olmaktadır. 

Madde 369. - Madde, Devlet kuvvetlerine karşı cürüm işlemeye yönelen örgütlerin faaliyet
lerinde kullanmaları maksadıyla silâh, cephane veya benzerî maddelerin sağlanmasını, imal veya 
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icat veya bunların naklini veya bu maddelerin hazırlanmasını veya bu maksatla yabancı memleket
lerden Türkiye'ye söz konusu maddelerin sokulmasını veya saklanması ve taşınmasını ayrıca 
cezalandırmaktadır. 

Suçun manevî unsuru, söz konusu fiillerin, örgütlerin amaçlan bilinerek gerçekleştirilmesidir. 
Söz konusu maddeler örgütler tarafından kullanılacak olursa, bu fiilleri işlemiş bulunanlar, örgüt
lerin işledikleri suçlann fer'î şerikleri olurlar. Oysa bu maddeyle cezalandınlan fiil müstakil bir suç 
oluşturduğundan sadece maddede yazılı maddî unsurlann gerçekleşmesi suçun varlığı için yeter
lidir. Hatta örgütler, sonradan faaliyetlerinden vazgeçmiş olsalar da, fiilleri işleyenler bu madde 
gereğince cezalandırılacaklardır. 

Madde 370. - Madde, 369 uncu maddede tanımlanan örgütlerin elemanlannı, gerekli denetimin 
yapılabileceği belli giriş kapıları dışındaki yerlerden Ülkeye sokan veya Ülke içerisinde bir yerden 
başka bir yere naklederek yakalanmalannı önleyen ve Devlet kuvvetlerine karşı cürüm işlemelerin
de bu suretle yardımcı olanlara da yaptınm getirmiştir. 

Madde 371. - Madde, Devlet kuvvetlerine karşı işlenecek veya işlenmiş suçlan öğrenmiş 
bulunan kişiler hakkında bir ihbar yükümlülüğü ve görevi getirmekte ve bunun ihmalini cürüm 
olarak saptamış bulunmaktadır. Açıklandığı üzere suç, bir ihmal fiilinin gerçekleştirilmesidir. Suçun 
cezası, ihbar yükümlülüğüne tâbi olan cürmün fiilen işlenmiş olup olmamasına göre değişmektedir. 
Devlet kuvvetlerine karşı cürümler, esasen teşebbüs hâlinde de tamamlanmış suç gibi cezalan
dırılacağından, çok hâlde suçun "işleneceğini öğrenmek" söz konusu olamaz. Ancak Kanun bu tür 
suçların sonuçlannın meydana gelmiş bulunmasını aynca cezalandırdığından, metnin böylece sap
tanması uygun sayılmıştır. 

Suç ihmal niteliğinde olmakla birlikte manevî unsur kasttır. Ancak maddede, özel bir hukuka 
uygunluk nedeni de kabul edilmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre, kabul edilebilecek (makbul) 
bir neden dolayısıyla ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hâlinde faile cürümden dolayı 
ceza verilmeyecektir. "Kabul edilebilecek neden"den maksat yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
kimse bakımından ihbarı olanaksız hâle getiren maddî nedenlerin varlığıdır: Telefon hatlannın kop
ması, fırtına nedeniyle yetkili mercilerle temasın kurulmaması gibi. Nedenin kabul edilebilir olup 
olmadığı, olaylara göre, hâkim tarafından takdir edilecektir. Her hâlde Devlet kuvvetlerine karşı 
cürüm faillerinin soyut olarak tehditleri kabul edilebilir neden sayılmaz. Ancak örneğin bir kim
senin çocuğu kaçınldıktan ve ihbar hâlinde öldürüleceği bildirildikten sonra buna ciddî olarak 
inanılması hâlinde söz konusu tehdit kabul edilebilir bir neden sayılabilir. 

Maddenin son fıkrasında özel bir cezasızlık nedeni yer almış bulunmaktadır: Fiilin üstsoy, alt
soy, eş ve kardeşler tarafından işlenmesi hâlinde, faile ceza verilmemesi beşerî ve psikolojik neden
lerle kabul edilmiştir. 

Madde 372. - Madde, bu Bölümde yer alan Devlet kuvvetlerine karşı cürümleri işlemeye hal
kı teşvik veya tahrik etmek maksadıyla, her türlü basılmış veya basılmamış eser ve belgelerin 
sadece meydana getirilmiş olmasını veya bunlann nitelikleri bilinerek nakledilmesini yani bir yer
den diğer bir yere taşınmasını cürüm hâline getirmiş bulunmaktadır. Söz konusu fiiller aslında iş
lenmesi istenilen suça oranla hazırlık hareketi niteliğindedirler ve ancak Kanun, bunlardan meydana 
gelmesi olası vahim sonuçlan göz önüne alarak, nitelikleri itibanyla hazırlık hareketi olan ve fakat 
aynı zamanda fikir, karar, kast aşamasında kalmış bulunan bu hareketleri müstakil suç saymış 
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bulunmaktadır. Yayınlama hâlinde ayn bir özel hüküm bulunmadığından maddenin bu hâlde ön
celikle uygulanacağı şüphesizdir. Aynca hüküm varsa o hükmün uygulanması gerekecektir. 

Suçun manevî unsuru kasttır; eser ve belgelerin meydana getirilmesi hâlinde kast esasen fiilin 
içindedir. Nakil hâlinde ise fiilin, vesika ve eserlerin nitelikleri bilinerek işlenmiş bulunması zorun
ludur. 

Madde 373. - Madde, birinci fıkrasında yazılı maddelerde belirtilmiş cürümleri işlemek üzere 
silâhlı örgüt kurmayı, böyle bir örgüte amirlik veya komutanlık etmeyi, silâhlı örgüte mensup 
bulunmayı cezalandırmaktadır. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun silâhlı örgüt yerine silâhlı çete 
tabirini kullanmaktadır. 

Maddede geçen temel kavram örgüttür. Dikkat edilmelidir ki, belirli maksatlarla örgüt kurmayı 
cezalandıran Tasarının diğer maddelerinden farklı olarak burada silâhlı örgüt hakkında bir tanım 
verilmesi uygun görülmemiştir. Örgütün, işlemek amacında bulunduğu suçların niteliğine göre, var 
sayılması için gereken kişi sayısı değişik olacaktır ve dolayısıyla sayının ne kadar olması gerektiği 
hâkim tarafından takdir edilecektir. Ayrıca silâhlı olması gerekli bu örgütün teşkilâtlı, disiplinli bir 
grup teşkil etmesi de suçun oluşması bakımından şarttır. Bu nedenle, madde, ikinci fıkrasında ör
gütte bir amirin veya komutanın bulunmasının tabiî olacağından hareketle, bunlar hakkında daha 
ağır ceza vermekte ve örgütte özel bir ödevle görevlendirilenlerin varlığını da kabul ederek, 
cezalandırma bakımından aynı tutumu sürdürmektedir. 

Bunun dışında örgütün var sayılması için silâhlı olması şarttır. Ancak bütün mensupların silâh
lı olmaları zorunlu değildir; hedeflenen suçun işlenmesini sağlayabilecek derecede olmak üzere 
bazı üyelerin silâhlı olmaları, suçun oluşması için yeterlidir. Her hâlde silâh sayısının suçun oluş
ması bakımından yeterli olup olmadığının takdiri de hâkime aittir. 

Birinci fıkrada yer alan "silâhlı örgüt kurmak" maddî unsuru, maddede belirtilen cürümleri iş
lemek maksadı etrafında yeterli sayıda kişileri teşkilâtlı ve disiplinli biçimde birleştirmek demektir. 
Tasarının 4 üncü maddesinin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki amirlik ve komutanlıktan maksat, silâhlı örgüt kurulduktan son
ra veya örgütün kurulması sırasında amaca uygun olarak örgütü düzenlemek, disipline etmek, 
faaliyetleri ahenkli hâle sokmak fiillerinin gerçekleştirilmesi demektir. Özel ödevle görevlendiril
mek ise, örgütün varlığı bakımından önem taşıyan bir ödevi yerine getirmekle yükümlendirilmek-
tir. Suçun bu maddî unsurunun oluşması için ödevin yerine getirilmiş olması gerekmez. 

İkinci fıkrada yer alan silâhlı örgüt mensubu olmaktan maksat, yukarıda belirtilen "kuranlar, 
amirler, komutanlar, özel ödevliler" dışında kalmakla birlikte, örgütün hedeflerini benimseyerek 
verilecek görevleri yerine getirmeye hazır bulunulmaktır. 

Maddenin son fıkrası, silâhlı örgütün amacım oluşturan suç işlendiğinde, cezası ile birlikte, bu 
maddeden dolayı da aynca ceza verileceği hükmünü getirmiş, böylece Tasannın cürüm işlemek için 
örgüt kurmak suçunu cezalandıran 296 ncı maddesi ile denge sağlanmıştır. 

Madde 374. - Madde, silâhlı örgüt kurulduktan sonra bunun mensuplarına bilerek yardımda 
bulunmayı cezalandırmaktadır. Maddenin sevk nedeni silâhlı örgütün sürüp gitmesini engellemek
tir. 

Yardım, silâhlı örgütün amacı ve yardımı yapanların böyle bir örgüte mensup bulundukları 
bilinerek ve serbest iradeyle gerçekleştirildiğinde, failler cezalandırılacaktır. Herhangi bir maddî 
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veya manevî baskı sonucu yapılan yardım hâlinde ise madde uygulanmayacaktır; zira bu hâlde 
kusurluluğu kaldıran nedenler cebir, tehdit veya ikrah söz konusu olabilecektir. 

İkinci fıkrada yardımların, metinde gösterilen yerlerde yapılması suçun ağırlaştırıcı nedeni 
olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrada ise, ceza verilemeyecek hâl yer almaktadır. Yardımlar sadece kişisel ihtiyaç
ların karşılanması için üstsoy, altsoy veya eşe yahut kardeşlerden birisine yapılacak olursa ceza 
verilmeyecektir. Ancak bunun uygulanması için yardımın sadece belirtilen kişilere yönelik olması 
şarttır; silâhlı örgüte yönelik yardım hafifletici neden olmayacağı gibi kişiye örgütün amacının ger
çekleştirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla yapılan yardım da, bu hafifletici nedenden yarar
lanmayacaktır. Burada söz konusu olan metinde yazılı derecedeki akrabaya şahıslan itibarıyla 
giyecek, yiyecek, ilâç yardımında bulunmak, yatacak yer göstermek gibi faaliyetlerdir. Bu hükmün 
esas kaynağı akrabalar arasında bulunan duygusal ilişkiyi değerlendirmektir. Zira kanun ceza verse 
de, bu yardımlar beşerî bakımdan yine de yapılacağından bu hâlin bir cezasızlık nedeni sayılması 
uygun görülmüştür. 

Madde 375. - Bu madde için 298 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Madde 376. - Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine, birliğine ve Anayasa düzenine karşı 

cürümlerden bazılarını işlemek üzere gerçekleştirilecek birleşmeleri önlemek maksadıyla caydırıcı 
bir tehlike suçunu meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu maddede yer alan suç sadece bir anlaş
manın gerçekleştirilmesiyle oluşmaktadır. 

Anlaşmadan maksat, iki veya daha fazla kişinin madde metninde gösterildiği üzere, maddî ol
gularla belirlenen bir biçimde, bir irade birleşmesine varmış olmalarıdır. Suçun işlenmesinde kul
lanılacak vasıtalar hakkında da anlaşmanın gerçekleşmesi gereklidir. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 171 inci maddesinde "gizlice ittifak" sözcükleri kul
lanılmıştır. Gizlice sözcüğü Kaynak Kanunda yoktur ve anlamsızdır. Bu nedenle yeniden meydana 
getirilen metne sokulmamıştır. Anlaşmanın açıkça yapılmış bulunması hâlinde fiilin suç teşkil et
memesinin anlamı olamaz. 

Anlaşma konularından birisini oluşturan "elverişli vasıta"dan suçun işlenmesinde kolaylık sağ
layan her türlü gereçleri anlamak gereklidir. Ancak suçun işlenmesinde anlaşanların, vasıtayı da 
saptamış olmaları gerekir. 

Maddede yer alan anlaşmanın "maddî olgularla belirlenen bu biçimde olması" ibaresi, suçun 
varlığının sübutu kabul edilebilmek için bulunması gerekli delillerin niteliğine işaret etmektedir. 

Suç çok faillidir. Anlaşmaya varanların sayı bakımından yeterli olup olmadıkları, anlaşanların 
toplumda işgal ettikleri yer, kişilikleri, temsil ettikleri güç bakımlarından neticeyi alabilecek durum
da olup olmadıkları hâkim tarafından takdir edilecek ve saptanacaktır. 

Maddenin son fıkrası ile cezasızlığı sonuçlayan bir pişmanlık hâli getirilmiştir: İşlenmesi 
kararlaştırılan cürmün icra hareketlerine geçilmesinden önce ve soruşturmaya başlamadan ittifaktan 
yani anlaşmadan çekilme hâlinde, çekilene ceza verilmeyecektir. Ancak anlaşanlardan biri hakkın
da soruşturmaya başlandıktan sonra artık diğerleri hakkında da anlaşmadan çekilmeleriyle cezasız
lık hâli oluşmayacaktır. 

Madde 377. - Madde metninde gösterilen yerlerin komutanlıklarını yetkisiz gasbedenleri veya 
makamların emir ve izniyle işgal ettikleri komutanlıkları terk etmeleri için verilen emirlere uy-
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mayanlan cezalandırmakta ve böylece memuriyetin gaspı suçları bakımından özel bir hâli kabul et
miş bulunmaktadır. Ancak bu hâlde millî savunma bakımından özel ve vahim tehlike meydana 
geleceğinden suç, "Millî Savunmaya Karşı Suçlar" Bölümü içine alınmıştır. Böylece söz konusu 
cürüm ile korunan hukukî yarar Ülkenin savunmasıdır. 

Madde 378. - Madde, halkı askerlik hizmetinde soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde 
bulunmayı veya propaganda yapmayı cezalandırmaktadır. Vatanın düşman güçlerine karşı korun
ması bakımından her Türk vatandaşının askerlik hizmetini severek ve isteyerek yerine getirmesi 
şarttır. Esasen askerlik hizmetine yönelik duygu, vatandaşlığın zorunlu gereği olan vatana sadakat 
borcunun bir parçasını oluşturur. Söz konusu duyguyu tahrip etmek veya zayıflatmak maksadıyla 
vatandaşları askerlik hizmetlerinden soğutma yolunda teşvik veya telkinlerde bulunmayı veya 
propagandayı cürüm hâline getirmek suretiyle madde, millî savunmayı koruma amacını gütmek
tedir. 

Telkin ve teşvikin veya propagandanın askeri hizmetten soğutacak kuvvette olması koşulu ile 
söz, yazı, işaret, küçültücü imgeler veya bunların benzerleri marifetiyle yapılması suç oluşturacak
tır. Teşvik veya telkin geniş sayıda kişilere yönelik olmayan fesatçı eylem olduğu hâlde propagan
da çok daha geniş ve önceden belirli olmayan (gayrı muayyen) gruplara yönelik etkin telkin ve teş
vikleri ifade etmektedir. Cürüm serbest hareketlidir. 

Maddenin son fıkrasına göre, fiilin basın ve yayın araçlarıyla işlenmesi ağırlaştırıcı nedendir. 

Madde 379. - Silâhlı kuvvetlerin vatan savunması bakımından kanunlar çerçevesindeki görev
lerini gereğince yerine getirebilmeleri için, mensuplarının kanunlara mutlak itaat etmeleri ve yemin
lerine sadık kalmaları, askerî disiplini sıkı bir şekilde muhafaza etmeleri zorunluluğuna ilişkin top
lum yararını korumak amacıyla bu madde getirilmiş bulunulmaktadır. 

Maddede bu maksatla iki suç yer almaktadır. Her iki suçun faili asker veya sivil olabilir. Suç
ların mağduru ise Devlettir yani Devletin millî savunma ile ilgili yaran bu suçla ihlâl edilmiş ol
maktadır. Askerler veya askerî idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişiler ise cürmün konusunu 
teşkil etmektedirler. 

Suçun maddî unsuruna ait birinci şekil, askerleri veya askerî idareye bağlı olarak çalışan sivil
leri kanunlara itaatsizliğe, yeminlerini bozmaya veya askerî disiplini ihlâle, askerlik hizmetine iliş
kin görevlerini keza ihmale yöneltmek veya tahrik etmektir. Yöneltmek sözcüğü, çok açık olmayan 
kapalı kışkırtmaları kapsamaktadır. Tahrik hâlinde ise herhangi bir gizleme amacı güdülmeden kış
kırtma söz konusudur. 

Fıkrada yer alan ikinci suç, sözü geçen yöneltme ve tahrik konularını askerlerin önünde övmek 
veya bunları iyi gördüğünü söylemektir. Bu fiil ayrıca daha ağır bir cürüm oluşturmadığında bu 
maddeye göre cezalandırılacaktır. 

Her iki fiil de bir tehlike suçu oluşturduklarından yöneltme, tahrik veya övme veya iyi gör
düğünü söyleme cürmün oluşması için yeterlidir. Doğal olarak, her tehlike suçunda olduğu gibi, 
maddenin yorumunda somut tehlike olasılığının varlığı araştırılmalıdır. Ayrıca fiilen bir itaatsizlik 
neticesinin meydana gelmiş bulunması gerekli değildir. 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında her iki suça ait ortak ağırlaştırıcı nedenler gösterilmiş
tir. İkinci fıkradan anlaşılacağı üzere suçun oluşması için bir tek kişiye yönelik tahrik yeterlidir. 
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Madde 380. - Maddenin koruduğu hukukî yarar, Ülkede ne nedenle olursa olsun vatandaşlar
dan asker toplamanın veya vatandaşları silâhlandırmanın Devletin tekelinde olmasıdır. Ancak 
Hükümetin izniyle vatandaşlar arasında bir yabancı veya yabancı devletin hizmetinde veya lehinde 
çalışmak üzere, asker toplamak veya vatandaşları silâhlandırmak olanaklıdır. İşte madde, 
Hükümetin müsaadesi olmadan Ülkede vatandaşlar arasında asker yazmayı veya bunları silâhlan
dırmayı cezalandırarak Devletin söz konusu yarar ve tekelini korumaktadır. 1/3/1926 tarihli ve 765 
sayılı Kanunun 128 inci maddesinde "Hükümetin tasvibi olmaksızın" ibaresi vardır. Bu maddede 
ise "Hükümetin izni olmaksızın" ibaresi kullanılmıştır. Aradaki fark açıktır: Yeni metne göre asker 
yazmak veya silâhlandırmak fiilinin oluşabilmesi için önceden alınması gereken açık bir Hükümet 
beyanına ihtiyaç vardır. Fiil icra olunduktan sonra Hükümetin ses çıkarmaması ise icazet anlamına 
gelir. Madde, bu hâli de suç saymaktadır. 

Suçun iki maddî unsuru vardır: Birincisi asker yazmaktır. Asker yazmak, kişilere bir taahhüt
name imzalatmak, bu maksatla para veya başka şeyler vermek, yararlar sağlamak gibi şekillerle ger
çekleştirilebilir. 

İkinci maddî unsur ise, vatandaşları yabancı veya yabancı devlet hizmet veya lehinde kullan
mak üzere silâhlandırmaktır yani onlara silâh vermektir. Suç seçimlik hareketli olduğundan asker 
yazılanlara silâh da tevdii hâlinde faile ayrıca bir ceza verilmeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, asker yazılanlar veya silâhlandmlanlann asker olmaları veya as
kerlik çağında bulunmaları hâlinde cezanın artırılacağı açıklanmıştır. 

Maddenin sonuncu fıkrası, Hükümetin izni olmadan kendilerine teklif edilen hizmeti kabul et
miş yani asker yazılmış veya silâh almış olan kişileri ayrıca cezalandırmaktadır. 

Birinci fıkradaki suçun maddî unsuru asker yazmak veya silâhlandırmak olduğu için, hizmet 
kabul eden veya silâhlanan kişi bu suçun şeriki sayılmaz. Bu nedenle, adı geçenlerin fiillerini ayrı 
bir hüküm ile ayrıca suç hâline getirmek uygun sayılmıştır. 

360 inci maddeye ve gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 381. - Madde, savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir ve karar
larına bilerek aykırı harekette bulunulmasını cezalandırmaktadır. Burada 300 üncü maddeye benzer 
bir hükme yer verilmiştir. Ancak savaş zamanında herkesin yetkili makam ve mercilerin her türlü 
emir ve kararlarına uymalarını gerektiren zorunluluk çok açıktır. Esasen yetkili makam ve merciin 
emir ve kararının söz konusu olabilmesi için bunların kanuna uygun bulunmaları gerekir. 300 üncü 
madde ancak belirli düşüncelerle kanuna uygun olarak verilen emirlere ve alınan tedbirlere uy
mamayı cezalandırdığı hâlde savaş zamanında hangi düşünceye dayanırsa dayansın, yetkili makam 
ve mercilerin emir ve kararlarına uyulmasında millî savunmaya bağlı zorunluluk söz konusu ol
duğundan 300 üncü maddeden farklı olarak bu özel hükmün getirilmesi gerekmiştir. 

Madde 382. - Madde, savaş zamanında silâhlı kuvvetlerin veya halkın ihtiyaçları için Devlet
le veya bir kamu kuruluşuyla yahut kamu hizmeti gören örneğin belediyeler veya kamu ihtiyaçlarını 
sağlayan kuruluşlar, söz gelimi ofislerle sözleşme yaparak iş veya mal verme taahhüdünde bulunan
ların, yükümlerini kısmen de olsa yerine getirmemelerini cezalandırmaktadır. 

Taahhüdün yerine getirilmemesi taksirli bir fiilden meydana gelmiş ise ceza yarıya kadar in
dirilmekte ve böylece taksirli bir suç meydana getirilmiş olmaktadır. Ancak taahhütte bulunanın 
kast veya taksir derecesinde hiçbir kusuru yok ise, taahhüdün yerine getirilmemesi, söz gelimi kaza 
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veya rastlantıya veya mücbir nedene dayanmakta ise ceza verilmeyecektir; verilecek olan şeylerin 
başkalarınca imha olunması gibi. 

Maddenin üçüncü fıkrası, taahhüdün yerine getirilmemesine aracıların, örneğin taşeronların 
neden olduğu hâllerde aracıların da aynı suretle cezalandırılacaklarını hüküm altına almış bulun
maktadır. 

Maddenin son fıkrasında hile yapan müteahhitlerin fiillerinin daha ağır cezayla karşılanması 
öngörülmektedir. 

Madde 383. - Madde, savaş sırasında belirli koşullarla ve maksatlarla yalan haber veya havadis 
yaymayı ve temel millî yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunmayı cezalandır
maktadır. Böylece madde iki ayrı suçu içermektedir; ikisinin de korumak amacını güttüğü hukukî 
yarar, savaş sırasında halkın maneviyatını bozacak etkileri gidermek, önlemektir. 

Birinci fıkrada yer alan ilk suçun ön koşulu, fiilin savaş sırasında işlenmesidir. Fiil, asılsız, 
abartılmış veya özel maksada dayalı havadis veya haberler yaymak, bunları aktarmaktır. 

Maddede geçen "havadis ve haber" kelimeleri eş anlamlı olmakla birlikte soyut habere göre 
havadis daha ziyade ilgi çekici bir haber anlamını taşır. Haber ise bir olay üzerine edinilen bilgi 
demektir. Basın ve yayın marifetiyle verilen bilgilere de haber denilir. 

"Yayma ve nakletme", haber ve havadislerin her türlü vasıtayla, değişik çevrelerin bilgisine (ıt
tılaına) ulaştırılması ve duyurulması demektir. "Özel maksada dayalı havadis ve haber" ise, aslında 
doğru bir haberin olumsuz etki yapacak surette yayılıp nakledilmesini ifade eder; haberin taraf 
tutucu şekilde verilmesi gibi. "Aslı olmayan havadis ve haber" uydurulmuş haber demektir. "Abar
tılmış havadis ve haberden" maksat aslında doğru olan bir haberin, insanları olumsuz etkileyecek 
biçimde büyütülerek sunulmasıdır. 

Haber veya havadisin, kamunun endişe duymasına neden olacak veya halkın maneviyatını 
bozacak veya Ülkenin düşman karşısında direncini azaltacak nitelikte olması gereklidir. 

Birinci fıkrada yer alan ikinci suç, "temel millî yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyet
te bulunmaktır. Savaş sırasında Ülkenin çabalarını, etkinliğini ihlâl eden ve milletin zafere ulaş
masını zorlaştıracak nitelikte bulunan her türlü faaliyetin temel millî yararlara zarar verebilecek 
nitelikte olduğunu kabul etmek gerekir. Banş zamanında millî yararlara zarar verebilecek nitelik
teki faaliyetlerin belirlenmesi bakımından zorluğu gidermek üzere 359 uncu maddede temel millî 
yararlar belirtilmiştir. Savaş hâlinde genel ve ortak bir ölçü vardır, o da zafere ulaşmaktır. 

Fıkrada yer alan her iki fiil de bir tehlike suçudur. 

Maddenin ikinci fıkrasının (1) ilâ (3) numaralı bentlerinde, birinci fıkrada yer alan suça ait üç 
ağırlaştırıcı nedene yer verilmiştir. Bunlardan birincisi propagandayla işlenmesi, ikincisi askerlere 
yönelik olarak işlenmesi, üçüncüsü ise bir yabancı ile anlaşarak bu fiilin işlenmesidir. Propagan
dadan maksat yalan haber ve havadislerin veya temel millî yararlara zarar verecek faaliyetlerin in
sanları güçlü biçimde etki altında bırakacak nitelikteki araçlarla işlenmiş bulunmasıdır. Haber ve 
havadislerin askerler arasında yayılıp nakledilmesi veya temel millî yararlara zarar verebilecek 
hareketlerin keza askerlere yöneltilmesi bir ağırlaştırıcı neden teşkil etmektedir. Fiilin yabancı ile 
anlaşma neticesi işlenmesi de bir ağırlaştırıcı nedendir. Maddenin üçüncü fıkrasına göre fiilin düş
manla anlaşma neticesi işlenmesi hâlinde ceza artırılmaktadır. 
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Maddenin dördüncü fıkrasında ekonomik sabotaj niteliğindeki hareketler cezalandırılmaktadır. 
Bu fıkrada yazılı suçun maddî unsuru yabancı paraların değerini düşürmeye ve itibarı amme kağıt
larının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik her türlü hareketlerde bulunmaktır. Söz konusu 
hareketlerin suç oluşturması için ön koşul fiillerin savaş zamanında işlenmesi ve milletin direncini 
tehlikeye düşürecek şekilde olmalarıdır. Suç serbest hareketlidir. 

Beşinci fıkraya göre, dördüncü fıkrada yazılı fiillerin yabancı ile veya düşmanla anlaşma 
sonucu işlenmesi bir ağırlaştırıcı neden oluşturmaktadır. 

Madde 384. - Maddenin 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile 
birlikte incelenip uygulanması gerekir. Maddede, sulh zamanında seferberliğe ait görevlerini ihmal 
eden veya geciktiren memura bu ihmalin karşılığı verilecek ceza gösterilmiştir. 

Madde 385. - Madde, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan düşman bir devletten herhangi bir 
akademik derece veya şeref, unvan, nişan vesair fahri rütbe veya bunlara ait maaş almayı veya baş
ka yararlar kabul etmeyi ihanet sayan bir görüşten hareketle bunları alan veya kabul edenleri 
cezalandırmaktadır. 

Madde 386- Madde, Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge 
veya vesikaların yok edilmesi, tahribi, bunlar üzerinde sahtecilik yapılması veya bunların tahsis 
olundukları yerden başka bir yerde kullanılmaları, hileyle alınmaları veya çalınmaları fiillerini 
cezalandırmaktadır. Böylece maddenin koruduğu hukukî yarar Ülkenin savunmasıdır. 

"Devletin güvenliği" kavramı, Devletin varlığının korunması, tehlikeyle karşı karşıya bırakıl
maması demektir. Devletin varlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikteki eylemler Devletin güven
liğini ihlâl eder. "Devletin iç ve dış yararlan" ibaresine gelince; bir büyük örgütlenme olarak Dev
letin elbette ki, yararlan ile güvenliği arasında da sıkı bir ilişki vardır. Yararlannı koruyamayan 
Devletin güvenliği de tehlikeye düşebilir. Madde, Devlet yararları arasında "siyasal" olanlan göz 
önüne almış bulunmakta, böylece ekonomik, kültürel ve benzerî nitelikteki yararlara ilişkin belge 
veya vesikalar dışanda kalmaktadır. Söz gelimi Devletin dış ilişkilerinin iyi tarzda sürdürülmesi 
hususundaki yarar gibi. 

Suçun oluşması için belge veya vesikalann bir sırn içermesi hususunda zorunluluk yoktur. Zira 
madde belgenin içerdiği sırn değil bizatihi Devletin güvenliği veya siyasal yararlan ile ilgili olan 
belge veya vesikaları korumaktadır. Ancak fiillerin işlendiği sırada Devletin güvenliği veya siyasal 
yararlarıyla olan ilgisinin devam etmiş bulunması gerekir. Söz gelimi tarihi belge veya vesikalar 
hâlen bu niteliği korumuyorlarsa, onlar hakkında bu maddenin uygulanması söz konusu olmaz. 

Maddede yazılı olan "belge" sözcüğü her türlü evrak ve vesikaları kapsamaktadır. Resmî bel
ge, genellikle hukukî işlemlerin doğruluğunu belirtme yetkisine sahip makam tarafından usulüne 
göre düzenlenmiş veya onaylanmış yazılar, Devlet memurlannca görev gereği gerçekleştirilen iş
lemleri taşıyan resmî defter ve dosyalar, askerî plân ve haritalar ve bir olayın gerçeğe uygunluğunu 
gösteren her türlü yazılardır. Güvenilen, doğrulanan her türlü belge anlamındadır. 

Maddenin ikinci fıkrası, cezayı ağırlaştıncı nedenleri göstermektedir. Buna göre, birinci fık
rada yazılı fiiller, savaş etkinliğini veya askerî hareketleri tehlikeye koymuş ise ceza artırılacaktır. 
Dikkat edilmelidir ki, bu ağırlaştırıcı nedenin gerçekleşmiş sayılması için faildeki kastın ağırlaş
tıncı nedeni de kapsamış bulunması bir koşul sayılmamıştır. Tehlikenin meydana gelmesi cezanın 
artınlması için yeterlidir. 
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Madde 387. - Maddeyle, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan gereği, niteliği 
bakımından gizli kalması gerekli bilgilerin temin edilmesi cezalandınlmaktadır. Maddenin 
koruduğu yarar millî savunmadır. 

Maddenin uygulanmasında dikkat edilmesi gerekli husus temin edilen bilgilerin Devletin 
güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan gereği gizli kalmasının zorunlu olmasıdır. Demek oluyor 
ki, bilgi sır niteliğinde olacaktır. Eğer bilgi, temin olunduğu sırada sır olma vasfını kaybetmiş ise, 
söz gelimi temin edilmeden önce açıklanmış veya herkes tarafından bilinen bir husus hâline gelmiş 
ise, artık sır olmaktan çıkacağından, bunun temininden dolayı faile ceza verilemeyecektir. 

Sırdan maksat yetkili bulunmayan kişilerin hakkında bilgi sahibi olmalan hâlinde "Devletin 
güvenliğinin, millî varlığının, bütünlüğünün, anayasal düzeninin veya iç veya dış siyasal yarar-
lannın tehlikeye düşebileceği bilgiler"dir. 

Maddede geçen "temin" kelimesi gizli kalması gereken bilgilerin öğrenilmesi için çaba göster
mek, bu hususta vasıtalara başvurma gereğini ifade etmektedir. Bilgilerin böylece temini yani öğ-
renilmesiyle suç oluşur; bunlann açıklanmasına gerek yoktur. Bilgilerin açıklanması 390 inci mad
dedeki suçu oluşturmaktadır. 

Elde edilen bilgilerin, Devletin güvenliği yahut iç ve dış siyasal yararlannın gizli kalmasını 
gerektirdiği bir bilgi olup olmadığının belirlenmesi için hâkim, bu hususta gerekli bütün in
celemeleri yaparak "sır" vasfında bir bilginin var olup olmadığına karar verecektir. Bu hususta 
Bakanlar Kurulunca gösterilecek gerekçeyi de inceleyebilecektir; ancak bununla bağlı değildir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan ağırlaştıncı nedenler için 386 ncı maddenin gerekçesine 
bakılmalıdır. 

Madde 388. - Madde, 386 ncı maddede vasıflan gösterilen bilgilerin "siyasal veya askerî casus
luk" maksadıyla temin edilmesini cezalandırmaktadır. 

Siyasal casusluktan maksat, yabancı bir devlet yaranna, Türkiye Devletinin veya vatandaş-
lannın veya Türkiye'de oturmakta, ikâmet etmekte olanlann zaranna olarak bilgilerin toplanması 
demektir; kamu sağlığına ilişkin, malî veya milletin maneviyatına ilişkin gizli kalması gereken 
bütün bilgiler casusluğun kapsamı içindedir. 

Askerî casusluktan maksat ise, yabancı devlet yaranna ve Türk Devleti zaranna askerî bil
gilerin toplanmasıdır. 

Suçun maddî unsuru, bilgilerin temin edilmesidir. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun met
ni bu sözcük yerine "istihsal eden" kelimelerini kullanmıştır. Oysa burada temin etmek deyiminin 
kullanılması daha uygundur. Zira maddî unsuru oluşturan hareket, esasen var olan bilgilerin ele 
geçirilmesi yani bu maksatla çaba gösterilerek teminidir. Bu bakımdan aynca 387 nci maddenin 
gerekçesine de bakılmalıdır. 

Suçun oluşması için failde özel bir kast aranacaktır. Bilgilerin siyasal veya askerî casusluk 
maksadıyla temini gerekmektedir. 

Suçun ön koşulu, bilgilerin "nitelikleri itibanyla" gizli kalmasının gerekli olmasıdır. Vatandaş-
lann haber alma, aydınlanma haklannı saklı tutmak için "bilgilerin nitelikleri itibanyla" gizli kal-
malan zorunluluğuna işaret edilmiştir. Gizliliği gerekli kılan husus Devletin güvenliği veya iç ve dış 
siyasal yararlandır. Bu itibarla bilgilerin, Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlan ile 
yakından ilgili bulunma ve bunlann elde edilmelerinin söz konusu değerleri tehlikeye sokabilecek 
nitelikte olması gereklidir. Sır konusunda 387 nci maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 
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Maddenin ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde suçun ağırlaştırıcı hâlleri gösteril
miştir. Bunlardan birincisi fiilin Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devlet yararına işlenmesi yani 
failde Türkiye ile savaş hâlinde olan bir devlet yararına iş görme amacının varlığıdır. 

İkinci ağırlaştırıcı hâl ise, fiilin Devletin savaş hazırlıkları veya savaş etkinliğini veya askerî 
hareketlerini tehlikeye sokmuş bulunması veya fiilin savaş sırasında işlenmiş olmasıdır. 

"Devletin savaş etkinliği" ibaresi Devletin savaş bakımından bütün güç, kudret ve yetenek
lerini, olanaklarım kapsamaktadır. 

Madde 389. - Madde, Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlan gereği niteliği itibarıy
la gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasını cezalandırmakta ve böylece ülke güvenliğini ve 
yararlarım korumaktadır. "Niteliği itibarıyla" sözcükleri için 388 inci madde gerekçesine bakıl
malıdır. 

Suçun maddî unsuru olan "açıklama", yukarıda nitelikleri gösterilen Devlet sırlarının bir veya 
birden fazla kişiye her ne suretle olursa olsun bildirilmesini, naklini belirtmektedir. 

İkinci fıkrada gösterilen, suça ait ağırlaştırıcı nedenler hususunda 388 inci maddenin gerek
çesine bakılmalıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, failin taksiri sonucu fiilin işlenmesine neden olunması hâli 
cezalandırılmakta ve bu hâllerde birinci ve ikinci fıkraların ihlâl edilmiş olabileceği öngörülerek, 
ayrı ayrı yaptırım konulmaktadır. 

Üçüncü fıkrasıyla cezalandırılan fiil, taksir sonucu Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal 
yararlarının gizli kalmasını gerektirdiği bilgilerin, bunları açıklayan kimsenin eline geçmiş ol
masıdır; o hâlde taksirin cezalandınlması, bilgilerin başkalan tarafından açıklanmış bulunmasına 
bağlıdır. 

Madde 390. - Madde, 389 uncu maddeye göre açıklanması suç oluşturan bilgilerin, özel bir 
maksatla yani siyasal veya askeri casusluk için açıklanmasını cezalandırmaktadır. "Siyasal veya as
kerî casusluk" maksadı hakkında 388 inci; maddenin ikinci fıkrasında yer alan ağırlaştıncı neden
ler için de 386 ve 387 nci maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Madde 391. - Maddenin birinci fıkrası, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlannın 
gizli kalmasını gerektirdiği veya yetkili makamlarca duyurulması veya yayınlanması yasak olan bil
gilerin, bunlan ellerinde bulunduran görevlilerin taksir derecesindeki kusurları sonucu başkalan 
tarafından elde edilmesi veya elde edilmesinin kolaylaştınlmış olmasını cezalandırmakta ve böy
lece ilgilileri daha ziyade dikkat göstermeye yöneltmek amacını gütmektedir. Tasannın 387, 388, 
390 ve 395 ilâ 398 inci maddelerinde yer alan suçlann, belge veya vesikalan ellerinde bulunduran 
veya bu bilgilere sahip olan kimselerin taksir derecesindeki kusurlan sonucu işlenmelerinin müm
kün olması veya suçlann işlenmelerinin kolaylaşması, taksirli bir suç olarak, cezalandınlmıştır. 

İkinci fıkrada suça ait ağırlaştırıcı neden gösterilmiştir. Bu hususta 386 ncı maddenin gerek
çesine bakılmalıdır. 

Maddenin son fıkrasında ise, yine 386 ilâ 390 inci maddede yazılı cürümlerin işlenmesi veya 
işlenmesinin kolaylaşması, belirli görev sahibi kişilerin taksirli fiillerine bağlanabildiği, taksirleri 
ile suçlann işlenmesi arasında bir nedensellik bağlantısı bulunduğu hâllerde, taksirli kişi hakkında 
da birinci ve ikinci fıkralarda yazılı cezalann verileceği açıklanmıştır. Fıkrada sözü edilen "Devletin 
askerî yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerler" ibaresine Devletin askerî yararlan gereği 
girilmesi yasaklanmış olan kara, deniz veya hava askerî bölgelerinin tümü girmektedir. 
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Madde 392. - Devletin ülkesinde iki yabancı devletin birbirine karşı casusluk faaliyetlerini ic
ra etmeleri, yabancı devletler üzerinde olumsuz etki yaparak, uluslararası ilişkilerin bozulmasına 
neden olabileceğinden bu fiillerin de nitelikleri itibarıyla cezalandırılması uygun görülmüş ve böy
lece uluslararası casusluk cezalandırılmıştır. 

Maddenin koruduğu hukukî yarar, Türkiye'nin uluslararası itibarıdır. 
Madde 393. - Bu madde, Devletin askerî yararlarını korumaktadır. 
Maddede, askerî yarar gereği yasaklanan yerlere "gizlice" veya "hile" ile girilmesi cezalandırıl

maktadır. Taksirle, yanlışlıkla girmek suç olmayacaktır. 

Gizlice girmek; denetim ve korumaya ilişkin her türlü tedbirler giderilerek yasaklanan yere 
girilmesi anlamındadır. 

Hile ile girmek ise, girmek için aldatıcı vasıtalar kullanmak demektir. Sahte kimlik kullanma, 
askerî elbise giymek gibi. 

Girilen yerin "Devletin askerî yaran" gereği yasaklanmış yerlerden olması gerekir. Kişilerin 
güvenliğini sağlamak maksadıyla askerî bir inşaata girilmesinin yasaklanması veya sivil kişilerin 
girmelerinin yasaklandığı orduevi veya subay gazinosu gibi yerlere girmek bu suçu oluşturamaz. 
Çünkü buralara girilmesinin yasaklanması, askerî yarar gereği değildir. 

Devletin askerî yaran gereği girilmesi yasaklanmış yerler, askerî yarar nedeniyle girilmesi 
yasaklanmış kara, deniz ve hava bölgelerini kapsamaktadır. 

Maddenin son fıkrasındaki hüküm, fiilin savaş zamanında işlenmesini bir ağırlaştıncı neden 
saymış bulunmaktadır. 

Madde 394. - Madde, birinci fıkrasında Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fen
nî keşif veya yeni buluşlan veya sınaî yenilikleri görevi dolayısıyla öğrenip de, kendisinin veya baş
kasının yaranna kullanmayı veya kullanılmasını sağlamayı cezalandırmaktadır. Böylece birinci fık
ra aslında Devletin güvenliği açısından gizli kalması gerekli fennî ve sınaî sırlann açıklanmasını ön
lemek amacını gütmektedir. Suçun faili bir memur veya kamu hizmetiyle yükümlü kişi 
olabileceğinden, cürüm mahsus suçlardandır. 

Suçun maddî unsuru, fennî keşif veya yeni buluşlan veya sınaî yenilikleri kendisi veya başkası 
yaranna kullanmak veya kullanılmasını sağlamaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, suça ait ağırlaştıncı nedenler gösterilmiştir. Bu husustaki 386 ncı 
maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, ayrı bir suç yer almış bulunmaktadır; korunmak istenen yarar 
Türkiye tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmeye memur edilen kim
senin bu görevi sadakatle yerine getirmesinin teminidir. Görevin sadakatle yerine getirilmemesi, 
yani Devlete karşı görevde gösterilmesi gerekli özen ve itina dışında ihmal ile icrası bu suçu mey
dana getirecektir. Ancak suçun oluşabilmesi için, sadakatle yerine getirilmemiş görev dolayısıyla 
zarar meydana gelebilmesi olasılığının ortaya çıkması gereklidir. Zarar gelebilmesi olasılığı bir 
cezalandınlabilme koşulunu oluşturduğundan failde buna yönelik bir kastın bulunması gerekmez. 
Esasen suç ihmal niteliğindedir; zira görev sadakatle yani tam olarak yerine getirilmemekte, ihmal
de bulunulmaktadır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, herkes için bir ihbar yükümlülüğü getirilmiş bulunulmaktadır. 
Birden üçe kadar olan fıkralarda yer alan suçlann işleneceğini haber alan her vatandaşın bunu yet-
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kililere ihbar etmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Asıl fiil teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile ihbar
da bulunmayan hakkında yine de ceza verilecektir. 

Madde 395. - Madde, yetkili makamlarca kanun veya düzenleyici işlemlerin verdiği yetkiye 
dayanarak, açıklanması yasaklanan ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin temin 
edilmesini cezalandırmaktadır. Böylece yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre 
açıklanmasını yasaklayabilecekleri bilgilerin temin edilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır. Suçun 
oluşması için kanun ve düzenleyici işlemlerin yetkili makamlara o konudaki bilgilerin açıklan
masını yasaklamak yetkisini vermiş bulunması gerekir ve bu bilgilerin niteliği bakımından gizli kal
masının gerekliliği zorunlu olmalıdır. Yoksa resmî makamın her istediği bilginin açıklanmasını 
yasaklamak yetkisi, demokratik bir düzende kabul olunamaz. Vatandaşın haber almak hak ve hür
riyetinin kısıtlanması, ancak Anayasanın olanaklı kıldığı hâllerde kabul edilebilir. 

Temin etme kavramı hakkında 387 nci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. Hangi yetkili 
makamın hangi bilgileri yasaklayabileceği hususu, mevzuat tarafından belirtilmektedir. Demokratik 
bir toplumda işlemlerin halkın gözü önünde cereyanı temel ilkedir; böyle olunca devlet makam
larının, keyfî olarak, istedikleri bilginin açıklanmasını yasaklayabilecekleri kabul olunamaz. 

İkinci fıkrada suça ait ağırlaştırıcı nedenler gösterilmiştir. Bu ağırlaştırıcı nedenler hakkında 
386 ve 388 inci maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Madde 396. - Madde, 395 inci madde çerçevesinde yetkili makamların kanun veya düzenleyici 
işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin 
siyasal ve askerî casusluk maksadıyla teminini cezalandırmaktadır. Siyasal veya askerî casusluk 
maksadı ve temin etme kavramları hakkında 387 ve 388 inci maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında bu suça ilişkin ağırlaştırıcı nedenler gösterilmiştir. Bu hususlar için 
de 386 ncı maddede yer alan gerekçeye bakılmalıdır. 

395 inci maddenin gerekçesi bu madde yönünden de geçerlidir. 

Madde 397. - Bu maddede geçen kavramlar hakkında 386, 391 ve 395 inci maddelerdeki 
gerekçeye bakılmalıdır. 

Madde 398. - Maddede yer alan kavramlar hakkında 386, 388, 389, 390 ve 396 ncı maddeler
de yer alan gerekçelere bakılmalıdır. 

Madde 399. - Madde ile 387 ilâ 395 inci maddelerde söz konusu olup temini yasaklanan bil
gileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması 
gereken hususları temine yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gös-
terilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimsenin cezalandırılacağı 
hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

Belirtilen bilgilerin elde edilmesiyle ilgili madde gerekçelerinde açıklandığı üzere temin etme 
unsurunun oluşması için belirli bir kısım çabalarda bulunma, vasıtalar kullanma gereğine işaret edil
miştir. İşte bu madde, söz konusu bilgilerin teminine yarayan belgelerin elde bulundurulmasını ay
rı bir suç saymaktadır. Söz konusu belgeleri elde bulunduran kişi bu bakımdan geçerli ve kabul 
edilebilir nedenler gösterebildiği takdirde suç oluşmuş sayılmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası, bu suretle yakalanmanın savaş zamanında gerçekleşmesi hâlinde 
cezayı ağırlaştırmaktadır. 
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Madde 400. - 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 202 nci maddesi, 21/11/1990 tarihli ve 
3679 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki ilgili hüküm, maddeye 
aktarılmıştır. Esasen 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun Üçüncü Babının Birinci Faslındaki 
hükümler, 1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısından aktarılmıştır. Bu itibarla 1989 Türk Ceza Kanunu 
Tasarısına ait ilgili gerekçeler bazı zorunlu değişikliklerle bu Tasarıda da tekrarlanmıştır. 

Madde, zimmet fiilinin basit (adi) ve nitelikli şekillerini göstermekte ve bu suretle esas olarak 
kişilerin Devlete karşı muhafaza etmeleri zorunlu olan güven duygusunu ve görevi korumaktadır. 
Bu nedenle zimmet bir işlev suçudur; yoksa zimmetin faili, Devletin parasal yararlarını ihlâl etmiş 
olması nedeniyle cezalandırılmakta değildir. Demek oluyor ki, zimmet bir görev suçunu oluştur
maktadır. Tasan bu hükmüyle, memura halkın güveninin sürekli olmasındaki toplum yararını 
korumak amacını gütmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası, basit zimmet suçunu cezalandırmakta, ikinci fıkra ise, "ihtilasen zim
met" olarak tanımlanan suç şeklini cürmün nitelikli bir hâli olarak saptamış bulunmaktadır. Böylece 
uygulamada rastlandığı üzere, paranın bir kısmının ihtilas suretiyle bir kısmının ise basit zimmete 
geçirilmesi hâlinde, failin iki suçtan dolayı içtima uygulanarak cezalandırılması şeklinde beliren 
adaletsizlik giderilmiş olacaktır. 

Üçüncü fıkra zimmet dolayısıyla meydana gelen zararın kovuşturmaya başlanmadan yani fail 
hakkında kamu davası açılmadan önce giderilmesi hâlinde cezanın üçte ikisinin indirileceği, 
hükümden önce yani esas mahkemesince hüküm verilmeden evvel ödeme hâlinde ise, cezanın 
yansının indirileceği hükmünü getirmiş bulunmaktadır. 

Dördüncü fıkraya göre ceza mahkemesi zararın ödenmesine re'sen yani hiçbir istem olmasa da 
karar verecektir. 

Madde 401. - Madde, 21/11/1990 tarihli ve 3679 sayılı Kanunla, 1989 Türk Ceza Kanunu 
Tasarısından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna nakledilmiş olan hükmün, son fıkra hariç, aynı 
olduğundan, 1989 Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki gerekçe, küçük değişikliklerle tekrarlanmıştır. 

Madde, basit (adiyen) zimmette denetim görevinin ihmali sonucu zimmetin oluşmasına veya 
artmasına olanak sağlamayı cezalandırmaktadır. Böylece aslında, özel bir görevi ihmal suçu mey
dana getirilmektedir. 

Hükmün, zimmetin nitelikli şekline dönüşen hâli hakkında uygulanması esasen olanaklı değil
dir. Zira bu hâlde failin başvurduğu hileli, aldatıcı manevralar, kontrol görevi yapanların, fiili sap
tamalarını olanaksız hâle getirmektedir. Bu durumda ise ihmalden söz edilemeyeceği için maddede 
yer alan suç teşekkül etmiş olmaz. Aynca şu hususa işaret edilmelidir ki, fail ihmalde bulunmamış 
olsa idi bile zimmet işlenmiş olacak idiyse yani zimmetin gerçekleşmesi ile ihmal arasında bir 
nedensellik bağı yok ise fiilin yine de suç olduğundan söz edilemeyecektir. 

Madde 402. - Madde, 21/11/1990 tarihli ve 3679 sayılı Kanunla, 1989 Türk Ceza Kanunu 
Tasansından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna nakledilmiştir. 

Tasannın bu hükmü, icbar, inandırma ve hatadan yararlanma suretiyle irtikâp olarak tanım
lanan fiilleri bir madde içinde toplamaktadır. Her üç fiilin de koruduğu hukukî yarar, halkın memur
lara karşı duyması gerekli olan inanç ve güvendir. Bu nedenle fiillerin bir madde içinde düzenlen
mesi mantık gereği olduğu kadar teknik bakımdan da uygun sayılmıştır. 
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Maddenin birinci fıkrasında, "icbar" kelimesinden manevî cebri anlamak gerekir. Maddî cebir 
kullanılması hâlinde fiil esasen yağma suçunu oluşturur. Cebir unsuru, manevî baskı (tazyik) ile 
gerçekleşecektir. Mağdurda meydana getirilen korkunun etkisi altında suçun işlenmesi hâlinde ic
bar gerçekleşmiş sayılacaktır. 

Maddî unsurun netice kısmı, failin kendisine veya başkasına haksız olarak para verilmesi veya 
başka yararların sağlanması hâlinde tamamlanmış olacağından irtikap suçuna teşebbüs olanağı vardır. 

Suçun oluşması ayrıca bir hukuka aykırılık unsuruna da bağlı kılınmıştır. Maddede geçen "hak
sız olarak" deyimi bu unsuru yansıtmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, inandırmak suretiyle irtikap (ikna suretiyle irtikâp) cürmü yer al
mıştır. İnandırmaktan maksat failin yeteneklerini kullanarak ve hatta aldatıp kandırarak mağduru 
kendisine haksız bir yarar sağlama veya vaadetme gereğine ikna etmesidir. Suçun bu şeklinin mad
dî unsuruna ait netice kısmı bakımından birinci fıkranın gerekçesinde açıklanan hususlar tekrarlan
malıdır. 

Madde, üçüncü fıkrasında hatadan yararlanma suretiyle irtikâp cürmünü cezalandırmaktadır. 
Doktrinde "selbi irtikâp" olarak da tanımlanan bu hâlde, mağdurun hatasından yararlanarak, memur, 
almaması gereken bir şeyi almaktadır. 

Madde 403. - Maddenin ilk iki fıkrası, 21/11/1990 tarihli ve 3679 sayılı Kanunla, 1989 Türk 
Ceza Kanunu Tasarısından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna aktarılmış idi. Bu itibarla 1989 
Tasansındaki gerekçe bir kısım değişiklikler ile tekrarlanmıştır. 

Madde, rüşvetin ne olduğunu tanımlamaktadır. Tasarının bu maddesi, bir defa rüşvet suçunun 
kimlere karşı veya kimler tarafından işlenebileceğini göstermektedir. Kanunun tanımlara ait 4 üncü 
maddesinin (4) numaralı bendinde yer alan tanımlara uygun bütün kişilerin aldıktan para, hediye, 
her ne nam altında olursa olsun sağladıklan diğer yararlar ile malların gerçek değeri ile fiili bedeli 
arasındaki fahiş fark rüşvet suçunu oluşturacaktır. 

4 üncü maddenin (10) numaralı bendinde "yargı görevi yapanlar" çeşitli maddelerde geçen bir 
kavramdır ve Tasarının maksadı çerçevesinde aynca gösterilmiştir ve bütün hâkim ve savcılan kap
samaktadır. Rüşvet suçu bakımından memur sayılırlar. 

Avukatlar, dava vekilleri, hakemler, bilirkişiler, mümeyyizler, tercümanlar, sindikler, muham
minler, tasfiye memurlan, noterler yukanda işaret olunan tanım çerçevesinde Ceza Kanununun uy
gulanmasında memur sayıldıkları için, bunlann aldıkları şeyler de rüşvet sayılacaktır. Kaldı ki, 
maddenin ikinci fıkrasında özel kanunları çerçevesinde Devlet memurları gibi işlem görenlerin de, 
rüşvet bakımından memur sayılacakları belirtilmiştir. 

Ayrıca bazı kanunlarda belirli görevleri yerine getirenlerin, bu görevi fiilen yürüttükleri süre 
içinde veya görevle ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayıldıklarına ve Ceza Kanununun uy
gulanması bakımından, işledikleri suçlarda memur addedildiklerine dair hükümler vardır. Söz 
gelimi 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun ek 1 inci madde hükmünde, kamu iktisadî teşebbüslerinin personel rejiminin 
düzenlenmesiyle ilgili 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinde olduğu gibi 
bu kimselerin koşulları varsa, rüşvet suçunu işleyebilecekleri ve bunlara yarar temininin de, rüşvet 
vermek suçunu oluşturacağı doğaldır. İşte, herhangi bir duraksamaya yer kalmamasını sağlamak 
üzere, maddeye ikinci fıkra bu maksatla eklenmiştir. 
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Maddenin üçüncü fıkrası, 17 Aralık 1997 tarihinde Paris'te imzalanan ve 1/2/2000 tarihli ve 
4518 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu 
Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi"nin yükümlü kıldığı bir hükmün Kanuna ek
lenmesini ifade etmektedir. Gerçekten bu Sözleşme dış ticarette dürüstlüğü sağlamak amacı ile 
meydana getirilmiştir. İşte söz konusu Sözleşme gereği uluslararası ticarette, ilgili yabancı devletin 
yasama, idarî ve adlî bir görevini yürütenlere ve buralarda görevli olanlara uluslararası ticarî işlem
ler nedeni ile verilen şeyler de rüşvet sayılmış ve faillerin Kanunun rüşvet vermeye ilişkin hüküm
leri gereğince ülkede cezalandırılmaları kabul edilmiştir. Bu fıkra 2/1/2003 tarihli ve 4782 sayılı 
Kanunla 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 211 inci maddesine üçüncü fıkra olarak eklenen 
hükümden aynen alınmıştır. 

Madde 404. - Maddenin, birinci fıkrası, rüşvetin, fail tarafından kanuna aykırı olmayan işlem
leri yerine getirmek üzere alınması şeklini cezalandırmaktadır. İkinci fıkrada ise, yapılması gereken 
şeyin yapılmaması veya yapılmaması gereken şeyin yapılması için rüşvetin alınmasına ait ceza gös
terilmektedir. 

Suçun her iki şeklinde de cürmün tamamlanması için rüşvetin veya vaat veya taahhüdün kabul 
edilmesi yeterlidir. Ayrıca istenen hususun gerçekleşmiş bulunması zorunlu değildir. 

Üçüncü fıkrada ise, rüşvet, vaat veya taahhüdün kabulü sonucu yapılmaması veya yapılması 
gerekli bazı hususlann olumlu veya olumsuz olarak gerçekleşmiş olması bir ağırlaştırıcı neden 
olarak ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 405. - Madde, rüşvet vermeyi cezalandırmaktadır. Birinci fıkrada, kanun ve nizamlara 
aykırı bir sonucun elde edilmesi için rüşvet vermek, ikinci fıkrada ise, haklı bir hususun temini için 
rüşvet vermek fiilleri cezalandırılmıştır. Kanun ve nizama aykın olmayan bir işin yapılması için rüş
vet vermek, istenen hususun meşruluğuna rağmen fiili suç olmaktan çıkarmaz. Zira failin bu dav
ranışı görevlileri kanun dışı yollara teşvik edici nitelik taşır ve onların vatandaşlardan haksız olarak 
çıkar sağlamaları hususunda alışkanlık elde etmelerine neden olabilir. Bununla birlikte rüşvetin 
haklı bir hususun sağlanması için verilmiş olması, yaptırımının hafif tutulmasına neden olmuştur. 

Madde 406. - Madde, rüşvet verme suçunda, kendisine rüşvet teklif olunan kişinin nitelik ve 
kimliğini göz önüne almak suretiyle, ağırlaştırıcı bir neden meydana getirmiş bulunmaktadır. Böy
lece rüşvet teklif olunan kişinin kişisel özellikleri cezanın artırılmasını gerektirmektedir. 

Maddeye göre emir ve idare yetkisine sahip olan memurlara ve yargı görevi yapanlara yani 
hâkim ve savcılara rüşvet teklif olunması ağırlaştırıcı bir neden oluşturmaktadır. Bu hususta 4 üncü 
maddenin gerekçesine bakılmalıdır. Emir ve idare yetkisine sahip olanlardan maksat, kanun ve 
nizamlara göre emir vermek veya idarenin gerekli kıldığı tedbirleri almak yetkisini kullananlardır. 
Resmî dairelerce özel bir ödevle görevlendirilenler ile noter, bilirkişi, hakem, avukat veya yeminli 
malî müşavirlere rüşvet teklif olunduğu hâllerde ceza artırılacaktır. 

Yukarıda belirtilen hâllerde teklif olunan rüşvetin, nedenini oluşturan kanun ve nizama ay
kırılığın derecesini göz önüne almak suretiyle hâkim, maddede gösterilen oran çerçevesinde cezayı 
belirleyecektir. 

Madde 407. -1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna göre, rüşvete aracılık edenin (raiş) her hâl
de fer'î fail sayılacağı hususundaki düzenleme, bazı olaylarda faaliyeti asıl failler derecesinde 
vahamet taşıyan kimselere, fer'î iştirake ait hükümlerin uygulanması suretiyle daha az ceza veril
mesi biçiminde adaletsiz sonuçlar doğurduğundan, madde, rüşvette aracılık eden suçlunun aslî fail 
sayılmasına olanak verecek surette kaleme alınmıştır. 
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Aracılık eden, suç ortaklığının derecesine ve iştirak hükümleri gereğince cezalandırılacaktır. 
Madde 408. - Madde, rüşvet alma ve verme cürümlerine ortak bir etkin pişmanlık hâlini sap

tamış bulunmaktadır. Böylece maddede gösterilen koşullan yerine getiren kişiye ceza veril
meyecektir. 

Koşulları oluştuğu takdirde haksız bir iş için rüşvet veren de cezasızlıktan yararlandığına göre, 
meşru bir iş için rüşvet veren söz konusu pişmanlık nedeninden öncelikle yararlanabilecektir. 

Birinci fıkrada geçen "soruşturmaya başlanmadan" ibaresi, rüşvet alan memur hakkında, idarî 
de olsa, herhangi bir soruşturmaya girişilmemiş bulunulmasını ifade etmektedir. 

Son fıkra, madde hükmünün rüşvete aracılık edenler hakkında da uygulanmasını öngörmek
tedir. 

Madde 409. - Madde ile, rüşvet olarak verilen para veya diğer şeylerin veya bunlarla edinilen 
mal ve değerlerin veya ürünlerinin müsadere edileceği ve rüşvet olarak alman şey bulunmamış ise 
veya başkasına aktarılmış ise bunların değerlerinin zilyedinin malvarlığından Devletin mülkiyetine 
geçirileceği hüküm altına alınmıştır. 

Rüşvetin haklı veya haksız bir iş için verilmesi bakımından, bu hükmün uygulanması hususun
da fark gözetmek gerekmez. Zira rüşvet suçu cezalandırılırken kanunun koruduğu hukukî yarar, hal
kın Devlete karşı taşıması gerekli bulunan güven duygusudur. Bu nedenle haklı bir sonucun elde 
edilmesi amacıyla da olsa, suç oluşturmaktadır. 

Geçen maddelerde etkin pişmanlık veya suçtan rücu hâlinde, rüşvet olarak verilen paranın 
iadesi kabul edildiğinden, bu hükmün kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde söz konusu 
olacağı hususu maddede ayrıca belirtilmiştir. 

Madde 410. - Madde, failin kandırıcı nitelikte vaatte bulunmak suretiyle görevine dahil bulun
mayan ve yapılması veya yapılmaması hususunda yetkili olmadığı yani ifasına yetenekli olmadığı 
(eski tabiriyle tervici merama muktedir olmadığı) bir işi yapacağı inancını vererek, yarar sağlaması 
fiilini cezalandırmaktadır. 

Suçun oluşması için, failin kendisinin işi yapmaya yetenekli görünmesi ve yapacağından bahis 
ile kandırıcı vaatlerle yarar teminine girişmesi gerekmektedir. 

Aslında suç, memurun özel bir dolandırıcılığı olarak nitelendirilmeye yatkındır. 
Madde 411. - Madde, mülkî veya askerî olsun, bir memuriyeti nizamlara aykırı olarak yerine 

getirmeye teşebbüs etmeyi veya memuriyetini terk emri kendisine bildirilmiş olduğu hâlde, görevi 
sürdürmeyi cezalandırmaktadır. Ancak terk emri kendisine resmen bildirilen memurun, mücerret 
memuriyet hâlinde kalmakta ısrarı suçu oluşturmaz. Zira memuriyeti sürdürmekten maksat, bunun 
gerektirdiği bazı ödevlerin, kısmen de olsa yapılması, yetkilerin kullanılması ve işlevlerinin yerine 
getirilmesidir. 

Madde 412. - Madde, birinci fıkrasında bir rütbe veya memuriyetin veya mesleğin resmî el
bisesini yetkisi olmadan alenen giyen veya hakkı olmadığı hâlde belirli nişan veya madalyaları 
takan, giydiği elbisenin ait olduğu meslek ve memuriyete ilişkin işlerini yapan veya bu elbisenin 
sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanmak suretiyle bir cürüm işleyenler hakkında uy
gulanacak cezalan göstermektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, esasta fiiller gösterilmiş, ikinci fıkrada, haksız olarak giyilen el
bisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanılarak suç işlenmesi hâlinde, elbise giymeye 
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ait cezanın artırılacağı açıklanmıştır. Böylece hem haksız elbise giymenin cezası artırılacak ve hem 
de doğal olarak işlenen suçtan dolayı ceza verilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, Türkiye Kızılay Derneğine ait alâmet ve işaretlerin, Derneğin 
nzası olmadan bir basılmış eser, evrak ve başka eşya üzerine konulması, resmedilmesi, hakkedil-
mesi veya temsil veya cisimlendirilmesi suretiyle kullanılması müstakil suç hâline getirilmiş olmak
tadır. 

Dördüncü fıkrada, Newyork'ta Toplanan Milletlerarası Sağlık Konferansında Kabul ve İmza 
Edilen Belgelerin Onanmasına Dair 9/6/1947 tarihli ve 5062 sayılı Kanunla dahil bulunduğumuz 
Dünya Sağlık Teşkilatının 17/7/1948 tarihli 14 üncü oturumunda oybirliğiyle kabul edilmiş olan 
resmî mühür ve damgasıyla, adı, rumuzları ve sembolünün Kurumun nzası olmadan kullanılması 
suç hâline getirilmiştir. 

Madde 413. - Madde, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını 
sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların emrine uyularak konulmuş mührün kaldırıl
masını cezalandırmaktadır. 

Gerçekten bu gibi hâllerde mührün konulmasının esas nedeni, durumun aynen muhafazasını 
sağlamaktır. Oysa uygulamada, mühre dokunulmaksızın, durumun değiştirilmemesi hususundaki 
emre aykırı faaliyetlerin sürdürüldüğü görülmektedir. Bu durumu da ceza yaptırımı ile karşılamak 
üzere, birinci fıkrada "kaldınlmasa da aynı sonucu doğuracak bir harekette bulunan" bir kimsenin 
de aynı yaptırıma tâbi kılınacağı açıklanmıştır. Böylece örneğin mühür altına alınan nizamlara ay
kırı inşaat faaliyetine mühre dokunmaksızın devam edilmesi, mührün fekki gibi ceza yaptırımına 
tâbi olacaktır. Maddenin ikinci fıkrası, mühür fekkinin, mührün konulmasını emreden veya mührü 
koyan veya şeyi muhafaza ile yükümlü olan kişi tarafından yapılmasını ağırlaştırıcı neden hâline 
getirmiştir. 

Madde 414. - Madde, Devlet dairelerinde veya memur nezdinde bulunan, delil olarak saklanan 
iz, eserler ve cürüm oluşturan cisim, evrak ve belgeleri ortadan kaldırmak, bozmak veya yok etmek 
veya değiştirmek fiillerini cezalandırmaktadır. 

Cürmün oluşabilmesinin ön koşulu, kanunda sayılan ve cürmü oluşturan cisim ve eşya ve ev
rak ve belgelerin resmî bir dairede veya Hükümet memurlarının, memuriyetleri dolayısıyla, nezd-
lerinde bulunmasıdır. 

Maddede, uygulamada meydana gelebilecek duraksamaların giderilmesi amacıyla, Devlet 
dairelerinde saklamanın cisim ve evrak bakımından müşterek unsur oluşturduğu ayrıca belirtilmiş
tir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, cürmün failinin, memuriyeti gereği söz konusu cisim ve eşyayı 
elinde bulundurmakla yükümlü olması, suçun işlenmesindeki kolaylık nedeniyle ve ayrıca 
memurun sahibi bulunması zorunlu güven unsuruna ihaneti dolayısıyla, ağırlaştırıcı neden sayılmış
tır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında fail bakımından cezayı hafifletici bir etkin pişmanlık hâline yer 
verilmiş ve failin, cisim veya eşyayı değiştirmeksizin geri vermesi cezanın indirilmesi nedeni sayıl
mıştır. Ancak cezanın indirilmesi için geri vermenin, kendisi veya başkası için herhangi bir yarar 
elde etmeden ve hakkında kamu davası açılmadan gerçekleşmiş bulunması gerekmektedir. 
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Madde 415. - Madde, esas itibarıyla inancı kötüye kullanma cürmünün özel bir şeklini oluştur
maktadır. Ancak malın, faile özel bir görevin gereği olarak teslim edilmiş ve adı geçenin bunları ol
duğu gibi muhafaza ile ödevlendirilmiş olması nedeniyle, fiil aynı zamanda bir görevin kötüye kul
lanılmasını da ifade etmektedir. Birinci fıkrada söz konusu olan hareketler seçimliktir. Suçun oluş
ması için failde genel kastın varlığı yeterlidir. 

Maddenin ikinci fıkrasında failin, birinci fıkrada gösterilen eşyanın sahibi olması cezanın in
dirilmesini gerektiren bir hâl olarak saptanmıştır. 

Ancak maddenin üçüncü fıkrasında, birinci fıkrada yer alan suçların, muhafaza edenin taksirli 
fiilinden meydana gelmiş bulunması ayrı bir taksirli suç oluşturmaktadır. 

Dördüncü fıkra, eşyanın değerinin az olması veya failin eşyayı aynen iadesi olanaklı bulun
mayan hâllerde bedelini ödediğinde cezanın indirileceğini belirtmektedir. Ancak geri verme ve 
bedeli ödeme hâllerinin fail hakkında suçtan dolayı kovuşturmaya başlanmadan önce gerçekleşmiş 
bulunması gerekmektedir. Böylece fıkra, failin pişmanlığını değerlendirmiş bulunmaktadır. 

Madde 416. - Madde, 413 ilâ 415 inci maddelerde yazılı cürümlerin cebir ve şiddet veya teh
dit kullanılması suretiyle yahut içlerinden birisi silâhlı olsa da birden ziyade kimse tarafından işlen
mesi hâlinde, cezanın belirli oranda artırılacağı hükmünü getirmektedir. 

Madde 417. - Madde, uygulamada nüfuz ticareti olarak adlandırılan fiilleri cezalandırmaktadır. 
Cürüm, aslında tipik bir dolandırıcılık teşkil etmekle beraber, para veya başka yararın temini resmî 
merciler veya memurlar bahane edilerek sağlandığından ve böylece halkta memurlara karşı olan 
güven duygusunu ihlâl edici nitelikte bulunduğundan cürme bu Bölümde yer verilmesi uygun sayıl
mıştır. 

Suçun faili bir memur veya resmî meclislerden birisinin üyesi olacaktır. Memur tanımı için 4 
üncü maddeye ve gerekçesine bakılmalıdır. Resmî meclisler, Devlet hayatında Anayasa veya diğer 
kanunlarla teşekkül sureti gösterilmiş olan heyetlerdir. Aslında bunların üyeleri de Ceza Kanununun 
uygulanmasında memur sayılırlar. 

Faildeki ahlâkî kötülüğün, yalnız başkalarını dolandırmakla kalmayıp, aynı zamanda Devlet 
memurlarını şüphe altına sokmaya neden olması itibarıyla vahameti de cezanın saptanması da göz 
önünde bulundurulmuştur. Maddenin son fıkrasında failin sıfatına ilişkin bir ağırlaştırıcı nedene yer 
verilmiştir. 

Madde 418. - Madde, aslında Türk eğitim sistemini korumak amacını gütmektedir. Böylece 
kişileri eğitmek amacıyla kanun ve nizamlara aykırı olarak her türlü öğretim ve eğitim kurumunun 
açılması ve ruhsatsız öğretmenlik yapılması ve bunların çalıştırılması suç hâline getirilmiştir. Mad
denin korumakta bulunduğu yarar itibarıyla boşluk meydana gelmemesi için eğitim, öğretim ve 
yetiştirme kurumları gösterilmekle beraber "benzerî" sözcüğü kullanılmış böylece sonradan da or
taya çıkabilecek diğer kurumlar maddenin kapsamı içine alınmıştır. Maddedeki düzenleme sınır
layıcı nitelikte değildir. Kanun ve nizamlara aykırı olarak açılmış bu tür kurumlarda öğretmenlik 
yapmak ve öğretmenleri buralarda çalıştırmak da ceza ile karşılanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada belirtilen okul ve diğerlerinin kapatılacağı da açık
lanmıştır; ancak söz konusu kurumlar, örneğin bir derneğe ait ise, bu nedenle dernek değil ve fakat 
sadece okul ve dairenin kapatılmasına karar verilecektir. 
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Madde 419. - Madde, memurlara veya resmî meclisler üyelerine, adlî veya siyasal veya idarî 
kurullara karşı cebir ve şiddet veya tehdit kullanılması suretiyle onları bir şeyi yapmaya veya yap
mamaya icbar, görev yapmalarını ihlâl veya bunlara direnme fiillerini cezalandırmaktadır. Böylece 
Devlet egemenliğinin belirli bir yönde kullanılmasını engelleyici fiiller cezalandırılmış olmaktadır. 
Memur kavramı için 4 üncü maddeye ve "resmî meclis" deyimi için 417 nci maddenin gerekçesine 
bakılmalıdır. 

Maddenin birinci fıkrasında yer alan suçun maddî unsuru, memura veya resmî meclisler 
üyelerinden birisine, görevine ilişkin bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için yani mecbur kal
mak üzere cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmasıdır. İcbar kavramı, belirli bir işi yapmaya veya 
yapmamaya mecbur kılmak anlamını taşır. Böylece icbar, cebir ve şiddet veya tehdit yoluyla sağ
lanacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan suçun maddî unsuru ise, adlî veya siyasal veya idarî bir 
kurulun veya bunlann temsilcilerinin toplanmalarını veya görev yapmalarını men veya engellemek, 
kanşıklığa neden olmak veya bunlann tartışmalannda nüfuz icra etmek veya etkilemek üzere cebir 
ve şiddet veya tehdit kullanmaktır. Suçun maddî unsuru cebir ve şiddet veya tehdittir. Ancak cebir 
ve şiddet veya tehdidin belirtilen maksatlarla kullanılması gerekmekte ve böylece failde özel bir 
kast aranmaktadır. 

Her iki fıkrada yer alan suçun tamamlanması için cebir ve şiddet veya tehdidin kullanılması 
yeterlidir; aynca failin arzu ettiği neticenin meydana gelmiş bulunması gerekmez. 

Maddenin üçüncü fıkrası, memura görevi sırasında direnme suçunu cezalandırmaktadır. Oysa 
birinci fıkrada söz konusu olan hâlde icbara yönelik cebir ve şiddet veya tehdidin, memur veya mec
lis üyesinin görevini yerine getirmesi sırasında icrası gerekmemektedir. 

Maddenin dördüncü fıkrası, birden üçe kadar olan fıkralarda yazılı fiillerin müşterek ağırlaş
tırıcı nedenlerini göstermektedir. 

Maddenin beşinci fıkrasında, Devlet memurlanndan veya resmî meclisler üyelerinden birisinin 
görev yaptığı yerin işgali suretiyle, onun görevine ait bir işin yapılmasına engel olunması suç hâline 
getirilmiştir. Burada kişiye yönelik cebir ve şiddet veya tehdit yoktur. Yalnızca görev yerinin işgali 
suretiyle fiilen görevin icrasının engellenmesi, mahkeme salonunun işgali suretiyle hâkimin görev 
yapmasının engellenmesi, dershanenin işgali ile ders verilmesinin men olunması gibi. İşgal ile 
beraber cebir ve şiddet veya tehdit birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilirse ceza artınl-
maktadır. 

Madde 420. - Madde, 419 uncu maddede yer alan cürümlerin işlenmesi için oluşan bir top
luluğa katılmayı cezalandırmaktadır. Suçun oluşması için böyle bir topluluğa sadece katılmak yeter
lidir. Aynca 419 uncu maddede söz konusu edilen fiillerin işlenmiş bulunması koşulu aranmaz. Top
luluk söz konusu suçlan da işleyecek olursa 419 uncu maddenin dördüncü fıkrasının uygulanması 
gerekecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, topluluk, cürmün silâh ile işlenmesi için oluşmuş ise ceza ar-
tınlmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında bir etkin pişmanlık hâli yer almıştır. Topluluk yetkili merciin em
ri üzerine dağılacak olursa, buna katılanlara ceza verilmeyecektir. Etkin pişmanlık hükmü birinci 
fıkradaki suçu da kapsamaktadır. 

Madde 421. - Madde, uygulamada "menfi mukavemet" olarak adlandınlan, kanun ve nizam 
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hükümlerinin icrasına karşı gelmek maksadıyla nüfuz ve etkili kuvvet sarfını cezalandırmaktadır. 
Maddede söz konusu nüfuz ve etkili kuvvet sarfından, kişilere karşı kullanılacak cebir ve şiddet 
veya tehdidi anlamamak gerekir. Suçun oluşması için nüfuz ve kuvvetin, memur tarafından yerine 
getirilmesine girişilen işleme tâbi olmamak için kullanılmış olması gerekmektedir. 

Maddeye daha da açıklık getirmek için Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 3.6.1985 gün ve 
E. 1985/29, K.316 sayılı kararını kısaca nakletmek uygun sayılmıştır: Bu karara göre, trafik kural
larına uymayarak işlediği fiilden dolayı kanunî işlem yapmak üzere selektörle "dur" ihtarında 
bulunan görevli polis memurlarının bu ihtarına uymayarak aracı ile kaçan kişi, bu hareketiyle men
fi mukavemette bulunmuş ve bu maddeyi ihlâl etmiş olacaktır. Haciz için gelen memurun işlemine 
engel olmak amacıyla sanığın bir vesilesini ve olanağını bularak haczedilecek malı kaçırması da bu 
maddeye göre nüfuz ve müessir kuvvet sarfı suretiyle kanun ve nizam hükümlerinin icrasına 
muhalefete ait bir örnek teşkil edebilir. 

Madde 422. - Madde, bir kimsenin resmî sıfatı haiz olan bir memura, görevini yaparken veya 
resmî sıfat ve memuriyeti sona ermiş olsa bile icra ettiği görevden dolayı etkili eylemde bulunduğu 
hâllerde 145 inci maddeye göre verilecek cezaların artırılmasını öngörmektedir. 

Madde 423. - Maddede, 379 uncu maddede askerlere karşı kanun dışı tahrik ve teşviklerin ic
rasını cezalandıran hükümlerin, fiillerin kolluk güçlerine karşı işlenmesi hâlinde de uygulanacağı 
belirtilmiştir. Maddedeki yollama, hem cürümlerin unsurlarını ve hem de cezaları kapsamaktadır. 

Madde 424. - Madde, Beşinci Bölüme giren bütün suçlarda, memuriyet sıfatının suçun un
surunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturduğu yani suçun, failin sıfatı itibarıyla mahsus bir suçu 
meydana getirdiği bütün hâllerde, asıl ceza süresine eşit olarak fer'î bir ceza sıfatıyla kamu hizmet
lerinden yasaklanma cezasının hükmolunmasını öngörmektedir. Ancak hiç bir hâlde bu ceza beş yılı 
aşmayacaktır. 

Madde 425. - Madde, birinci fıkrasında, rüşvet ve irtikap suçlarının, emir ve idare yetkisine 
sahip bulunanlar veya yargı görevi yapanlar tarafından işlenmesini, gerek işlenmesindeki kolaylık 
ve gerek kamuoyunda yaratacağı olumsuz etkiler bakımından cezayı ağırlaştırıcı neden olarak kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

İkinci fıkra ise, mahkemelerle adalet dairelerinde veya diğer resmî dairelerde kendilerine 
kanunî bir görev verilen veya 403 üncü maddede gösterilen kişilerin rüşvet fiillerinin kesin yargı 
hükmünü etkilemiş olması hâlinde de, birinci fıkradaki ağırlaştırılmış cezanın uygulanacağını açık
lamaktadır. Bilirkişi, tercüman, avukat, noter gibi kişilerin, koşullan varsa, rüşvet fiilleri gibi. 

Üçüncü fıkrada, alınan rüşvet veya yararın değerinin pek hafif olması hâlinde cezanın üçte 
ikisi, hafif olması hâlinde ise cezanın yansı oranında indirilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 426. - Maddede, bu Bölümde yer alan rüşvet verme suçlanndan tüzel kişilerin de 
sorumlu olması öngörülmektedir. 

Madde 427. - Cumhurbaşkanının Devleti temsil etmesi ve Anayasada belirtilen görev ve yet
kileri göz önüne alınarak onun kişiliğine yöneltilen hareketin bir bakıma Devlet kuvvetleri aleyhine 
cürümlerden sayılması gerektiği düşüncesinden hareketle Tasannın bu maddesi kaleme alınmış ve 
Cumhurbaşkanına karşı hakaret müstakil bir cürüm hâline getirilmiştir. 

Maddede geçen, "hakaret" deyimi, adi hakaretleri, belirli madde isnatlarını kapsamaktadır. 
Gıyapta hakaret hâlinde, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi ağırlaştıncı neden olarak kabul 
edilmiştir. Basın ve yayın yoluyla işlenen suçlar deyimi için 4 üncü maddenin gerekçesine bakıl
malıdır. 
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Üçüncü fıkra matufiyeti tayin bakımından 182 nci maddenin uygulanacağını açıklamaktadır. 

Cürümden dolayı kovuşturma, Adalet Bakanının iznini gerektirmektedir. Hakaret suçlarının 
niteliği gereği, suçun böylece bir kovuşturma koşuluna bağlanmasının uygun olacağı düşünülmüş
tür. 

Madde 428. - Madde, Türk bayrağını veya millî renkleri taşıyan özel bayrakları veya Devletin 
diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir fiilini cezalandırmaktadır. Türk bayrağından maksat, 
Anayasanın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere "şekli kanununda belirtilen beyaz 
ay yıldızlı al bayraktır". Millî renkleri taşıyan özel bayraklar da bu maddenin koruması altındadır. 

Devletin diğer egemenlik alâmetleri ise arması, Cumhurbaşkanının arması, sefaretlerin 
kapılarına konulan armalar, İstiklal Marşı ve Devletin egemenliğini temsil eden diğer alametlerdir. 

22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 2 nci maddesinde tanımı yapılmış 
olan "millî renkleri taşıyan özel bayraklar"da maddenin koruması altına alınmıştır. 

Maddenin son fıkrasında, bu cürmün Türk vatandaşı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi 
ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

Madde 429. - Madde, Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevî şah
siyetini, Bakanlıkları, Devletin askerî veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevî 
şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif fiillerine karşı korumak amacıyla meydana getirilmiştir. Madde 
düzenlenirken, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinde, 6/2/2002 tarihli ve 
4744 sayılı ve 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı kanunlarla yapılan değişikler de aynen yansıtılmıştır. 

Maddede geçen Türklük deyiminden maksat, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar Türklere 
has müşterek kültürün ortaya çıkardığı ortak varlık anlaşılır. Bu varlık Türk Milleti kavramından 
geniştir ve Türkiye dışında yaşayan ve aynı kültürün iştirakçileri olan toplumları da kapsar. 

Suçun maddî unsuru hakarettir. Hakaret için 194 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince örneğin iktidarın tahkir ve tezyifi hâlin
de fiilin Hükümete yönelik bulunduğu hususunda duraksanmayacak işaret ve alâmetler varsa, fiilin 
Hükümete yönelik olduğu kabul edilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında kanunlara ve Büyük Millet Meclisi kararlarına alenen sövülmesi 
yani küfredilmesi cezalandırılmıştır. 

Dördüncü fıkrada suç bakımından gerek kişi ve gerekse yer itibarıyla bir ağırlaştırıcı neden 
kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, birinci fıkrada sayılan organları ve kurumlan tahkir ve tezyif kastı 
bulunmaksızın sadece yazılı, sözlü veya görüntülü olarak eleştirmek amacıyla yapılan düşünce 
açıklamalarının cezayı gerektirmeyeceği hükme bağlanmıştır. Böylece düşünce ve ifade özgürlüğü 
kapsamında kalan ve eleştiri niteliğini taşıyan düşünce açıklamalarının cezalandırılmaması öngörül
müştür. 

Madde 430. - Madde, bir memurun huzurunda ve yerine getirdiği görevden dolayı hakaret 
suçunu cezalandırmaktadır. Devlet memurlarına karşı huzurlarında ve ifa edilen görevlerden dolayı 
hakaret suçunun ayrıca cezalandırılmasıyla korunan hukukî yarar Devlet idaresidir; zira işlenen suç 
aslında memurun görevine karşı sayılmak gerekir. Böylece bu maddeyle meydana getirilen cürüm, 
memurlar bakımından bir imtiyaz kurmuş değildir. 
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Tasarının 4 üncü maddesindeki tanım kapsamına giren bütün memurlar suçun mağduru 
olabilirler. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, suçun oluşması için hakaretin memurun huzurunda ve yerine 
getirdiği görevden dolayı gerçekleştirilmiş bulunması gereklidir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, hakaretin özel şekillerde yani bağımlı bir takım hareketlerle 
icrası göz önüne alınmış ve bu hâllerde fiillerin birinci fıkrada gösterildiği şekilde cezalandırılacağı 
belirtilmiştir. 

Hakaretin belirli bir fiilin isnadı suretiyle icrası ikinci fıkraya göre cezalandırılacaktır. 

Dördüncü fıkraya göre, hakaret fiili görevden dolayı işlenmiş bulunmak koşulu ile, resmî sıfat 
ve memuriyet sona ermiş bulunsa da bu madde hükümleri uygulanmakta devam edecektir. 

Maddenin son fıkrasında açıklanan hâlde, hakaretin sadece görev sırasında meydana gelmiş ol
ması hâlinde birinci fıkraya göre verilecek ceza altıda biri oranında indirilerek hükmolunacaktır. 

Madde 431. - Madde, adlî veya idarî veya askerî veya siyasal resmî bir kurul huzurunda veya 
yargı görevi yapanlann bu görevlerini yerine getirdikleri sırada veya duruşmaya ilişkin karar veya 
hükmün açıklanmasından sonra hakarette bulunulmasını cezalandırmaktadır. Korunan hukukî yarar, 
430 uncu madde ile korunan yararın aynıdır. Bu nedenle söz konusu maddenin gerekçesine bakıl
malıdır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, fiilin basın veya yayın yolu ile işlenmesi cezayı ağırlaştırıcı 
neden sayılmıştır. 

Maddenin son fıkrasında, resmî kurul veya yargı görevi yapanlara karşı hakaretin gıyaplarında 
ve fakat alenen işlenmesi hâlinde, fiilin niteliğine göre, maddenin bir ve ikinci fıkralarında yazılı 
cezaların yansının hükmolunacağı açıklanmıştır. 

Bu madde bakımından aynca 4 üncü maddeye ve gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 432. - Madde, Anayasanın 39 uncu maddesinde saptanmış bulunan ilkeye ve bu konuda 
Anayasa Mahkemesi kararlanna da uyularak 430 ve 431 inci maddelerde yazılı hakaret cürümleri 
bakımından da 181 inci maddede yer alan ispat hakkının uygulanacağını belirtmiştir. 

Madde 433. - Madde, iftira ve suç üstlenme cürmünü cezalandırmaktadır. Suçsuz olduğu 
bilinen bir kimseye bir suç isnat ederek bunu adliyeye veya adliyeye bildirmekle yükümlü bir 
makama ihbar etmek iftira suçunu oluşturur. Yine suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye isnat olunan 
bir suçun maddî eser ve delillerini uydurmak da iftira suçunu teşkil eder. 

Maddeyle bu suçun oluşması için gerekli koşullar ve unsurlar saptanmıştır. Birinci fıkrada, 
suçun unsur ve koşullan belirtilmiş, izleyen fıkralarda ise, ağırlaştıncı nedenler pişmanlık hâline 
dayalı hafifletici hâller yer almış bulunmakta ve dokuzuncu fıkrada ise, iftira suçunda 
zamanaşımının başlayacağı tarih bakımından özel bir hüküm getirilmiş olmaktadır. 

Birinci fıkraya göre suçun unsuru, isnat edilen suçun adliyeye veya suçu adliyeye bildirmekle 
yükümlü bir makama ihbar ve şikâyet suretiyle bildirilmesi veya böyle bir suçun maddî eser ve 
delillerinin uydurulmasıdır. Madde, disiplin suçlanmn, disiplin soruşturması yapabilecek kurumlara 
bildirilmesini de iftira suçunun kapsamı içine almıştır. Disiplin suçları da bazen, suçlar derecesinde 
vahim sonuçlar meydana getirebildiğinden, bunlann isnadı hâlinde de madde kapsamı içinde sayıl-
malan uygun sayılmıştır. 
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Disiplin soruşturması yapabilecek merci ve makamlar kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gös
terilmiş olduğundan, suçun oluşması için bunlara ihbar ve şikâyette bulunmak gerekecektir. 

Ancak suçun oluşması için, isnat olunan suçun "kovuşturulabilir" olması gerekir. Disiplin suçu 
bakımından da aynı koşul aranacaktır. Böylece af veya zamanaşımı gibi nedenlerle kovuşturulması 
mümkün olmaktan çıkmış bir suç veya disiplin suçu isnat edilmiş veya delilleri uydurulmuş ise, suç 
oluşmayacak, bu takdirde koşullan varsa fail hakaretten dolayı kovuşturulabilecektir. Ancak uy
durulan bir suçun kovuşturulması esasen olanaklı değildir. Burada uydurma dışında, isnadın 
niteliğine göre, örneğin failin ihbar ettiği suçun tanımına göre zamanaşımına uğramış bulunması 
gibi hâller kastedilmiştir. 

Suçun oluşması failde özel bir kastın bulunmasına bağlıdır. Fail suçsuz olduğunu bilerek, bir 
kimseyi kovuşturmaya karşı kılmak maksadıyla ihbar veya şikâyette bulunacaktır. Failin samimi 
olarak inandığı bir suçu ihbar etmiş bulunması hâlinde, cürüm teşekkül etmiş olmayacaktır. Bu 
itibarla kişinin ihbar ettiği suçtan dolayı beraat etmiş olması mutlak olarak iftira cürmünün gerçek
leşmiş bulunduğunun kabulünü gerektirmez. 

Adiyen etkili eylem veya kendiliğinden hak alma fiillerinin, gasp, onsekiz yaşını bitirmemiş 
olan bir kızın nzaen kaçınlması, zorla kaçırma; zorla ırza geçme şekillerinde ihbar edilmesi durum
larında, asıl suçun vasfını ve cezasını önemli ölçüde ağırlaştıran asılsız ihbarlar yapılabilmekte ise 
de, bunlann da iftira suçu çerçevesine alınması tartışılmış ancak, bu gibi hâllerde suçu bildirenlerin 
hukukçu olmamalan nedeniyle fiilleri nitelendirirken hata yapabilecekleri ve dolayısıyla suç bu hâl
leri de kapsar hâle getirilecek olursa, vatandaşların suçlan kolluğa bildirmek hususundaki cesaret
lerinin kınlacağı düşünülmüş ve aynca fiilin ihbar edildiği, nitelendirmenin adlî mercilere ait bulun
duğu hususu da göz önüne alınarak maddeye bu yönde bir genişlik verilmemesi daha yerinde sayıl
mıştır. 

Maddede geçen "adliyeye veya adliyeye bildirmekle" deyimi mutad adlî mercileri yani kolluk, 
savcı ve mahkemeleri ve askerî yargı mercilerini kapsar. 

Maddenin ikiden beşe kadar olan fıkralannda, iftira sonucu meydana gelen neticelere göre fail 
hakkındaki cezanın ne surette tertip edileceği gösterilmektedir. Bu fıkralarda geçen hükümlülük, 
mahkemece verilen hükmü kapsar; aynca hükmün kesinleşmiş olması koşulu aranmaz. Disiplin 
cezalan bakımından böyle bir derecelendirme, maddeyi anlamsız bir aynntı ile doldurmak 
sonucunu vereceğinden fail hakkında sadece birinci fıkrada ceza öngörülmüştür. 

Maddenin altı ve yedinci fıkralannda, failin kovuşturmadan yani kamu davasının açılmasından 
evvel veya sonra gösterdiği etkin pişmanlık göz önüne alınarak bu hâllerde cezalann ne oranda azal
tılacağı gösterilmiştir. 

Sekizinci fıkrada, iftiranın kabahat derecesindeki bir suça veya disiplin suçuna ilişkin bulun
ması hâlinde cezanın yansı oranında indirileceğine dair hüküm getirilmiştir. 

Dokuzuncu fıkrada, iftira suçunda zamanaşımı bakımından sürenin hangi tarihten itibaren baş
layacağı hususunda özel bir hüküm yer almaktadır. İsnat edilen suç dolayısıyla yapılan kovuşturma 
sonucu hükmün kesinleşmesiyle, iftiranın sabit olabileceği ve dolayısıyla takibata girişileceği aşikâr 
olduğundan böyle bir hükme olan zorunluluk meydandadır. 

Maddenin son fıkrasında, işlenen bir suça katıldığını gerçek dışı olarak bildiren yani böyle bir 
suçu üstlenen kişi hakkında uygulanacak ceza gösterilmiştir. Failin suçu, üstsoy ve altsoyundan 
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birini, kardeşini veya eşini kurtarmak maksadıyla üstlenmiş olduğu hâllerde, cezanın indirilebilmesi 
veya koşullara göre tamamen kaldırılması, hâkimin takdirine bırakılmıştır. 

Madde 434. - Madde, suç uydurma hâlini cezalandırmaktadır. Bu suretle adlî makamları gerek
siz olarak işgal etmek veya yanlış yollara yönlendirerek gereksiz yere uğraştırmak cezalandırılmış 
olmaktadır. 433 üncü maddeyle dengeli olarak, madde disiplin suçlarını da kapsar hâle getirilmiş
tir. Bu hususlarda 433 üncü maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 435. - Madde, kendisini hükümlünün yerine koyarak, onun yerine ceza infaz kurumuna 
veya tutukevine girmeyi cezalandırmaktadır. 

Madde 436. - Madde, yargı görevini yerine getiren ve tanıklara yemin vermek yetkisine sahip 
olan merciler ve suçtan dolayı soruşturma yapmak hususunda kanunen yetkili bulunan memur, 
makam ve kurullar huzurunda yalan tanıklıkta bulunmayı cezalandırmaktadır. Suçun maddî unsuru 
yalan söylemek veya tanıklığın konusunu oluşturan hususlar hakkındaki bilgiyi, bilerek, kısmen 
veya tamamen saklamaktır. 

Yalan söylemek deyimi, tabiî olarak gerçeği inkar etmeyi de kapsamaktadır. Tanık, tanıklığının 
konusunu oluşturan hususlar hakkındaki bilgisini veya gördüğünü tam olarak açıklamak zorundadır. 

Birinci fıkrada söz konusu edilen mercilerin yemin ettirerek tanık dinlemeye yetkili bulun
maları şarttır. 

Maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, suça ait ağırlaştırıcı nedenler, yalan tanık
lığın verdiği neticelere göre saptanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında, yeminsiz olarak dinlenen tanıklara ait bir hüküm yer almaktadır. 
Buna göre yemin ile dinlenmelerine yasal olanak bulunmayan veya yeminden çekinme hakkına 
sahip olanların yalan tanıklık etmeleri hâlinde verilecek cezanın indirilmesi, adalet bakımından uy
gun sayılmıştır. 

Madde 437. - Madde, yalan yere tanıklık edenler hakkında ceza verilmeyecek olan hâlleri gös
termektedir. Maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde Anayasanın 38 inci maddesinin 
beşinci fıkrasında yer alan hüküm tekrarlanmış olmaktadır. 

(2) ve (3) numaralı bentlerde yazılı hâllerde ise, kişinin yalan tanıklığı kısmen de olsa resmî 
merciin hatasına bağlı bulunmaktadır. 

(4) numaralı bentte ise, hukuk davasında hükümden önce tanıklıktan dönülmesini bir cezasız-
lık nedeni olarak saptamak uygun görülmüştür. Böylece Tasarının temel ilkelerinden birisini oluş
turan mağduru korumak ilkesine uyulmuş bulunmaktadır. 

Maddenin son fıkrasına göre ise, (1) ilâ (4) numaralı bentlerde yazılı hâllerde yalan tanıklık 
başka bir kişinin kovuşturma veya mahkûmiyetine neden olduğu takdirde fail cezalandırılmakla 
beraber cezada indirim yapılmaktadır. 

Madde 438. - Madde, yalan tanıklıkla etkin pişmanlığın, cezanın kaldırılmasını veya azaltıl
masını öngördüğü hâlleri ve bu husustaki koşullan göstermektedir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan değişiklikle, ilk tahkikat kaldırılmış olduğun
dan, maddenin birinci fıkrası buna göre düzenlenmiştir. Maddede geçen, davanın açılması hâli, işin 
son soruşturma aşamasına geçmesini ifade etmektedir. Özel yargılama usulüne tâbi bazı kişiler hak
kında yapılan soruşturma sonucu dava açılmasına karar verilmediği hâllerde kovuşturmaya yer ol-
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madiği karan dışında ve soruşturmayı sonuçlandım nitelikte başka kararlar da verilebileceği göz 
önünde tutularak, "bu nitelikte bir karar" terimi kullanılmıştır. 

Birinci fıkrada sözü edilen duruşmanın geri bırakılması hususu, münhasıran yalan tanıklık 
nedeniyle gerçekleşmesi hâlini belirtmektedir. Duruşmanın geri bırakılmasında başka nedenler de 
etmen olmuşsa, yalan tanıklıktan dönmenin duruşmanın başka bir güne bırakılmasından sonra mey
dana gelmiş sayılması söz konusu olamaz. 

Maddenin ikinci fıkrası, tanığın gerçeğe dönmesinin belirtilen zamanlardan sonra gerçekleş
mesi hâllerinde, cezalann indirilmek suretiyle hükmedileceğim açıklamaktadır. 

Usul Kanunu hükümlerine göre, duruşma, hükmün tefhimiyle sona erer. Ancak maddenin 
birinci fıkrasında yer alan "duruşmanın sonuçlanması" hâlini, son iddia, mütalâa ve savunmalann 
yapılması suretiyle işin artık hüküm aşamasına gelmiş bulunduğu şeklinde anlamak gerekecektir. 
Bu itibarla, söz konusu aşama ile hüküm arasında kalan süre içindeki geri dönme, ilk fıkradaki 
cezasızlık yerine ikinci fıkrada yer alan indirme hükmünün uygulanmasını gerektirecektir. 

Üçüncü fıkrada, yalan tanıklık neticesi bir kimsenin tutuklanması veya ağır bir zarara uğraması 
hâlinde cezadan daha az indirim yapılması öngörülmektedir. 

Madde 439. - Madde, 436 ncı maddede niteliği belirtilen merci ve memurlar tarafından görev
lendirilmiş bilirkişi ve tercümanlann bilerek ve tabiî kötü niyetle gerçeği yanlış olarak yansıt-
malannı, yanlış tercüme yapmalannı cezalandırmaktadır. Bilirkişinin, kendi bilgi ve değerlendir
mesine göre vereceği mütalâanın sadece hatalı olması, elbette ki suç oluşturmayacaktır. Gerçeğe ay-
kın mütalâanın kötü niyete dayalı olduğu sabit olmadan mahkûmiyet karan verilemez. 

Madde 440. - Maddenin birinci fıkrasında yalan tanık ve Kanunun olanak verdiği hâllerde 
görevini kötüye kullanacak bilirkişi ve tercüman temini suç hâline getirilmiştir. Suçun oluşması 
için, sadece, adı geçenlerin tedarikleri, yalan beyanda bulunmalan yahut yanlış mütalaa vermeleri 
veya tercüme yapmalan hususunda ikna edilmeleri yeterli değildir ve fakat 436 ve 439 uncu mad
delerde belirtilen suçlan işlemiş bulunmalan da gereklidir. 

Burada, 439 uncu maddedeki suçtan olan fark, tanık veya bilirkişi veya tercümanın Kanunun 
verdiği olanaktan yararlanılarak, hakkında soruşturma yürütülen veya dava açılan kimse tarafından 
temin edilmiş olmasıdır. 

İkinci fıkrada söz konusu olan hâllerde, suçun faili "temin eden" olduğundan, kullanılan 
vasıtaya göre cezanın artınlması uygun sayılmıştır. 

Suçu işletmek üzere, fail tarafından verilen para ve diğer şeylerin müsaderesine ve eşya ve para 
bulunmadığında 78 inci maddenin (2) numaralı fıkrası gereğince, suçlunun veya değerlerin bulun
duğu kimsenin malvarlığından alınarak Devlet mülkiyetine geçirilmesine karar verilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hâlde, failin şahsına bağlı vasıf nedeniyle bir hafifletici 
neden kabul edilmiştir. 

Dördüncü fıkrada, tanık, bilirkişi veya tercümanın vazgeçmeleri hâlinde, bunları tedarik eden
ler hakkındaki cezanın da indirileceği hususunda hüküm getirilmiş ve böylece etkin pişmanlıktan 
suçun asıl faili yararlandınlmıştır. 

Madde 441. - Madde, bir davada taraflardan birinin veya bir kaçının ve sanıklann, katılanlann 
veya mağdurlann leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermeyi veya baskı yapmayı veya 
nüfuz icra etmeyi veya yargı görevleri yapanlan ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmeyi 
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cezalandırmaktadır. Emir verildiği, baskı yapıldığı veya nüfuz icra edildiği veya etki yapılmasına 
girişildiği anda cürüm tamamlanmış olur. 

Suç, herhangi bir yargı görevi yapana karşı işlenebilir. 

Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde faile daha az ceza verilmesi öngörülmüştür. 
Burada iltimastan maksat, hatıra binaen ricada bulunmaktır. 

Madde 442. - Madde, asılsız bir neden öne sürmek suretiyle tanıklık, bilirkişilik, tercümanlık 
hususundaki çağrıya uymak yükümünün kaldırtılmasını ve böylece adlî bir görevin yerine getiril
mesinden kaçmayı cezalandırmaktadır. 

Suçun ön koşulu, davetin usulüne uygun olarak yapılmış bulunmasıdır. Söz gelimi Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre gönderilecek celp müzekkeresinin, Kanunun gösterdiği koşul
lara uygun olarak tertip edilmiş bulunması suçun ön koşulunu oluşturmaktadır. 

Suçun maddî unsuru, failin söz konusu yasal yükümünü asılsız bir neden ileri sürerek kaldırt-
masıdır. Söz gelimi, tercümanın esasta bildiği bir yabancı dili bilmediğini, bilirkişinin konu üzerin
de uzmanlığı, bilgisi bulunmadığını gerçeğe aykırı olarak ifade etmeleri gibi. Ancak suçun oluşması 
için asılsız bir neden ileri sürülmek suretiyle davete uymak yükümünün kaldırılmış bulunması da 
gerekmektedir. 

Suçun ikinci maddî unsuru, davete uyulduktan sonra asılsız bir neden öne sürülmesi nedeniy
le görevden çekilmektir. Söz gelimi, tanıklıktan çekilmeyi gerektirecek şekilde taraflarla akraba 
bulunduğunun yalan olarak beyanı gibi. 

Suç, bütün yargı mercileri, adlî, idarî, askerî mahkemeler ve savcılıklar bakımından yapılacak 
davetler dolayısıyla işlenebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında bir etkin pişmanlık hâli yer almış bulunmaktadır. Fıkranın göster
diği koşullan yerine getiren faillerin cezalan sekizde yedisi oranında indirilebileceği gibi hâl ve 
koşullan göz önüne alan hâkimin takdirine göre tamamen de kaldınlabilecektir. 

Suç dolayısıyla, özel kanunlarda yazılı usul dairesinde soruşturma yapan yetkililer de, çağnya 
uymayan tanık, bilirkişi veya tercümanlan, hâkim marifetiyle davet ettireceklerinden, madde sonuç 
olarak onlar bakımından da uygulanabilecektir. 

Madde 443. - Madde, hukuk davalarında taraflara kanuna uygun olarak ve sübut vasıtası oluş
turmak üzere yöneltilen yeminin yalan yere icrasını cezalandırmaktadır. 18/6/1927 tarihli ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yeminin niteliği ve şekli belirtilmiştir. Suçun oluş
ması, teklifin kanunî şekil ve koşullara uygun olmasına ve yemin önerilmesinin kanunen olanaksız 
bir konuya ilişkin bulunmamasına bağlıdır. 

Dava hakkında hüküm verilmeden yalan yere yeminden dönülmesi hâlinde, hâkimin takdirine 
göre, ceza sekizde yedi oranında indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilecektir. 

Madde 444. - Adlî mercilerin görevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri, işlenen suçlann 
bunlan öğrenen kişiler tarafından adlî veya idarî mercilere bildirilmesine bağlıdır. Madde, belirli 
koşullarla bu ihban bir insanlık görevi olarak saptamış ve yerine getirilmemesi hâlinde faile 
verilecek cezalan göstermiştir. İhmalin suç olabilmesi için ön koşullar şunlardır: 

1. İşlenen cürmün önlenebilmesi veya neticelerinin smırlandınlabilmesi hâlen mümkün 
olacaktır. 
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2. Faillerin yeni cürümler işlemeleri olasılığı var olacak ve bunların önlenebilmesi de olanaklı 
bulunacaktır. 

3. Böyle olduğu hâlde failin bu cürümleri adlî veya idarî mercilere bildirmemesini kabul et
tirebilecek yani geçerli bir neden var olmayacaktır. 

Failin öğrendiği ve yukarıdaki koşullan kapsayan cürmü bildirmemesi, söz gelimi maddî bir 
takım engellerle mümkün olmamış ise suç oluşmuş sayılmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında haklarındaki ihbar yükümünün geçerli olmadığı hısımlık dereceleri 
ve kişiler belirtilmiştir. 

Madde 445. - Madde, öğrendiği bir cürmü adlî ve idarî mercilere bildirmemenin özel bir şek
lini suç hâline getirmiştir. Fiil, kötü muameleye veya yoksunluklarla karşı karşıya bırakılan onbeş 
yaşını bitirmemiş çocuklara, yaşı, hastalığı veya hamileliği nedeniyle kendilerini koruyamayacak 
durumda bulunan kişilere karşı işlenen kötü muamele suçlarını veya bu kişilerin muhatap kılındık
ları yoksunlukları (kötü ikamet koşullan, besin noksanlıkları, giyim kuşam yoklukları gibi) bildik
leri hâlde bunlan idarî ve adlî mercilere bildirmeyenleri cezalandırmaktadır. 

Bu tür fiiller, bu suçlara mağdurların genellikle aile mahremiyeti içinde katlanmalan nedeniy
le, adlî veya idarî mercilere intikal edememekte ve fiilleri bilen diğer kişiler ise değişik neden ve 
düşüncelerle ihbarda bulunmamaktadırlar. Madde söz konusu ihmali cezalandırarak insanlan olum
lu biçimde harekete yöneltmek amacını gütmektedir. 

Maddenin koruduğu kişiler sayılıdır. Böylece genel bir suç ihbar etme yükümü ihdas edilmiş 
değildir. Kanun aynca ihbar yükümünden kanunen sır tutmakla yükümlü olanlan muaf kılmıştır; 
müdafi avukatlar gibi. Ancak doktorlar 472 nci madde gereğince sorumlu tutulabileceklerdir. 

Madde 446. - Madde, suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında, cezalandınlmasında ger
çeğin ortaya çıkanlmasını engelleyici hareketleri cezalandırmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan suçun maddî unsurunun netice kıs
mı suç yerinin durumunu değiştirmektir. (1) numaralı bentte bu neticeye ulaşmak üzere fail tarafın
dan yapılması gereken yardımcı eylemler ise "cürmün eser ve emarelerinin yerine başkalarını koy
mak, bunlan tahrif etmek veya silmek yahut başka yerlere taşımak veya yerlerini değiştirmek 
veyahut tahrip ve benzerî hareketlerde bulunmaktır"; hareketler sınırlı ve sayılı değildir. Bunlara 
benzer hareketlerle de suç yerinin durumu değiştirildiğinde fiil gerçekleşmiş olacaktır. Bu itibarla 
netice, hangi tür hareketlerle gerçekleştirilmiş olursa olsun suç oluşmuş sayılacaktır. 

(2) numaralı bentte doğrudan doğruya suçun delillerine yönelik hareketler yer almaktadır. 
Sayılan deliller, resmî ve özel belgeler, suçun meydana çıkanlmasını kolaylaştıracak nitelikteki şey
ler, delillerin araştınlmasını, faillerin beraat veya mahkûmiyetini sağlayacak hususlardır. Suçun 
maddî unsuru bunlann tahribi, çalınması, başkalanna devredilmesi veya değiştirilmesidir. 

Her iki bentte yer alan suçlar bakımından ön koşul, failin bu hareketleri işlenmesine katıl
madığı bir cürüm bakımından yapmış bulunmasıdır. Suçun manevî unsuru ise özel kasttır; eylem
lerin, gerçeğin ortaya çıkanlmasını engellemek maksadıyla yapılmasıdır. 

(1) ve (2) numaralı bentlerde yer almış bulunan hareketlere aynı ceza verilmiştir. Esasen her iki 
bentte yazılı hareketler birbirlerine oranla seçimliktir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, faildeki nitelikle ilgili bir ağırlaştıncı nedene yer verilmiştir: Söz 
gelimi suçu jandarma eri veya polis işleyecek olursa verilecek ceza üçte birinden yansına kadar ar-
tınlacaktır. 
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Maddenin son fıkrasında bu fiillerden dolayı verilecek cezanın asıl cürüm için kanunda belir
tilen cezanın belli bir oranını geçemeyeceği ve ayrıca asıl suç yalnız para cezasını gerektirdiği tak
dirde, fail hakkında bu cezanın yansının verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 447. - Maddeyle, özel bir tehdit hâli müstakil suç hâline getirilmiştir. Amaç yargı sis
teminin temel maksadı doğrultusunda işlemesini engelleyici hareketleri önlemektir. 

Suçun birinci maddî unsuru tehdittir; tehdidin amacı, mağduru belirlemekle yükümlü veya 
yükümlü bulunmasa da belirtebilecek olan kişilerin ihbar veya şikâyet etmemelerini veya şikâyette 
bulunmuşlarsa bundan vazgeçmelerini sağlamak olacaktır. 

Suçun ikinci maddî unsuru "ürkütücü eylem"dir. Yukanda belirtilen amaç herhangi bir ür
kütücü eylem vasıtası ile gerçekleştirilmek için işlendiğinde faile yine aynı ceza verilecektir; ihbar 
ve şikâyette bulunmamalan istenen kişinin evinin önünde, yakınında silâh atmak, davul çalmak 
gibi. Görülüyor ki, ürkütücü eylem hâlinde mağdura yönelik belirli bir tehdit yani belirli bir zarar 
verme beyanı yoktur; ancak kişi eylemler nedeniyle, sükunu bakımından huzursuz hâle gelebilmek
tedir. Aslında belirli bir içeriği olmayan ve fakat kişinin huzurunu ihlâl eden hareketler ürkütücü ey
lem sayılmalıdır. Suç, seçimli hareketlidir. 

Tehdit veya ürkütücü eylem doğrudan doğruya maddede belirtilen kişilere yönelik olduğu gibi 
üçüncü kişilere, söz gelimi mağdurun ailesinin bir bireyine yöneltildiği hâllerde de suçun gerçek
leşeceği kabul edilmelidir. Tanıklara yönelik tehdit ve ürkütücü hareketler, 440 inci maddeyle ay-
nca cezalandınlmıştır. 

Madde 448. - Madde, ceza adalet sisteminin görevini yerine getirmesini güçleştiren diğer bir 
fiili suç hâline getirmektedir; fiil esasta cürüm failine yataklık etmektir. 

Suçun maddî unsuru aşağıdaki hareketlerden birisinin yapılması ile gerçekleşmektedir: 
1. Cürmün failine kalacağı veya bannacağı veya saklanacağı bir yer temin etmek, 
2. Geçimini sağlayacak vasıtalan tedarik etmek, 
3. Diğer her türlü yardımlarda bulunmak. 
Bu üç grup hareket suçun oluşması bakımından seçimliktir. 
Suçun manevî unsuru, söz konusu hareketlerin failin araştırma, yakalanma veya tutuklanmadan 

kurtulmasını sağlamak maksadıyla yapılmasıdır. 
Maddenin ikinci fıkrasında cezadan muaf tutulan kişiler gösterilmiştir. 
Maddenin üçüncü fıkrasında, verilecek cezanın, asıl cürüm için verilecek cezanın üçte birini 

geçemeyeceği ve yalnız para cezası ise fail hakkında bu cezanın yarısına hükmonulacağı açıklan
mıştır. 

İşlenen veya varlığı iddia olunan bir suç dolayısıyla fail sayılan kişinin mahkûmiyeti, mad
denin birinci fıkrasında yer alan suçun ön koşulu değildir. Madde faile, araştırma, yakalanma veya 
tutuklanmadan kurtulması için fıkrada yer alan yardımlan yapanı cezalandırmaktadır. Fail sayılan 
kişi yargılama sonunda çeşitli nedenlerle mahkûm olsa veya beraat etse de, suç yine gerçekleşmiş 
sayılacaktır. 

Madde 449. - Maddede yer alan suç, adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde yargı görevini 
yapanlara yönelik olarak çıkanlabilecek engelleri ortadan kaldırmak, böylece yargı işlevinin her 
türlü etkiden ank olarak icrasını sağlamak amacıyla getirilmiştir. Yargı tarafsızlığının sağlanması 
için de böyle bir hükme gerek olduğu düşünülmüştür. 
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Suçun korumak istediği hukukî değer, maddede belirtilmiş görev sahiplerinin işlevlerini, her
hangi bir endişeden uzak olarak yerine getirmeleridir. 

Suçun maddî unsuru, maddede belirtilen kişileri tehdit etmek veya onlara karşı ürkütücü ey
lemlere girişmektir. 

Ürkütücü fiil sözcükleri hakkında 447 nci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Suçun manevî unsuru söz konusu hareketlerin, görevlilerin işlevlerini yerine getirirken tutum 

ve davranışlarım etkilemek maksadıdır. Böylece suçta özel kast aranacaktır. Suçun faili herkes 
olabilir. Etkileme olumlu veya olumsuz yönde olabilir. 

Madde böylece etki altına alındıklarında fiilin suç oluşturacağı kişileri şu suretle sınırlandır
mıştır: 

1. Yargı görevi yapanlar, 

2. Yargısal nitelikte hizmet veren kuruluşta görevli olanlar, 
3. Hakemler, 

4. Tercümanlar, 
5. Bilirkişiler, 
6. Tarafların avukatları. 

Madde 450. - Madde, bir cürümden dolayı kovuşturulmakta olan kişinin masumluğu hakkın
daki delili bildiği hâlde adı geçenin lehine derhal tanıklıkta bulunmayan kimseyi cezalandırmak
tadır. Hükmün amacı, yargıda adlî hataları ve suçsuzun cezalandırılmasını önlemektir. Madde, 
doğal olarak, suçun gerçek failinin aile mensupları hakkında uygulanmayacaktır. Nitekim, mad
denin üçüncü ve dördüncü fıkraları, belirttiği belirli kişiler hakkında, ihmalleri nedeniyle birinci fık
ra hükmünün uygulanamayacağını belirtmekte ve fail ve akrabalarını ayrıca açıklamaktadır. 

Bilgi sahibi olan gecikerek tanıklıkta bulunduğunda da kendisine ceza verilmeyecektir. Amaç, 
masumiyetin ortaya çıkarılmasını sağlamak olduğundan bu fıkranın yerinde bulunduğu hususunda 
kuşku yoktur. 

Bu ve benzerî hükümler Anayasanın içerdiği sosyal Devlet ilkesini vurgulamaktadır ve uygar 
ülkelerin kanunlannda, insanlar arasında dayanışmaya ve adalete hizmeti herkes için görev sayan 
bu tipteki hükümlere yer verilmektedir. 

Madde 451. - Maddenin amacı, 450 nci madde gerekçesinde belirtilenlerin aynıdır ve adlî 
hataları önlemeye de hizmet etmektir. Bu nedenle bir cürmün failini, açıkça ve alenen bildiğini 
beyan etmiş kişiler, bu hususta hâkim tarafından yöneltilen sorulara cevap vermekle yükümlü tutul
muşlar ve bu yükümün ihlâli cezayı gerektirmiştir. Ancak, yöneltilen sorulara cevap vermeyi red
detmeden, daha sonra dönülmesi ve tanıklık yapılması durumunda genel hükümler uygulanacaktır. 

Kişilerin, kendilerine yönelik suç iddiaları karşısında susma haklan vardır. Ancak başkalarının 
suçlan hakkındaki bilgileri itibanyla, belirli kişiler müstesna, susma hakkı yoktur. Bu tür fiiller 
Anglo-Amerikan hukukunda "hâkime saygısızlık" suçu kapsamında sayılmaktadır. 

Madde 452. - Madde ile, yargıda usul işlemlerini yerine getirecek veya yargılama sırasında id
dia veya savunma maksadıyla beyan veya tespitte bulunacakların, yalan beyan veya tespitte bulun
maları veya işlemleri yerine getirmekten vazgeçmeleri için kişilere para veya hediye yahut başka 
her türlü şeylerin verilmesi, vaatte bulunulması yahut baskı, tehdit, etkili eylem icrası veya hile ve 
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desise kullanılması cezalandırılmaktadır. Örneğin bir çilingire, yanlış tespit yapması için söz 
konusu baskıların yapılması gibi. 

Madde 453. - Madde, kesin bir yargı kararı verilmeden önce tanıkların beyanlarını veya bilir
kişi mütalâalarını ve hüküm ve kararlan etkilemek amacıyla baskıcı ve kötü niyetli yayınlar yapıl
masını ve bunların açıklanmasını cezalandırmaktadır. Adalet cihazının yansızlığını sadece iktidar
lara karşı koruyucu güvenceler yeterli değildir; kamu oyunda, "kapılan tutanlann" etkisinden de 
adaleti kurtarmak ve sükûnetle çalışılmasını sağlamak gereklidir. Bu nedenle Batı hukukunda ben
zerî hükümlere yer verilmiştir ve bu tür suçlara Anglo-Amerikan hukukunda "hâkime saygı" cürmü 
denilmektedir. Bu tür hükümler, mülga Fransız Kanununun 227 nci maddesinde ve yeni yürürlüğe 
giren aynı ülkenin Ceza Kanununun 434-16 ncı maddesinde olduğu gibi, öteden beri varlıklannı 
sürdürmektedir. 

Ülkemizde bir kısım medyanın yürüttüğü yargısız infaz olarak tanımlanan uygulamalar 
dolayısıyla ve 15/7/1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fık
rasında yer alan hükmün noksan ve etkisiz bulunması karşısında, yürürlükteki Fransız Ceza 
Kanununun 434-16 ncı maddesinden esinlenerek bu hükme Tasan metninde yer verilmiştir. 

Madde 454. - Aile dayanışması, dostluk veya arkadaşlık veya düşmanlık gibi nedenlerle yan
lış isim kullanarak veya kimliği hakkında yanlış beyanda bulunarak üçüncü kişiler hakkında ceza 
soruşturmasına veya kovuşturmasına neden olan kimselere, adlî uygulamada sık sık rastlanmak
tadır. 

Bu tür hâllerin adaletin amacına uygun doğrultuda işlemesine engel olacağı çok açıktır. Eylem
leri önlemek ve kişileri bu tür girişimlerden caydırmak üzere madde kaleme alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işlenen suç nedeniyle üçüncü bir kişi mahkûm edildiği takdirde 
faile verilecek olan cezanın artırılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 455. - Madde, yargı görevi yapanlara veya yargısal nitelikte hizmet vermekle görevli 
olanlara, işlevlerinin yerine getirilmesinde veya yerine getirilmesi vesilesiyle sözle, sözün anlamını 
veren sembolik hareketlerle, söz gelimi el ve yüz işaretleriyle, jestlerle yahut tehditle veya yazı 
yahut her türlü resimlerle veyahut gönderilen diğer şeylerle saygınlıklarını ihlâl edecek surette sal-
dırılmasını cezalandırmaktadır. 

Maddenin amacı, son zamanlarda mahkeme salonlarında rastlanan hâkimlere yönelik saygı dışı 
davranışları önlemektir. Hâkim ve savcılara ve hâkim ve savcıların bazı yetkilerini, özel kanun
larına göre kullananlara hakaret, esasen Tasarının diğer maddelerine göre cezalandınlacaktır. Bu 
madde ise hakaret derecesine varmasa ve hakaret sayılması olanağı bulunmasa da, hâkimlerin veya 
savcıların veya yargısal görev yapanların saygınlığını veyahut yetkili bulunduklan göreve gösteril
mesi gerekli saygıyı ihlâl eden davranışlan cezalandırmaktadır. Eski bir deyimle "hürmete münafı" 
harekete ceza verilmektedir. Bu davranışlar madde metninde teker teker gösterilmemiştir: Söz 
gelimi hâkimin duruşma yaptığı veya karannı verdiği sırada ayağa kalkmamakta direnen yahut 
2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre ön inceleme yapan kişinin ihtarına rağmen sigara içen, duruşmada slogan 
atan veya hâkimin kararını protesto etmek amacıyla zafer işaretleri yapan, sıkılan yumruğunu kal
dıran, hâkim huzuruna soyunarak yarı çıplak çıkan ve benzerî fiiller gibi hareketler bu suçu oluş
turacaktır. Hakaret hâlinde ilgili hükümlerin uygulanacağı kuşkusuzdur. 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, suç bakımından ağırlaştıncı nedenleri içermektedir. Mad
denin ikinci fıkrasında hareketlerin alenen gerçekleştirilmesi; üçüncü fıkrasında ise saygınlığı ihlâl 
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hareketinin bir mahkemenin veya yargısal kurulun yaptığı duruşma sırasında gerçekleştirilmesi 
hâlinde faile verilecek ceza iki yıldan dört yıla kadar hapistir. Fiil, mahkemenin bir üyesine karşı iş
lenmiş bulunsa da yine de ağırlaştırıcı nedenin uygulanması gerekmektedir. 

Bu maddeyle, Anglo-Amerikan hukukundaki, hâkime saygısızlık suçunun bir şekli mev
zuatımıza girmiş olacaktır. 

Madde 456. - Madde, yargı kararlarının kamudaki itibarını kırmaya ve böylece söz konusu 
kararlan aşağılamaya yönelik eylemleri cezalandırmaktadır. Madde, yeni Fransız Ceza Kanununun 
434-25 inci maddesinden esinlenerek düzenlenmiştir. Maddenin amacı adalet kararlanna karşı olan 
inancın tahribini engellemektir. Anayasa, yargı kararlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bile 
tartışılmasını bu nedenle yasaklamıştır. Mahkemelerin yanlış hüküm ve kararlarını, savcılann karar-
lannı düzeltmeyi olanaklı kılan kanun yollan vardır. Görevlilerin yetkilerini kötüye kullanmalarını 
önleyecek hükümlere de Tasanda yer verilmiştir. Bu yollara gitmeyerek yalan yanlış beyanlarla 
hüküm ve kararlann otoritesini ve bağımsızlığını sarsacak nitelikte aşağılayıcı eylemlere girişmek, 
yargı kararlarına olan güveni zayıflatabilir, insanların başka suretlerle hak aramaya girişmelerine 
neden olabilir. 

Bu itibarla madde Basın Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmü, 
yayınlanan mütalaada aşağılama niteliği bulunduğunda kısıtlamaktadır. Diğer hâller bakımından ise 
Basın Kanunu hükmü yürürlüktedir. Madde ayrıca televizyon yayınlan ve internet bakımından da 
geçerlidir. Böylece Anglo-Amerikan hukukunda yer alan hâkime saygı suçunu kısmen kapsayan bir 
hüküm getirilmiş olmaktadır. 

Hüküm ve kararlar kesinleştikten sonra, eleştirilmeleri elbette ki serbesttir. 

Madde 457. - Madde, sadece maktullerin değil ve fakat adlî soruşturmayı gerektirebilecek şüp
heli ölüm hâllerinde de cesedin saklanmasını, saklatılmasını veya yetkili makamlara haber veril
meden ve muayene icra olunmadan gömülmesini veya gömdürülmesini cezalandırmaktadır. Amaç, 
sağlıklı ve adil bir yargılamanın koşullannı zedeleyecek eylemlerden kişileri caydırmaktır. 

Madde 458. - Maddeyle, avukatın karşı tarafla uyuşmak, vekaletten çekilerek karşı tarafın 
vekaletini almak, yardım etmek hâlleri cezalandırılmış, maddenin ikinci fıkrasında ise, "kayırma 
(sahabet) dolandıncılığı" ayrı ve daha ağır bir yaptınma bağlanmıştır. 

Aslında bu madde, bir avukat veya dava vekilinin müvekkilini hileyle kandırarak yarar sağ
lamasını cezalandırmaktadır. Suçun oluşması için, müvekkilin aldatılarak kendisinden para ve baş
ka şeylerin alınmış olması gerekir. Alınan şeyler hâkim veya savcıya verilecek olursa, müvekkilin 
rüşvetten ve avukatın da rüşvete aracılıktan dolayı, 405 ve izleyen maddelere göre cezalandınl-
maları gerekecektir. 

Madde, görevi kötüye kullanma niteliğindeki bu eylemleri, vahameti dolayısıyla özel hüküm
le cezalandırma amacı ile kaleme alınmıştır. 

Madde 459. - Madde, bir kimsenin iddia ettiği bir hakkı, yetkili makamlar aracılığı ile almak 
yerine, eşya üzerinde bizzat güç sarfı suretiyle hakkını elde etme çabasını cezalandırmaktadır. Bu 
suçu benzerlerinden ayıran husus, failin iddia ettiği hakkını almak maksadıyla yani özel bir kastla 
hareket etmiş bulunmasıdır. 

İkinci fıkra, suçun kişilere karşı tehdit veya cebir ve şiddet kullanılması suretiyle işlenmesi 
hâlinde nasıl ceza verileceğine ilişkin bulunmaktadır. 
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Üçüncü fıkrada tehdidin silâhla, cebir ve şiddetin dövmek veya yaralamak suretiyle meydana 
gelmesi ve bu dövme veya yaralamanın, 145 inci maddenin dördüncü fıkrasından daha ağır bir 
netice doğurmaması hâlinde belirlenecek cezaya ilişkindir. Dövme veya yaralama, fıkradakinden 
daha ağır bir netice doğurursa fail bu fiilinden dolayı ayrıca cezalandırılacaktır. 

Dördüncü fıkrada, failin iddia ettiği hakkı ispat etmesi hâli cezayı azaltıcı neden olarak kabul 
edilmiştir. 

Son fıkrada, suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikâyete bağlı olduğu açıklanmıştır. 
Suç re'sen soruşturulması ve kovuşturulması gereken diğer bir cürümle birlikte işlendiğinde ise 
re'sen kovuşturma yapılacaktır. 

Madde 460. - Madde, hükmen sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar el atılmasını 
veya muhafaza edilmek üzere resmî makamlarca, resmen teslim edilen taşınır malların alınması 
veya tahrip edilmesini veya ortadan kaldırılmasını cezalandırmakta ve böylece aynı zamanda mül
kiyet ve zilyetlik haklarını korumakta böylece Devlet otoritesine itaati sağlamak amacını gütmek
tedir. Suçun koruduğu değer mal değil ve fakat Devletin otoritesidir. 

Birinci fıkra, hükmen el çektirilip hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz malların tekrar zabt 
ve işgalini, ikinci fıkra ise, saklanmak üzere başkasına resmen teslim edilen taşınır malların sahibi 
tarafından alınmasını veya ortadan kaldırılmasını cezalandırmaktadır. 

Üçüncü fıkra, saklayanın taksirli fiilinden yararlanılarak suç işlenmiş ise faile daha hafif bir 
yaptırım uygulanacağını belirtmektedir. 

Son fıkrada, cezayı ağırlaştırıcı nedenler gösterilmektedir. Bunlar, suçun mühür bozmak veya 
içlerinden en az birisi silâhlı birden fazla kimse tarafından veyahut cebir ve şiddet veya tehdit kul
lanmak suretiyle işlenmesi hâlleridir. 

1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun karşılığını oluşturan 310 uncu maddesinde mühür boz
mak dışındaki cezayı ağırlaştırıcı nedenin oluşması için suçun birden ziyade silâhlı kimseler tarafın
dan cebir ve şiddet kullanılmak suretiyle işlenmesi gerekmektedir. Fiilin vahim olan bu tipinin oluş
masının bu kadar değişik koşulların bir araya gelmesine tâbi tutulması anlaşılamadığından yine 
1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 277 nci maddesindeki düzenleme de göz önünde bulun
durularak içlerinden en az birisi silâhlı birden fazla kimse tarafından işlenmesi haliyle cebir ve şid
det veya tehditle işlenmesi hâlleri birbirinden ayrı ağırlaştırıcı nedenler olarak kabul edilmiş ve fık
ra buna göre düzenlenmiştir. 

Bu madde bakımından 201 inci maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 461. - Madde, kanun dairesinde göz altına alındıktan veya tutuklandıktan sonra kaçan 
kimseleri cezalandırmaktadır. Suçun koruduğu hukukî yarar Devlet otoritesine karşı itaat ve saygı 
zorunluluğudur. Kanunen göz altına alındıktan sonra kaçan kimseler de maddenin kapsamına alın
mış, böylece, örneğin, karakol nezarethanesinden kaçan kimse hakkında da maddenin uygulanması 
sağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, suçun kişilere karşı cebir ve şiddet veya tehdit kullanılarak veya 
kaçmayı engelleyecek duvar, tel örgü gibi vasıta ve tesislerin tahrip edilmesi suretiyle veya bunların 
bozularak işlenmesi bir ağırlaştırıcı neden sayılmıştır. 

Üçüncü fıkra ise, grup hâlinde kaçılmasını veya tehdit veya cebir ve şiddetin silâhla icrasını 
ağırlaştırıcı neden saymaktadır. 
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Madde 462. - Madde, hakkında hürriyeti bağlayıcı bir cezaya hükmedilmiş olan hükümlünün 
kanun gereğince hapsedildikten veya bu maksatla yakalandıktan sonra kaçmasını bir suç hâline 
getirmiş bulunmaktadır. 

Maddenin özelliği, hakkında hükmedilmiş olan cezanın yerine getirilmesi için yakalandıktan 
sonra kaçan hükümlü bakımından da aynı yaptırımın uygulanmasıdır. Böylece yakalandıktan sonra 
ceza infaz kurumuna konulmak üzere götürülürken kaçacak hükümlü de aynı yaptırımlara tâbi 
tutulacaktır. 

Maddenin birinci fıkrasının bentlerinde, kaçan hükümlü hakkında cezanın ne suretle tertip 
edileceği gösterilmiştir. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda ise, ağırlaştırıcı nedenler yer almaktadır. Bu nedenler yönünden 461 
inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Dördüncü fıkrada, maddenin, ceza infaz kurumlan dışında çalıştınlırken kaçan hükümlüler ile 
hürriyeti bağlayıcı cezalan para cezasından çevrilmiş olan ve çevrilen bu cezadan kaçan hükümlüler 
hakkında da uygulanacağı açıklanmıştır. Aslında bu son hususu belirlemek için ayrı bir hükme 
gerek yoktur; ancak duraksamalan gidermek üzere maddeye ayrıca hüküm konulması yerinde sayıl
mıştır. 

Maddenin son fıkrasında, 66 ncı maddenin uygulanması hususundaki karara hükümlü tarafın
dan uyulmadığında hakkında hükmolunacak ceza belirtilmekle birlikte hükümlünün geri kalan 
cezasını da çekeceği açıklanmıştır. Böylece hürriyeti bağlayıcı cezalarda özel infaz şekillerinden 
yararlananlann koşullara uymamalarının yaptırımı gösterilmiş olmaktadır. 

Madde 463. - Madde, etkin pişmanlık hâlinin cezanın esaslı surette indirilmesini sonuçlayan 
bir şeklini içermektedir. Bu hükmün amacı kaçan, gözaltına alınmış veya tutuklu veya hükümlünün, 
onu izleyip yakalamakla görevli olanlan uğraştırmadan geri dönmesini sağlamaktır. Ancak teslim 
olmak hususu, "kendiliğinden" sözcüğünün ifade ettiği gibi, serbest irade ürünü olmadığı takdirde 
fail indirimden yararlanamaz. 

Maddenin uygulanması için infazın devamına olanak veren her türlü başvuru yeterli olup mut
laka infaz kurumlarına teslim olunması aranmaz. 

Madde 464. - Madde, gözaltına alınmış veya tutuklu veya hükümlünün kaçmasını hazırlama 
veya kolaylaştırma eylemini cezalandırmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasında yer alan suçun faili herkes olabilir. Ancak, 465 inci madde, görev
li memurlann aynı fiilleri işlemesini aynca cezalandırdığından, bu madde, sadece memur olmayan
lar tarafından, örneğin tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli bulunmayan her
kes tarafından işlenebilecektir. 

Aslında maddenin cezalandırdığı hareketler, 461 ve 462 nci maddelere göre işlenen bir suça iş
tirak niteliğindedir. Ancak Tasan, kaçmayı hazırlama veya kolaylaştırmayı ayrıca müstakil bir suç 
olarak saptamayı uygun saymıştır. Zira maddenin dördüncü fıkrasında kaçma gerçekleşmiş olmasa 
da, hazırlama hareketi cezalandınlmaktadır. Sadece iştirak hükümleri uygulansa idi, bu netice mey
dana gelmezdi. 

Suçun maddî unsuru, adı geçenlerin kaçmalannın hazırlanması veya kolaylaştınlmasıdır. Kaç
manın hazırlanmasından maksat, suçluya yol göstermek, talimat vermek, kılık değiştirmesini sağ
lamak, bu maksatla giysileri temin etmek veya para vermek ve hatta dışarıda kalacağı yerleri hazır
lamak gibi hareketlerdir. 
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Kaçmanın kolaylaştırılması ise, diğer her türlü suretlerle kaçmanın kolaylıkla gerçekleşmesini 
olanaklı kılacak hareketleri yapmak demektir. Her iki hâlde de suçun tamamlanmış sayılması için 
hükümlü veya tutuklunun kaçmış olması şarttır yani birinci fıkrada belirtilen cezanın hükmedilebil-
mesi, kaçmanın gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. 

Görülüyor ki, birinci fıkra, kaçmanın gerçekleşmesi koşulu ile, hazırlık hareketlerini de 
cezalandırmaktadır. Netice yani kaçma gerçekleşmediği veya gerçekleşemediği takdirde fail, dör
düncü fıkrada belirtildiği şekilde cezalandırılacaktır. Böylece hazırlık hareketi niteliğindeki eylem
ler müstakil olarak cezalandırılmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası, gözaltına alınmış kişi veya tutuklu veya hükümlünün suçuna göre, 
kaçma hâlinde verilecek cezaları göstermektedir. Maddenin üçüncü fıkrasında ise suça ait ağırlaş
tırıcı nedenler gösterilmiştir. 

Maddenin sonuncu fıkrasında failin, gözaltına alınmış kişi veya tutuklu veya hükümlünün fık
rada belirtilen derecede akrabasından olması hâlinde verilecek cezanın indirileceği açıklanmıştır. 

Madde 465. - Madde, 464 üncü maddede yazılı suçun, gözaltına alınmış veya tutuklu veya 
hükümlünün muhafazası veya nakli ile görevli kimse tarafından işlenmesini ayrı bir suç olarak 
cezalandırmaktadır. Böylece mahsus bir suç ihdas edilmiş olmaktadır. Maddede yer alan hususlar 
için 464 üncü maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Maddenin birinci fıkrası, sadece hükümlü veya tutukluları değil ve fakat aynı zamanda gözal
tına alınmış kişileri de kapsamı içine almıştır. Suç, aslında, muhafaza ve nakil ile görevli olanın, 
failin kaçmasını hazırlamasını veya bunu kolaylaştırmasını cezalandırmaktadır. Fıkranın izleyen (1) 
ilâ (3) numaralı bentlerinde ise, fail hakkında verilecek ceza, kaçması hazırlanan veya kolaylaş-
tınlan kişilerin kaçmış olup, olamamasına göre farklı şekilde düzenlenmektedir: Hükümlünün kaç
masının hazırlanması veya bu hususun kolaylaştırılması söz konusu olduğunda verilecek ceza 
hükümlüye ait cezaya göre belirlenmektedir. Ancak, iki sınır arasında hâkim, hükümlünün cezasını 
ve suçunun ağırlığını ve cezanın geri kalan kısmını göz önünde bulundurmak suretiyle verilecek 
temel cezayı belirleyecektir. Hükümlünün cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis 
olduğunda verilecek ceza ayrıca gösterilmiştir. 

Birinci fıkranın (2) numaralı bendinde, fiil neticesi gözaltına alınan veya tutuklunun kaçmış ol
ması hâlinde verilecek ceza bir yıldan beş yıla kadar belirlenmiştir. Zira, bu gibi hâllerde hüküm ve 
dolayısıyla verilmiş bir ceza söz konusu olmadığından hükümlüler hakkındaki ceza belirlenmesi 
usulü, adı geçenler bakımından uygulanamaz. Ancak, bu hâlde de hâkim, gözaltına alınan veya 
tutukluya ilişkin iddiayı göz önüne alarak, fail hakkındaki cezayı bir yılla beş yıl arasında belir
leyebilecektir. 

Birinci fıkranın (3) numaralı bendinde, kaçınlamadığı veya adı geçenler kaçmadıkları takdir
de, fail hakkında verilecek cezanın üçte bir oranında indirilerek hükmolunması öngörülmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, suça ait ağırlaştırıcı nedenler gösterilmektedir. 
Maddenin son fıkrasında ise, gözaltına alınan veya tutuklu veya hükümlünün kaçması, 

memurun taksirli fiilinden ileri geldiğinde, faile, bu taksirli hareketinden dolayı verilecek ceza gös
terilmektedir. Burada söz konusu olan fiil sadece taksirli bir hareketten ibaret bulunduğundan artık 
ceza tertibi itibarıyla hükümlü hakkında verilmiş olan cezalann göz önünde bulundurulmasının bir 
anlam taşımayacağı sonucuna varılmış ve kaçanın fiilinin ağırlığına göre cezanın altı ayla üç yıl 
arasında hâkim tarafından saptanması uygun sayılmıştır. 
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Madde 466. - Madde, görevi kötüye kullanma bakımından özel bir suç meydana getirmiş 
bulunmaktadır. 

Suçun faili, gözaltına alınan veya tutuklu veya hükümlünün muhafazası veya nakli hususunda 
görevli olan kimsedir. Böylece fiil mahsus bir suçtur. 

Suçun maddî unsuru gözaltına alınmış veya tutuklu veya hükümlünün kanunen bulunmasına 
cevaz verilmiş olan yerden uzaklaşmasına müsaade edilmesidir. Hükümlü veya tutuklu ceza infaz 
kurumunda, hastanede, mahkemenin nezarethanesinde bulunabilir. Adı geçenlerin, söz konusu yer
lerden, muhafaza veya nakil ile yükümlü olanların izinleri ile uzaklaşmaları hâlinde suç oluşacak
tır. Suçun tamamlanması için tutuklu veya hükümlünün kaçmasına ihtiyaç yoktur. İkinci ve dördün
cü fıkraya göre, izin sonucu kaçma da gerçekleşecek olursa görevliye verilecek ceza artırılacaktır. 

Üçüncü fıkrada, kaçan hükümlünün cezasına göre görevliye verilecek cezanın nelerden ibaret 
bulunacağı gösterilmiştir. 

Maddenin son fıkrasına göre, birden fazla hükümlünün kaçmasına ilişkin hâllerde, faile 
verilecek ceza yan oranında artırılacaktır. 

Madde 467. - Maddenin (1) numaralı fıkrasında ceza infaz kurumlarında veya tutukevlerinde 
bulunan hükümlü veya tutukluların, her ne suretle olursa olsun idareye karşı ayaklanmaları cezalan
dırılmaktadır. 

(1) numaralı fıkranın bir ve ikinci paragraflarında cürme ait ağırlaştırıcı nedenler gösterilmiş
tir. 

Madde, (2) numaralı fıkrasında, suç faillerini ayaklanmaya kışkırtanların aynı zamanda ayak
lanmaya katılmaları hâlinde haklannda (1) numaralı fıkra ile bu fıkranın birinci ve ikinci paragraf-
lannda gösterilen cezalann yukan sınınnın uygulanacağını açıklamıştır. (2) numaralı fıkranın son 
cümlesinde yazılı hâlde verilecek ceza ise, yarı oranında artınlacaktır. 

Kışkırtanlar, ayrıca ayaklanmaya katılmadıklan takdirde, (1) numaralı fıkrada yazılı suçlara iş
tirakleri dolayısıyla şerik sıfatıyla cezalandınlacaktır. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasında ise ayaklanmanın tanımı yapılmıştır: Bu fıkraya göre, 
idareye kısmen veya tamamen engel olunması ayaklanma sayılır. Engel olmanın cebir ve şiddet 
veya tehdit kullanılması suretiyle gerçekleştirilmesi olanaklı bulunduğu gibi, diğer herhangi bir 
şekilde, örneğin diğer hükümlüler üzerinde nüfuz kullanılarak, yeme içme, elbise boykotu 
yapılarak, müştereken mahkemeye sevk için görevlilerin vereceği emre uyulmayarak, oturma grevi 
yapılarak, özetle, diğer her türlü şekillerde etkin güç kullanılarak idareye engel olunması da ayak
lanma sayılacaktır. 

Madde 468. - Madde, 465 ve 466 ncı maddelerde yazılı suçları işleyen görevliler hakkında bir 
etkin pişmanlık hâli getirmiş ve belirtilen koşullarla taksirli suç hâlinde ceza verilmeyeceğini, 466 
ncı maddede yazılı hâllerde ise verilecek cezanın üçte biri oranında indirileceğini açıklamıştır. 

Madde 469. - Madde, kanunda yer alan fer'î cezalara mahkûm edilmiş bulunanların bu cezalara 
uymamalan hâlinde haklannda uygulanabilecek yaptınmı göstermektedir. Böylece fer'î cezalann 
etkinliği sağlanmak istenilmektedir. 

Madde 470. - Cezalann infazı, ceza adalet sisteminin yerine getirmesi gerekli olan işlevlerin 
sonucudur ve bir bakıma ceza yargılamasının tamamlayıcı bir yapısal unsurudur. Mahkemelerce 
verilen mahkûmiyet veya tutuklama kararlannın yerine getirilmesi amacıyla yapılan işlemler infaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 2 1 6 -

hizmetlerini oluşturur. İnfaz sisteminin temel amacı, işledikleri suçla toplumsal yaşama karşı uyum
suzluk göstermiş ve yargı organlarınca suçluluğu tespit edilmiş olan hükümlüleri uygun bir iyileş
tirme rejimine tâbi tutulmak suretiyle toplum yaşamına hazırlamak ve toplumla bütünleşip bir daha 
suç işlemelerinin önüne geçmek ve uyumlu bir kişi hâline gelmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, 
kesinleşmiş bir mahkeme hükmü ile mahkûm olan bir kişinin bazı hakları kısıtlanmış olup, insan 
olmanın gereği sahip olduğu bütün haklar elinden alınmış değildir. Hükümlü ve tutukluların hak
ları, uluslararası bildirge ve sözleşmelerde yer almıştır. Bunlar içinde en önemlisi, 19/1/1973 
tarihinde kabul edilen "Suçlulann Islahı İçin Asgari Standart Kurallann" ilkelerine uygun olarak 
kendi hukukî düzenleme ve uygulamalannı yönlendirme konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin taraf ülke Hükümetlerine yönelik (5) sayılı tavsiye kararıdır. Bu Kurallann dayanağını 
1957 tarihli Birleşmiş Milletler "Mahpuslann Islahı İçin Asgari Standart Kurallar" oluşturmaktadır. 
Aynca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince hükümlülerin haklarına ilişkin olarak birçok karar ve 
tavsiye karan kabul edilmiştir. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 2 ilâ 18 inci maddeleri hüküm
lüler bakımından da uygulanabilir düzenlemeler içermektedir. 

Öte yandan, çağdaş penolojide, hükümlülerin ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde düzeni 
bozmalarına olanak vermeyecek şekilde muhafaza edilmeleri, muhafaza ödevinin kurum içinde ve 
dışında güvenliği sağlayacak bir düzenin getirilip yürütülmesi suretiyle yerine getirilmesi ve 
muhafaza, düzen ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlayacak yaptınmlann öngörülmesi 
suretiyle hükümlülerin cezalarının yerine getirilmesi ilkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkeye rağmen 
ceza infaz kurumları ve tutukevlerine bazı yasak veya suç teşkil eden maddelerin sokulabildiği 
görülmektedir. 

Maddeyle, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine maddede sayılanları kanuna aykırı olarak 
sokanların, bulunduranlann veya kullananların haklannda verilecek cezalar ile birinci fıkrada 
sayılanlann dışında kalıp da, kanuna uygun olarak yasaklanmış olan her türlü eşya, araç, gereç veya 
malzemeleri ceza infaz kurumlan ve tutukevlerine sokanlar, bunları ceza infaz kurumlan ve 
tutukevlerinde bulunduranlar veya kullananlar hakkında uygulanacak cezalar öngörülmüştür. 

Bu hüküm, 5/2/2003 tarihli ve 4806 sayılı Kanunla, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna ek
lenen 307/a maddesinden aynen alınmıştır. 

Madde 471. - 5/2/2003 tarihli ve 4806 sayılı Kanunla 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna ek
lenen 307/b maddesinden aynen alınan maddeyle, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan 
hükümlü ve tutuklulann haberleşmesini, ziyaretçileriyle görüşmesini, iyileştirme ve eğitim prog
ramlan çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve 
kültürel faaliyetlere katılmalannı, kurum tabibince muayene ve tedavilerini, avukat atamalarını 
veya bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklanna gitmelerini, kurum 
görevlileriyle görüşmelerini veya sahverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa ol
sun engelleyenler, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler ile 
mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı her türlü görüşme ve temas olanaklannı engelleyenler 
hakkında verilecek hürriyeti bağlayıcı cezalar belirlenmiştir. Hükümlü ve tutuklulann açlık grevine 
veya ölüm orucuna ikna veya teşvik edilmeleri veya bu yolda kendilerine talimat verilmesinin de, 
beslenmesinin engellenmesi sayılacağı ifade edilerek, beslenmeyi engelleyenler hakkında uy
gulanacak hürriyeti bağlayıcı cezalar belirtilmiştir. 

Ayrıca, beslenmenin engellenmesi nedeniyle ölüm veya 145 inci maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkralannda sayılan bedensel bir zararın meydana gelmesi durumunda verilecek cezalar gösterilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 664) 



— 217 — 

Madde 472. - Madde, mesleklerini özel olarak icra ettikleri sırada hekim, ebe ve diğer sağlık 
mesleği mensuplanmn öğrendikleri suçlan ihbar yükümlülüklerini getirmiş bulunmaktadır. Dikkat 
edilmelidir ki, ihbar hâlinde tedavi edilen kimse hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılması 
gerekecek ise, ihbar yükümlülüğü kalkar; zira bu takdirde yaralının kendisini tedavi ettirmekten 
vazgeçmesi çok kuvvetle olasıdır. Devlet memuru olarak görev yapan hekim, ebe, sağlık memuru 
ve diğer sağlık mensuplan ise, görevlerini yaptıklan sırada veya görevlerinin ifası dolayısıyla öğ
rendikleri suçlan 489 uncu maddedeki hüküm gereği yetkililere bildirmek zorunluluğundadırlar. 

Madde 473. - Madde, Yedinci Bölümün içerdiği bütün suçlarda, memuriyet sıfatının veya bir 
meslek veya sanat mensubu olmanın veya ticaretle meşgul bulunmanın suçun unsurunu veya ağır
laştırıcı nedenini oluşturduğu hâllerde, asıl cezanın süresine eşit olarak fer'î bir ceza sıfatıyla failin 
sıfatına göre kamu hizmetlerinden yasaklanma veya bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının 
durdurulması cezasına hükmolunacağını belirtmektedir. Ancak hiç bir hâlde bu ceza beş yılı 
aşamayacaktır. 

Madde 474. - Soruşturma evresinin içeriği ve sınırlan, bu evrenin ne suretle cereyan edeceği, 
aktörleri ve yetkileri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu tarafından saptanmıştır. Soruşturma evresi 
genel olarak ve esas itibanyla kamuya karşı gizli biçimde cereyan eder. Usul kanunlannın göster
diği ve belirli işlemler itibanyla gizli cereyan edeceği saptanan özel hâllerde ihlâlleri aynca 
cezalandıran hükümler vardır. Bu maddede söz konusu olan husus, soruşturma evresinde yapılıp 
alenî olmayan gizli işlemlere yani, ceza usulüne ilişkin kanunlann netice ve içeriklerinin gizli ol
duğunu belirttiği işlemlere, görevleri nedeni ile katılmış bulunanlann bunlan açıklamalan hâlinde 
cezalandınlmalandır. 

Soruşturma evresinin gizliliği, bir defa ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma il
kelerine uyulması için bir zorunluluktur. Ancak her şeyden önce suçsuzluk karinesinin sağlam 
tutulabilmesi yönünden de vazgeçilemez niteliktedir. Aksi takdirde, bizde ve yabancı ülkelerde ör
neklerine rastlandığı üzere yargısız infazlar sonucu insanlar ıstıraplara sürüklenmekte ve suçsuzluk 
karinesi böylece lafta kalmaktadır. 

Usul kanunları, soruşturma evresinde taraflann ve özellikle şüphelinin ve avukatının yet
kilerini belirtmektedir. Avukat, belirli istisnalarla soruşturma dosyasını incelemek olanağına sahip
tir. Ancak avukat adalete hizmet eden bir mesleğin mensubu olarak dosyadan elde ettiği bilgileri 
kanunun verdiği olanaklar çerçevesinde sadece müvekkilini savunması için kullanacak, bunlan 
yayınlamak, örneğin medyaya vermek gibi eylemlere girişemeyecektir. Ancak, elbette ki, soruştur
ması yapılan suçlar hakkında, halkın bilgi sahibi olmak ihtiyacı da vardır. Medya bu suçlar hakkın
da bilgilenerek halkın bilgi edinmek ihtiyacını karşılamak görevindedir. Medya mensuplan, bu 
konularda doğru haber elde edemediklerinde öteden beriden devşirilen ve çok kere yanlış olan bil
gileri halka yansıtmakta ve insanlann en temel hakkı olan suçsuzluk karinesi böylece ihlâl edilmek
tedir; soruşturma da zarar görmekte ve delillerin yok edilmesi hususunda, elbette ki istemeden şüp
helilere yardım sağlanmış olmaktadır. Bu sakıncayı gidermek üzere Batı ülkelerinde, söz gelimi 
Fransa'da savcılann, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek koşulu ile, bir takım tebliğler 
vasıtasıyla açıklamalarda bulunma yetkisi tanınmıştır. 2000 yılında Fransa Ceza Usul Kanununda 
yapılan bir değişiklikle, savcının bu yetkisi kanunlaştınlmıştır. Yeni Türk Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda da böyle bir yetki savcılar için tanınmış bulunmaktadır. 

Madde 475. - Madde, 478 inci maddede belirtildiği üzere, karşılıklılık koşulu ile, yabancı Dev
let başkanlanna yönelik olarak işlenen cürümlerden dolayı tertip edilecek cezanın sekizde biri 
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oranında artırılarak verilmesini öngörmektedir. Söz konusu yabancı devletin Türkiye tarafından 
tanınmış bulunması, doğal olarak, temel koşuldur. 

Suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma, yabancı devletin şikâyetine tâbi kılınmıştır. 
Madde 476. - Maddenin amacı, Devletin uluslararası ilişkilerini korumaktır. Bu nedenle, res

men çekilmiş olan yabancı devlet bayrağının veya diğer egemenlik alametinin tahkiri cezalandırıl
maktadır. "Resmen çekilmiş olan bayrak" ibaresinden, gerek yabancı devlet ve gerek Türk kamu 
hukuku ve kanunlarına uygun olarak bayrağın direğe asılmış olması anlaşılacaktır. Bu itibarla 
yabancı devlet vatandaşının astığı bayrak veya diğer egemenlik alâmetlerinin tahkiri, örneğin bay
rak yakılması, bayrak resmen yani resmî görevlilerce aşılmadığı için suç olmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası soruşturma ve kovuşturmayı ilgili devletin şikâyetine bağlı kılmıştır. 
Böylece 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 165 inci maddesindeki "müracaat" tabiri dolayısıy
la zamanaşımı süresine kadar başvurabilme olanağı bertaraf edilmiştir. 

Madde 477. - Madde, Türkiye'de görevli yabancı devlet temsilcilerine veya diplomasi memur
larına veya uluslararası kuruluşlann temsilcileri ile bunlann diplomatik ayncalık ve bağışıklık 
tanınan memurlanna karşı görevlerinden dolayı herhangi bir cürüm işlenmesi hâlinde, kanunda o 
cürme özgü cezanın uygulanacağı hükmünü getirmiş bulunmaktadır. Böylece, Türkiye'deki memur
lara karşı görevlerinden dolayı işlenecek ve yabancılar bakımından da işlenmesi olanaklı suçlardan 
dolayı aynı maddeler hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiş olmaktadır. Örneğin 422 nci madde, 
görevini yaparken bir yabancı diplomata karşı işlenecek etkili eylem hâlinde de uygulanacaktır. 

Madde 478. - Madde, 475 ilâ 477 nci maddelerin uygulanmasını, mağdurun mensubu olduğu 
devlet kanununca da aynı esaslann Türkiye bakımından kabul edilmiş bulunmasına yani karşılık
lılık kuralına bağlamış bulunmaktadır. 

Madde 479. - Maddede yer alan suç, zor kullanma yetkisine sahip olan yani kanun ve nizam
lara göre görevlerinin icrasında zorunluluk bulunduğu hâllerde zor kullanmak suretiyle kanun ve 
nizamlar hükümlerini yerine getirmekle görevli olanlann kötü muamele yapmalarını veya 
muhatabın bedeninde eza ve ıztırap meydana getiren her türlü hareketlerini veya bedensel ceza ver
melerini cezalandırmaktadır. Suçun faili olabilecek kişiler polis ve jandarmalar, köy koruculan gibi 
memurlardır. 

Suçun ön koşulu, eylemlerin, görevlerin yapıldığı veya amirin emrinin yerine getirildiği sırada 
işlenmesidir. 

Suçun manevî unsuru genel kasttır. 

İşlenen suç, daha ağır cezayı gerektiriyorsa, ikinci fıkra gereğince, o suça özgü ceza üçte biri 
oranında artırılacaktır. 

2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Kanunla 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 245 inci mad
desine eklenen fıkra maddeye üçüncü fıkra olarak aynen alınarak, maddede yazılı suçlardan dolayı 
verilen cezalann, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrelemeyeceği ve ertelenemeyeceği ön
görülmüştür. 

Madde 480. - Madde, memurun keyfî muamele ve sert muamele oluşturan eylemlerini cezalan
dırmaktadır. 

Birinci fıkrada yer alan suçun maddî unsuru "keyfî muameledir." Keyfî muamele, kanun ve 
nizamların belirlediği hâllerden başka bir işlem veya müsbet bir fiille veya kanun ve nizamlann 
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gereğini yapmamak suretiyle yani ihmal ederek bir kimsenin hakkını ihlâl etmek demektir; böylece 
keyfî muamele icabı (görevsel yetkililik) veya selbî (görevsel yetkisizlik) olabilir. Ancak mağdurun 
bedenine ilişkin olan fiil keyfî muamele değil üçüncü fıkrayı ihlâl eden bir sert muamele olabilir. 
Ayrıca, fiilin mutlaka bir suç oluşturması da gerekmez; bir hakkın ihlâline yönelik bulunması yeter
lidir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, keyfî muamelede özel bir maksat veya siyasal veya ideolojik 
saikle hareket olunması ağırlaştırıcı nedendir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, memuriyetin yerine getirilmesinde gereksiz yere sert muamele yap
mayı cezalandırmaktadır. 

Sert muamele, ayrıca mağdurun kanun hükmüne veya emirlerine uymamasına neden olmuş ise 
ceza artırılacaktır. 

Sert muameleden, memuriyetin yerine getirilmesinde mutat olan, teamüllerin gerektirdiği sınır
ların dışına çıkarak işlemin gerçekleştirilmesi anlaşılır. Tutuklanan kişinin hiç de gerek olmadığı 
hâlde sürüklenerek götürülmesi, itilip kalkılması, uzun mesafeleri yürüyerek geçmeğe mecbur kılın
ması gibi. 

Madde 481. - Madde, Türkiye Devleti hesabına eşya alım, satım veya yapımında kendisine 
yarar sağlayan kişiyi cezalandırmaktadır. Maddeye göre yarann başkası hesabına elde edilmesi 
hâlinde de suç oluşacaktır. 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 205 inci maddesinde, fiilin suç 
olabilmesi için yarar sağlamanın "fesat kanştırarak" yani hile, cebir ve şiddet kullanılarak gerçek
leştirilmesi koşulu maddeden çıkanlmış ve böylece ne suretle olursa olsun yarar sağlamanın 
cezalandmlması mümkün kılınarak maddenin uygulanması kolaylaştınlmıştır. 

Madde 482. - Kanunlar memurlann ticarî faaliyette bulunmasını yasaklamıştır. Zira bu hâl 
görevin sağladığı nüfuzdan yararlanma görünümünü ortaya çıkanr. Bu itibarla, madde yetki alanı 
içerisinde her türlü ticareti suç saymaktadır. Ticarî faaliyet terimi, kazanç sağlama amacı güden ve 
devamlılık gösteren faaliyetleri içerir; bir iki alım satım ticarî faaliyet sayılmaz. 

Maddenin ikinci fıkrasında, memurun ticaretinin özel bir biçimi ve komisyon alınması ayrıca 
suç hâline getirilmiştir. 

Madde 483. - Madde, memurlann kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, maddede 
gösterilen kanun dışı fiilleri icra suretiyle vatandaşlann tasarruf haklannı iptal etmelerini cezalan
dırmaktadır. Madde, aynı zamanda kamulaştırma hususundaki kurallara uymadan vatandaşlann 
mallanna elkonulmasını da cezalandırmaktadır. 

Maddeye göre, bu gibi hâllerde mahkeme mağdurlara mallann aynen geri verilmesine karar 
verecektir. Mal var bulunmadığı ve örneğin usulsüz olarak kamulaştınlmış ve yıkılmış veya "maili 
inhidam" olduğu iddiasıyla yıktınlmış ise bedelinin mağdura Devletçe ödenmesine karar verilecek
tir. Devletin suç failine rücu hakkı, elbette ki, genel hukuk esaslanna göre saklıdır. Bu hükümle suç 
mağdurunu koruma ilkesi yeni bir uygulama alanı bulmaktadır. 

Madde 484. - Madde, Anayasanın 18 inci maddesinde yer alan angarya yasağının yaptınmını 
getirmektedir. Suç, kişinin "angarya olarak" yani cebir ve şiddet veya tehditle veya her ne suretle 
olursa olsun zorla ve iradesi dışında çalıştınlması ile oluşacaktır. 167 nci maddenin ikinci fıkrasın
da yer alan suç ile aradaki fark da budur. Maddeye göre, faile hapis cezası verilmekle birlikte, mah
kemece re'sen zorla çalıştmlanlara haklan olan ücretin Devletçe ödenmesine karar verilir. Ödenen 
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bedel bakımından Devletin rücu hakkı, genel hukuk esaslarına göre saklıdır. Böylece mağdurun 
korunması ilkesi uygulama yeri bulmuş olmaktadır. 

Suç, bir memur ve herhangi bir kimse tarafından işlenebilir. 
Bu maddeyle ilgili olarak, 167 nci maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 
Madde 485. - Madde, birinci fıkrasında, Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan laiklik ilkesini 

koruyucu bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. Dinsel görev yapanların, görevlerini yerine getir
meleri sırasında Devlet idaresini veya kanunlarını veya Hükümet icraatını kötülemeleri siyaseti 
mabetler içine sokacak etki yapabilir ve zararlıdır. 

Maddenin ikinci fıkrası, medenî nikâhı korumak amacı ile kaleme alınmıştır. Evlenme akdinin 
Türk Medenî Kanununa göre icrasından önce dinsel nikâh icrası böylece suç hâline getirilmiş ol
maktadır. 

Bu hüküm, Atatürk inkılâplarından önemli birisini oluşturan medenî nikâh kurumunu güçlen
dirmek üzere Türk Ceza Kanunu'na konulmuştur. Bu konuda 330 uncu maddenin gerekçesine de 
bakılmalıdır. 

Madde 486. - Madde, Tasarının 294 üncü maddesinde yer alan halkı kanunlara uymamaya teş
vik suçunun özel bir şeklini cezalandırmaktadır. 

Suçun faili 485 inci maddede gösterilen din hizmetlileridir. Kötülemenin, görev sırasında değil 
ve fakat din hizmetlisi sıfatından yararlanılarak yapılması suçun oluşması için şarttır. Kötüleme; 
görev sırasında olursa 485 inci madde uygulanır. Halkı veya memurları kanun, nizam, emir ve görev 
gereklerine uymamaya tahrik ve teşvik ise, gerek görev sırasında gerek sıfattan yararlanılarak 
yapılabilir. 

Maddenin son fıkrası, 485 inci maddede sayılanların görev sırasında veya sıfatlarından yarar
lanarak bu madde veya 485 inci maddede yazılanlardan başka bir suç işlemeleri hâlini ağırlaştırıcı 
bir neden saymıştır. 

Madde 487. - Maddede yer alan hüküm, esas olarak memuriyet sırrının ifşasını cezalandırmak
tadır. Suçun maddî unsuru, gizli kalması gereken hususları açıklamak, yayınlamak veya ne suretle 
olursa olsun bunlardan başkasının bilgi edinmelerini kolaylaştırmaktır. Suçun faili bir memur 
olacaktır. Suçun ön koşulu, gizli kalması gerekli hususları, memurun, memuriyeti nedeniyle öğren
miş bulunmasıdır. Suç bakımından kanunlarda özel hüküm bulunan hâllerde, onların uygulanacağı 
maddede ayrıca açıklanmıştır. Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından söz 
konusu sırların ifşasını kanunun özel hükümleri ile cezalandırmış olması gibi. 

Maddenin ikinci fıkrası, memurun, memuriyeti nedeni ile öğrendiği hususları, her ne suretle 
olursa olsun memuriyeti sona erdikten sonra da sır olarak muhafaza etmesi zorunluluğunu getirmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 488. - Tasarının değişik kısımlarında, görevi kötüye kullanmanın özel şekilleri ayrı 
maddeler hâlinde yer almış bulunmaktadır. Bu madde, kanunda ayrıca yazılı olanlar dışındaki hâl
leri genel olarak cezalandırmak üzere kaleme alınmıştır. 

Suçun faili bir memur olacaktır. Maddî unsur göreve ait yetkinin kötüye kullanılmasıdır. 
Memur görevine dahil olan yetkiyi kötüye kullanarak, kanunun özel hükmü ile ayrıca suç hâline 
getirilmemiş herhangi bir fiili işlediğinde, suçun maddî unsuru gerçekleşmiş olur. Bu itibarla 
memuriyeti sırasında kanunun ayrıca cezalandırdığı bir fiili, kovuşturulması şikâyete bağlı olsun 
veya olmasın, işlemiş olan memur bu maddede yazılı suçu işlemiş olmaz. 
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Suçun manevî unsuru, failde, kendisine veya başkasına yarar sağlamak veya başkasına zarar 
vermek maksadının bulunmasıdır. Böylece, suçta özel kast aranacak, uygulamadaki duraksamalar 
da böylece ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Madde 489. - Madde, memurların görevlerini yaptıkları sırada ve göreve ilişkin olarak bir 
suçun işlendiğini öğrendiklerinde bunu ilgili daireye bildirmek yükümünü, ceza yaptınmı altına al
mış bulunmaktadır. Suçun maddî unsuru, böyle bir suçu ihbar etmek hususunda ihmalde bulunmak 
veya gecikme göstermektir. Suçun ön koşulu, suçun görev sırasında öğrenilmesi ve göreve ilişkin 
bulunmasıdır. İlgili daire suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma yapacak veya yaptırabilecek 
makamdır. 

Suçun manevî unsuru genel kasttır ve suç teşebbüse yatkın değildir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, failin adlî kolluk görevini yapan memurlardan oluşu ağırlaştırıcı 
neden sayılmıştır. 

Maddenin son fıkrası, belirli akraba lehine olarak bir cezasızlık nedeni getirmiş bulunmaktadır. 

Madde 490. - Madde, memurlardan en az üç kişinin aralarında aldıkları karar gereğince kanun 
hükümlerine aykırı olarak grev niteliğinde hareketlere girişmelerini cezalandırmaktadır. Memur 
sözcüğü 4 üncü maddedeki hüküm gereğince kamu hizmeti görevlilerini de kapsamaktadır. Ancak 
bunlar arasında işçi niteliğini taşıyanların grev haklan saklıdır. 

Suçun maddî unsuru, memuriyeti terk yani memuriyetten bir daha gelmemek üzere ayrılmak, 
göreve gelmemek, gelip de görevi geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmamak veya yavaşlat
maktır. Suçun ön koşulu, memurların bu hususta önceden anlaşmış olmalarıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, anlaşma olmasa da başkaları tarafından alınan karara veya yayın
lanan bildirilere uyulması da suçun oluşması için yeterli sayılmıştır. 

Üçüncü fıkradaki fiiller, dernek veya vakıf veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
veya üst kuruluşları yöneticilerinin karar, bildiri veya diğer her türlü etkinlikleri üzerine gerçekleş
mişse, adı geçenlerin bir yıldan üç yıla kadar cezalandırılacakları hükmünü getirmektedir. Böylece 
belirli bir iştirak şekli ayrıca cezalandırılmış olmaktadır. 

Madde 491. - Tasarının değişik maddelerinde, memuriyet görevinin ihmali veya geciktiril
mesinin özel şekilleri suç hâlinde belirtilmiştir. Bu madde genel olarak yani söz konusu maddeler
de ayrıca belirtilmemiş bulunan hâllerde, geçerli bir neden olmaksızın memuriyet görevinin ih
malini cezalandırmaktadır. 

Suçun faili bir memur olacaktır. Bu hususta Tasarının 4 üncü maddesine bakılmalıdır. 

Suçun maddî unsuru, görevin ihmali veya gecikerek yapılmasıdır. Amirin verdiği emirlerin de 
yerine getirilmemesi ve bu hususta gecikme gösterilmesi suçun maddî unsurunu meydana getirmek
tedir. Ancak bu hâlde ön koşul, amirin emrinin kanuna uygun bulunmasıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, ihmal dolayısıyla bir zarann meydana gelmiş olması daha ağır 
cezanın verilmesini gerektirmektedir. Demek oluyor ki, birinci fıkraya göre ihmalinin suç oluştur
ması için bir zarann meydana gelmiş bulunması koşulu yoktur. 

Maddenin son fıkrasında, ihmalden dolayı meydana gelen zararlann aynca memura ödet
tirileceği ve bu hususta ceza mahkemesinin re'sen karar vereceği açıklanmıştır. 
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Yukanda söz edilen ihmal veya geciktirmeden maksat, memurun görevine giren yani kanun ve 
nizamlara göre işgal ettiği mevki itibarıyla belirli bir işlemi gerçekleştirmesi veya bir eylemde 
bulunması gerektiği hâlde, bunları kanuna ve nizama uygun tarzda yapmamasıdır. 

Maddede geçen, amirin kanuna göre verdiği emirleri yerine getirmemek sözcükleri, bunları 
geciktirerek yerine getirmek anlamını da taşımakla birlikte, bu husus maddeye aynca eklenmiştir. 
Memurun görevi zamanında yerine getirmesini engelleyen her türlü haklı hâller suçun oluşmasına 
engeldir. 

Suçun oluşması için failde genel kastın bulunması yeterlidir yani failde bir memuriyet veya 
hizmet işlemini haksız olarak kanun ve nizamlara göre yapılması gerektiği şekilde yapmamak veya 
geciktirmek iradesi var olacaktır. 

Madde 492. - Bu hususta, 77 nci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 

Madde 493. - Madde, çağımızın ortak savunma zorunluluklarını göz önünde bulundurmak 
suretiyle Türkiye'nin müttefiklerine savaş gücü ve savunma olanaklarına karşı işlenebilecek ve 
maddede aynca gösterilmiş bulunan suçlann Türkiye'de işlendiklerinde kovuşturulmasını öngör
müş ve fiiller için aynı cezalan vermiştir. Bu suçlar böylece Türkiye'nin zaranna suç sayılmaktadır. 

Suçlann kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlanmıştır. 

Madde 494. - 493 üncü maddenin gerekçesindeki beyanlar, düşman devletin müttefikleri 
yaranna sonuç verebilecek suçlar bakımmdan da geçerlidir. Böylece, düşman lehine işlenen ve 
maddede zikredilen suçlann, düşmanın müttefikleri lehine işlendiğinde de uygulanacağı maddede 
açıklanmaktadır. 

Madde 495. - Görevde bulunan bir memurun, görev sırasında suç işlemesi meydana getirdiği 
etki itibanyla, daha vahim sayılması gerekeceğinden, verilecek cezanın üçte bir oranında artınlması 
uygun görülmüştür. Memuriyeti icra sırasında memura karşı işlenen suçtan dolayı verilecek ceza 
nasıl artınlıyorsa, memurun işlediği suçun cezasının artınlması da aynı suretle doğal sayılmalıdır. 
Dikkat edilmelidir ki, memuriyet sıfatının suçun bir unsurunu veya kanunî ağırlaştırıcı nedenini 
oluşturduğu mahsus suçlar bu hükme tâbi değildir. 

Bu konuda 497 nci madde gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 496. - Madde, memurun görevi sınınnı aşarak veya keyfi hareketleriyle, kişilerin mad
dede zikredilen suçları işlenmelerine neden olduğu hâllerde, hâkimin takdirine göre, cezanın dörtte 
üçünün indirilebilmesine, hatta gerekiyorsa cezanın tümüyle kaldınlabilmesine karar verebileceğini 
saptamış bulunmaktadır. 

Madde 497. - Maddede, Tasannın, mağdurdaki resmî sıfatın suç unsuru veya ağırlaştmcı neden 
olarak aynca göz önüne alınmamış bulunduğu hâllerde, sıfat ve memuriyeti sona ermiş olsa bile 
memurlara karşı görevlerinden dolayı cürüm işlenmesi bir ağırlaştıncı neden olarak saptanmıştır. 

Maddede, mağdur olarak, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 273 üncü maddesinde olduğu 
gibi aynca "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi" ve "temsil sıfatını ve emir ve idare yetkisini haiz 
başkanlar" ibarelerine, Tasarının 4 üncü maddesindeki memur tanımı dolayısıyla yer verilmesine 
gerek görülmemiştir, zira bu tanıma göre adı geçenlerin memur sayılacaklan şüphesizdir. 

Ağırlaştıncı nedenin uygulanması için "sıfat ve görev" ile suç arasında bir nedensellik bağının 
bulunması gerekir. 
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Madde 498. - Madde, memuriyet sıfatının bir suçun unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluş
turduğu hâllerde, suçun işlendiği sırada bu sıfat kalkmış bulunsa da fiil bu sıfat dolayısıyla işlenmiş 
ise, suçun yine de meydana gelmiş sayılacağını ve böylece adeta bir yorum hükmü getirmiş olmak
tadır. 

Madde 499. - Maddeye göre memurun cürüm işlemek üzere memuriyetine ait güç, araç ve 
gereçleri kullanması verilecek cezanın üçte biri oranında artırılmasını gerektirmektedir. Ancak 
bunun için memuriyete ait güç, araç ve gereçlerin kullanılmasının suçun tanımında esasen göz 
önünde bulundurulmamış olması gerekir. Zira unsuru oluşturan husus aynı zamanda ağırlaştırıcı 
neden olamaz. Bununla birlikte bu husus, madde metninde açıkça ve ayrıca belirtilmiştir. 

Madde 500. - Madde, 28/7/1999 tarihli ve 4421 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kabul edilen ve hâlen uygulanmakta olan, 
para cezalannm her yıl enflasyona paralel olarak yeniden değerleme oranında artınlması amacıyla 
düzenlenmiştir. 

İkinci fıkrada, bu artınm usulünün 64 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile 
71 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki miktarlar için de uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 501. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 502. - Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Kom isyonu 8.3.2004 
Esas No. : 1/593 
Karar No. : 60 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
I. Bakanlar Kurulu tarafından 14.4.2003 tarihinde kabul edilerek Başbakanlık Kanunlar ve 

Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 12.5.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.10/101-540/2092 sayılı yazısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen Türk Ceza Kanunu Tasarısı (Kısaca, 
"Hükümet Tasarısı" veya "Tasan" olarak anılacaktır) Komisyonumuza havale edilmiştir. Söz 
konusu Tasan, Komisyonumuzun 28.7.2003 tarih ve 29 uncu birleşiminde geneli üzerindeki görüş
melerin tamamlanmasından sonra maddelerin ayrıntılı bir biçimde incelenerek gerekli değişiklik ve 
düzenlemelerin yapılması amacıyla oluşturulan Alt Komisyona havale edilmiştir. 

Oluşturulan Alt Komisyonun başkanlık görevini yürüten Kastamonu Milletvekili Hakkı KÖY
LÜ imzasıyla çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerine yazı yazılarak, Tasan üzerinde yürütülecek 
olan çalışmalara katılmak üzere ceza hukuku öğretim üyeleri arasından bir temsilci görevlendiril
mesi istenmiştir. Bunun üzerine, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. İzzet ÖZGENÇ, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Adem SÖZÜER ve Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN Alt Komisyon çalışmalanna katılmak üzere 
görevlendirilmiştir. 

21.10.2003 tarihinde çalışmalanna başlayan Alt Komisyon Üyesi Milletvekilleri, önce Adalet 
Bakanlığı bünyesinde söz konusu Tasanyı hazırlayan Komisyona başkanlık eden Ord. Prof. Dr. Sul-
hi DÖNMEZER ve bu Komisyona üye olarak katılan bazı kişilerle İstanbul'da bir araya gelerek, 
Tasan içeriğine ilişkin görüş alış verişinde bulunmuştur. 

Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi Üyesi Keskin KAYLAN, Adalet Bakanlığı bünyesinde söz 
konusu Tasarıyı hazırlayan Komisyon üyesi olarak, Alt Komisyon çalışmalanna düzenli bir şekilde 
katılmıştır. 

Alt Komisyon çalışmalanna, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul 
Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan SOYASLAN, Adalet Bakanlığı bünyesinde söz konusu 
Tasanyı hazırlayan Komisyon üyesi olarak ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri sıfatıyla mesaisi 
elverdiği ölçüde zaman zaman katılmıştır. 

Türkiye Barolar Birliği, Alt Komisyon çalışmalarında sadece başlangıçta temsilci bulundur
muştur. 

Adalet Bakanlığı adına Alt Komisyon çalışmalanna Tetkik Hâkimleri Zekeriya YILMAZ ve 
Yusuf Solmaz BALO, düzenli bir şekilde katılmışlardır. 

Bu çalışmalar sürecinde, toplumun çeşitli kesimlerinden kişiler, çeşitli dernek veya vakıf 
yöneticileri ve özellikle kadın örgütlerinin temsilcileri Tasannm kendi ilgi alanlarına giren hüküm
lerine ilişkin görüş ve önerilerini yazılı veya sözlü olarak Alt Komisyon üyelerine iletme imkanı 
bulmuştur. 

Alt Komisyonda görev yapan üniversite temsilcisi öğretim üyeleri tarafından, hukuk fakül
telerinde görev yapan diğer ceza hukuku öğretim üyeleri ile, başta Yargıtay'da görev yapan çeşitli 
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Ceza Dairesi Üyeleri, Cumhuriyet Savcıları ve tetkik hâkimleri olmak üzere, hâkim, savcı ve 
avukatlarla görüşülerek, Tasarının çeşitli hükümlerine ilişkin düşünce, kanaat ve önerilerinin 
Komisyon çalışmalarına yansıması sağlanmıştır. 

Alt Komisyon çalışmalarının basına kapalı yürütülmesine rağmen, bu çalışmalarda kabul 
edilen düzenlemeler, basın ve yayın organları tarafından aktüel bir şekilde kamuoyunun bilgisine 
sunulmuştur. 

12.5.2004 tarihine kadar devam eden Alt Komisyon çalışmaları sonucunda Hükümet Tasarısın
da büyük ölçüde değişiklik yapılarak kabul edilen metin, Yargıtay Ceza Dairelerine ve Cumhuriyet 
Başsavcılığına, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına, Türkiye'deki bütün hukuk fakültelerine, baro 
başkanlıklanna, çeşitli sivil toplum örgütlerine, düşünür ve yazarlara gönderilmiş olup; içeriğine 
ilişkin görüş, düşünce ve önerilerin, en geç 28 Haziran 2004 tarihine kadar Komisyonumuza iletil
mesi istenmiştir. 

Söz konusu metin, 21-22 Mayıs 2004 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ile Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği bilimsel toplantı ile; 25 Mayıs 2004 tarihinde İstanbul 
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul 
Barosu ile ortaklaşa düzenlediği çalışma toplantısında tartışılmış olup; içeriğine ilişkin olarak her 
iki toplantıda ileri sürülen eleştiri, düşünce, görüş ve öneriler, Alt Komisyon çalışmalarını yürüten 
üye ve akademisyenler tarafından titizlikle takip edilmiştir. 

Alt Komisyon tarafından hazırlanan metnin içeriğine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcılığı, Yargıtay Ceza Daireleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Tabipler Birliği, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu, 
Diyarbakır Barosu, Malatya Barosu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak-İş Sendikaları 
Konfederasyonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bazı hâkim 
ve Cumhuriyet savcıları tarafından ileri sürülen eleştiri, görüş, düşünce ve öneriler, 28 Haziran 2004 
tarihine kadar Komisyonumuza ulaşmıştır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının talebi üzerine 
Prof. Dr. Erdener YURTCAN tarafından Alt Komisyon metninin içeriğine ilişkin olarak hazırlanan 
rapor da belirtilen tarihte Komisyonumuza ulaşmıştır. 

Komisyonumuz, 30 Haziran 2004 tarihinde toplanarak Türk Ceza Kanunu Tasarısı üzerinde 
çalışmaya başlamıştır. Bu toplantıyı 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13 ve 14 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan top
lantılar izlemiştir. 

Türk Ceza Kanunu Tasarısına ilişkin Komisyon toplantılarına, Alt Komisyon çalışmalarına 
katılan kişilerin yanı sıra, Yargıtay'dan Birinci Ceza Dairesi Üyesi Osman ŞİRİN, İkinci Ceza 
Dairesi Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza ÇINAR, Sekizinci Ceza Dairesi Üyesi Kubilay ÖZKAN, Onuncu 
Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi Ali KINACI, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Doç. Dr. İbrahim ŞAH
BAZ, M. Mahir DURAKOĞLU, Ali PARLAR, Tayyar Cem ERALP, Muzaffer KÖSE, Bahattin 
AZİZAĞAOĞLU, H. Atıf ERTEN, Salih Zeki İSKENDER, M. Bahattin PARMAKSIZ ve E. Ah-
sen KOÇ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Mahmut ÖZBAY katıl
mışlardır. 

II. Komisyonumuz, Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin üzerinden çalışmalarına devam 
etmiştir. Bu çalışmalarda, söz konusu metnin içeriğine yönelik olarak yapılan bütün eleştiri, düşün-
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ce, görüş ve öneriler dikkate alınmıştır. Alt Komisyon tarafından hazırlanan metnin içeriğinde bu 
eleştiri, düşünce, görüş ve öneriler ışığında gerekli değişiklikler yapılarak, Türk Ceza Kanunu 
Tasarısı toplam 346 madde olarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzun Türk Ceza Kanunu Tasarısına ilişkin bütün çalışmalarındaki redaksiyon 
görevi, Doç. Dr. İzzet ÖZGENÇ tarafından yürütülmüştür. 

Komisyonumuz çalışmalarında Hükümet Tasarısı üzerinde yapılan değişikliklerde, münhasıran 
bir ülke ceza kanunu dikkate alınmamıştır. Başka bir deyişle, ortaya çıkan metin, herhangi bir ülke 
ceza kanunundan iktibas edilmemiştir. Ancak, bu metnin ortaya çıkarılmasında, İspanya ile Rusya 
Federasyonu arasındaki yelpazede yer alan devletlerin ceza kanunlarının ilgili hükümleri hep göz 
önünde bulundurulmuştur. Bu bakımdan Komisyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan metin, ceza 
hukukuna ilişkin Türk doktrin ve uygulamasının bir ürünü niteliğindedir. 

Hükümet Tasarısı üzerinde Komisyonumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hazır
lanan metinlerde, anlaşılır bir Türkçe kullanılmıştır. Madde metinleri, son derece teknik bir dille 
ifade edilmiştir. Kullanılan kavramlar, farklı anlaşılmaları önleyecek biçimde ve özenle seçilmiştir. 

Maddelerin yazımında, uygulama açısından son derece kolaylık sağlayacak bir sistematik 
benimsenmiştir. Maddeler fıkralara, fıkralar bentlere, bentler ise alt bentlere bölünmüştür. Her fık
ranın başına parantez içinde fıkra numarası konmuştur. Bentler harf sırasına göre sıralanmış ve harf
lerden sonra parantez kapama işaretine yer verilmiştir. Buna karşılık, alt bentler ise, sayıdan sonra 
nokta konmak suretiyle numaralandırılmıştır. 

Tasanda yer alan her bir madde kapsamında madde başlığı, madde metni ve madde gerekçesine 
yer verilmiştir. Madde başlığı ve gerekçesi, madde metninin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. 
Bu husus, madde hükümlerinin yorumlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır. 

III. Suç siyaseti, barış esasına dayalı toplum düzeninin devamı için hukuka aykırı fiillerin han
gilerinin suç olarak tanımlanması gerektiğinin belirlenmesinde izlenen yolu göstermektedir. 
Hukuka aykırı herhangi bir fiile suç niteliğini kazandıran koşullar, izlenen suç siyaseti ile belirlen
mektedir. 

Suç siyaseti ile güdülen amaca ulaşabilmek için, uyulması gereken ana ilkeler, kusur ilkesi, 
hukuk devleti ilkesi ve hümanizm ilkesidir. 

Kusur ilkesi, ceza yaptırımının, ancak işlediği fiilden dolayı kişinin kınanabilmesi durumunda 
uygulanabilmesini ifade eder. Bu ilke, bir yandan işlediği fiil dolayısıyla kusurlu olmayan bir kim
seye ceza verilemeyeceğini ifade ettiği gibi; diğer yandan faile kusurundan daha ağır bir cezanın uy
gulanmasını yasaklar. Bu bakımdan, salt netice sorumluluğu, kusur ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 

İyi bir suç siyaseti izlenirken göz önünde bulundurulması gereken ikinci ilke, hukuk devleti il
kesidir. 

Hukuk devleti ilkesi, hukukun bireylere sağladığı güvenceyi belirtir. Bireylerin özgürlük 
alanına en derin müdahalelerde bulunan ceza hukukunun kötüye kullanılmasını önleyici önlemlerin 
yine hukuk düzeni tarafından konulması, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Suçta ve cezada 
kanunilik ilkesi, belirlilik ilkesi, kıyas yasağı, geçmişe uygulama yasağı, hukuk devleti ilkesinin 
gerekleridir. 

Devletin hukuka bağlılığının ideal bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için ceza kanunlarının 
içerik yönünden nasıl düzenlenmesi gerektiğini, hukuk devleti ilkesi belirler. Bu anlamda, ceza 
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kanununun insana saygı esasına dayanması, işkence ve eziyet niteliğini gösteren uygulamalan etkin 
bir biçimde yasaklaması, insan onuruyla bağdaşmayan cezalar içermemesi, hâkimlerin keyfi ve 
duygusal biçimde hüküm vermelerine yol açabilecek kavram ve tanımlara yer vermemesi, ceza ve 
güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında fiilin ağırlığı ve failin tehlikeliliğinin göz önünde bulun
durulması, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hümanizm ilkesi, suç siyasetinin üçüncü ana ilkesini oluşturmaktadır. Bundan amaç, suç iş
leyen insanın yeniden sosyalleştirilmesi ve toplumsal sorumluluğa sahip bir birey durumuna getiril
mesi hedefinin izlenmesidir. 

Türk Ceza Kanunun Tasarısı üzerinde Komisyonumuz tarafından yürütülen çalışmalarda, suç 
siyasetinin dayandığı bu temel felsefi ilkeler göz önünde bulundurulmuştur. 

IV. Bireyin sahip bulunduğu hukukî değerlerle, hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, 
Tasan metninde ceza kanununun amacı olarak belirlenmiştir. Böylece kanunun özgürlükçü karak
teri vurgulanmıştır. Bireyin bir hukuk toplumunda yaşama hakkının gereği olarak, kamu düzeni ve 
güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi, ceza kanunun temel amaçlan arasında 
sayılmıştır. 

Demokratik toplumlarda ceza kanunlannın uygulanması suretiyle kamu gücünün kötüye kul
lanılmasını önlemek için, ceza hukukunun temel ilkelerinin anayasalarda belirlenmesi yoluna gidil
mektedir. 

Anayasamızda da belirlenen bu ilkelere göre; hangi fiillerin suç oluşturduğunun kanunda açık 
bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak, ancak bir kanuni tanımda belir
lenen muayyen fiiller, ceza yaptınmını gerekli kılabilir. Bu bakımdan, belirli bir kanuna yollamada 
bulunmak suretiyle soyut olarak bu kanuna aykırı davranışların ceza yaptırımına bağlanması, suçta 
kanunilik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Suç tanımlarının redaksiyonunda, bu ilkeye bağlı kalmaya 
büyük bir özen gösterilmiştir. Örneğin, Hükümet Tasansında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda ol
duğu gibi, dolanlı (hileli) ve taksirli iflas suçlarının sadece yaptırımı belirlenmiştir (madde 224). 
Buna karşılık, hangi fiil ve davranışlann bu suçlan oluşturacağı konusunda, herhangi bir belirleme 
yapılmamıştır. Bu konuda, 9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 310 ve 311 inci 
maddelerinde yapılan düzenlemelere yollamada bulunulmuştur. Komisyonumuzda yapılan çalış
malarda, ceza hukukunun güvence fonksiyonlanndan birini oluşturan belirlilik ilkesinin gereği 
olarak, hileli ve taksirli iflas suçlarını hangi fiil ve davranışlann oluşturduğu açık ve seçik bir şekil
de belirlenmiştir. 

Hükümet Tasansında, sadece "ceza kanunlannı bilmemek mazeret sayılmaz" hükmüne yer 
verilmiştir. Böylece, klasik ceza hukuku anlayışının bir sonucu olan "kanunu bilmemek mazeret 
sayılmaz" kuralının kapsamı, büyük ölçüde daraltılmış olmaktadır. Komisyon çalışmalannda kabul 
edilen metinle, söz konusu hükmün, Anayasamızda güvence altına alınan kusura dayalı ceza sorum
luluğu ilkesiyle uyumunun sağlanması amaçlanmıştır. 

Ceza kanunuyla, çeşitli özel suç tanımlanna yer veren diğer kanunlar arasındaki ilişki, 
Anayasamızda güvence altına alınan hukuk devleti, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak yeniden 
belirlenmiştir. 

Tasarının "Tanımlar" maddesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, "çocuk" deyimi, 
Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi hükümlerine uygun 
olarak tanımlanmıştır. Keza, kamu görevlisi kavramının benimsenmesiyle, kimlerin "ceza kanunu 
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uygulamasında memur" sayılacağı konusundaki yersiz ve anlamsız tartışmalara, çeşitli kanunlarda 
yer verilen kazüistik hükümlere son verilmesi amaçlanmıştır. 

V. Ceza kanununun yer bakımından uygulama alanı belirlenirken, Türkiye'nin egemenlik alanı 
içinde işlenen suçlarla ilgili olarak milletlerarası hukuk uygulamasında non bis in idem kuralına 
geçerlilik tanınmamıştır. Buna karşılık, yurt dışında işlenen suçlar bakımından, bu kurala büyük öl
çüde geçerlilik tanınmıştır. 

Komisyon çalışmalarında, yabancı ülkede verilmiş mahkûmiyet kararına bağlı hak yoksunluk
ları bakımından Hükümet Tasarısından farklı bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede, yabancı 
bir mahkeme tarafından hükmedilmiş olan cezalann doğurduğu hak yoksunlukları bakımından ül
kemiz hukukunun dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Suçluların geri verilmesi bakımından, milletlerarası ceza hukuku alanındaki gelişmeler göz 
önünde bulundurularak, ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. 

Komisyon çalışmalarında yapılan düzenlemeyle, yurt dışında işlenen suçlar bakımından, suçun 
işlendiği ülke kanununun göz önünde bulundurulması konusunda aranacak koşullar açık bir şekil
de belirlenmiştir. 

VI. Hükümet Tasarısından farklı olarak, Komisyon çalışmalarıyla oluşturulan metinde, suçlar 
arasındaki "cürüm" ve "kabahat" ayırımı kaldırılmıştır. Tasanda yer alan bazı "kabahafler, suç 
olarak metinde muhafaza edilmiştir. Belirtmek gerekir ki, bu ayırımın kaldırılmasının sonucunda, 
ülkemiz açısından idari yaptırımları gerektiren fiillerle ilgili olarak genel bir düzenleme yapılması 
gereği ortaya çıkmıştır. 

Ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralı bağlamında, özel hukuk tüzel kişileri hakkında ceza yap
tırımının uygulanamayacağı; buna karşılık, güvenlik tedbiri niteliğinde yaptırımlara hük-
medilebileceği kabul edilmiştir. 

Hükümet Tasarısında bilinçli taksir kavramına açıkça yer verilmesi karşısında; Komisyon 
çalışmalarında, olası kast kavramının da kanun metninde tanımlanması gerektiği vurgulanarak, 
bunun ceza miktarının belirlenmesinde ne ölçüde dikkate alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Tasarının taksire ilişkin düzenlemesinde, bu konudaki teorik gelişmeler de dikkate alınmak 
suretiyle, değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemede, taksirin kast gibi haksızlığın manevî unsurunu 
oluşturduğu ve bu kavramların salt bir kusurluluk şekilleri olmadığı düşüncesi hâkim olmuştur. Ay
rıca, yapılan düzenlemeyle, normatif bir kavram olan taksire dayalı kusurluluk durumlarında, 
kusurun matematiksel oranlar olarak ifadesinden vazgeçilmiştir. 

Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar bakımından, objektif sorumluluktan vazgeçilerek, kusura 
dayalı sorumluluk sistemi benimsenmiştir. 

VII. Hükümet Tasarısının Birinci Kitap, İkinci Kısım, "Hukuka Uygunluk Nedenleri" başlıklı 
Üçüncü Bölümü altında yer alan hükümlerin bir çoğunun hukukî niteliği doktrinde tartışma konusu 
olmaya devam etmektedir. Doktrinde bazı görüşler ve hatta bazı ülke kanunları örneğin zorunluluk 
hâlini bir hukuka uygunluk nedeni değil, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak kabul et
mektedir. Aynı şekilde, yetkili merciin emrini yerine getirilmesinin genellikle bir hukuka uygunluk 
nedeni olduğu kabul edilirken; bazı görüşler, bu durumda hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin 
bulunduğunu ve dolayısıyla, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olduğunu ileri sürmektedirler. 
Keza, doktrin ve uygulamamızda "suça etki eden neden" olarak ifade edilen haksız tahrik, esasında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 664) 



— 229 — 

kusurluluğu azaltan sebep olarak değerlendirilmek gerekir. Doktrinde ileri sürülen görüşler açısın
dan bağlayıcı olmamak için, bu Bölümde söz konusu edilen nedenlerin sonucu göz önünde bulun
durulmak suretiyle bir isimlendirmeye gidilmiştir. Belirtilen nedenlerle, ilgili Bölüm başlığı "Ceza 
Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler" olarak değiştirilmiştir. 

Kusurluluğu etkileyen nedenlerle bağlantılı olarak yapılan bütün düzenlemelerde, normatif bir 
kavram olan kusurun iki temel unsurunu oluşturan kişinin algılama yeteneği ile davranışlarını yön
lendirme yeteneğine vurgu yapılmıştır. 

Komisyon çalışmalarında, suça teşebbüs açısından "tam teşebbüs" - "eksik teşebbüs" ayırımı 
kaldırılmıştır. Keza, hazırlık ve icra hareketi ayırımında, objektif ölçüye itibar edilmiştir. Gönüllü 
vazgeçme, bu düzenlemeye paralel olarak suça teşebbüs kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Buna 
karşılık, etkin pişmanlık, sadece belirli suçlar bakımından, ilgili suçla bağlantılı olarak cezayı kal
dıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep olarak düzenlenmiştir. 

Kasten işlenen suçların işlenişine iştirak eden kişilerin sorumluluk statülerinin belirlenmesin
de, faillik ve şeriklik ayırımına sadık kalınmıştır. Bu ayırımda, objektif ölçütler esas alınmıştır. 
Buna göre, kişinin suça iştirak dolayısıyla sorumluluk statüsünün belirlenmesinde, suçun işlenişine 
bulunduğu katkının, gerçekleştirilen suçun icrası üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulacaktır. 

İzlenen suç siyasetinin gereği olarak, kusur yeteneği olmayan çocuk veya akıl hastalarının 
suçun işlenmesinde araç olarak kullanılması ya da azmettirme ilişkisinde azmettirilenin çocuk ol
ması hâllerinde cezada artınm öngörülmüştür. Bu düzenlemede, suçun işlenmesinde kullanılmakla 
bu kişilerin de mağdur edildiği düşüncesi etken olmuştur. 

Birden fazla kişinin iştiraki bir suçun işlenmesini genellikle kolaylaştırmaktadır. Ancak, iş
tirake ilişkin hükümler, işlenen suça ilişkin kanuni tanımda yer alan fiillerin tamamını gerçekleştir-
meyen, ya da bu tanıma uygun bir davranış gerçekleştirmeksizin suçun işlenişine iştirak eden suç 
ortaklarının sorumluluk statülerini belirlemektedir. Bu bakımdan, bir suçun iştirak hâlinde işlen
mesi, iştirak statüleri arasında herhangi bir ayırım yapmaksızın, o suçtan dolayı kişilere verilecek 
cezanın artırılması nedeni olarak mütalâa edilemez. Buna rağmen Hükümet Tasarısında, örneğin 
hırsızlık (madde 202, 203) ve yağma (madde 207) suçlan açısından, bu suçların iştirak hâlinde iş
lenmesinin daha ağır cezayı gerektirdiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Ancak, belirli suçlar 
bakımından sadece icra hareketlerinin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, suçun temel 
şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâl olarak kabul edilebilir. Bu düşüncelerle, 
Komisyonumuzda yapılan çalışmalarda, hürriyete karşı bazı suçların yanı sıra, cinsel saldın ve yağ
ma gibi suçlarda, icra hareketlerinin birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi, bu suç-
lann arzettiği özellikler göz önünde bulundurularak, ilgili suçun temel şekline nazaran daha ağır 
cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. 

VIII. Ceza hukukunun temel kurallarından birisi, "kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç 
varsa o kadar ceza vardır" şeklinde ifade edilmektedir. Bunun istisnalan, suçların içtimai bölümün
de belirlenmiştir. Bu istisnalar dışında, işlenen her bir suçla ilgili olarak ayn ayrı cezaya hük-
medilecektir. Böylece verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır. Hükmolunan birden fazla 
aynı veya farklı nitelikteki cezanın ne suretle infaz edileceği sorununun infaz kanununda düzenlen
mesi gerektiği düşüncesiyle; Komisyon çalışmalannda, Tasarının "cezaların içtimaı"na ilişkin 
hükümlerinin metinden çıkanlması uygun görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 230 — 

IX. Yaptırım sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Ondokuzuncu yüzyıl ceza hukuku an
layışının kalıntısı olan "aslî ceza" ve "fer'î ceza" ayırımı kaldırılmıştır. Suç olgusu dolayısıyla uy
gulanabilen yaptırımlar, ceza ve güvenlik tedbiri olarak belirlenmiştir. 

Suçlar arasındaki "cürüm" ve "kabahat" ayırımı terk edildiği için, Hükümet Tasarısında hür
riyeti bağlayıcı ceza açısından kabul edilen "hapis" ve "hafif hapis" ayırımı da kaldırılmıştır. Böy
lece, temel ceza olarak, hapis cezası benimsenmiştir. 

Hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezası olmak üzere, 
üçe aynlmıştır. Bu ayırımda, hapis cezasının infaz sureti esas alınmıştır. Bu sistemde, bir kişinin 
toplumdan tamamen tasfiyesini öngören bir yaptırım kabul edilmemiştir. Bu cezaların ne suretle in
faz edileceğinin infaz kanununda düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Somut olayda hükmedilen hapis cezasının kısa süreli olması durumunda, etkin ve ülkemiz 
koşulları bakımından da uygulanabilirliği olan seçenek yaptırımlar öngörülmüştür. 

Suç işlemiş olsun veya olmasın, insan kişiliğinin gelişimi, ancak serbest iradeye dayalıdır. Dav
ranışların serbestçe belirlenebilirle hürriyeti, insan kişiliğinin gelişiminin olmazsa olmaz koşulunu 
oluşturmaktadır. Suç işlemiş olan bir insanın dahi kişiliğini geliştirebilmesi için belirli ölçüde dav
ranışlarını yönlendirme hürriyetine sahip olması gerekir. 

Suç işleyen kişinin mahkûm olduğu cezanın infaz edilmesiyle güdülen yegane amaç kişiye ger
çekleştirdiği haksızlık dolayısıyla etkin bir uyanda bulunmak ve kişinin etkin pişmanlık duymasını 
sağlamaktır. Cezalann infazıyla mahkûm gelecekte sosyal sorumluluğa sahip olarak suçsuz bir 
yaşantı sürmeye yatkın duruma getirilmelidir. Ancak, bu amaç, bazı suçlular açısından sadece bir 
cezaya mahkûm olmakla da sağlanmış olabilir. Bu bakımdan, kişinin sadece belli bir cezaya mah
kûm olmasıyla cezanın uyarı fonksiyonunu gerçekleşmesi ve failin bu suçtan dolayı etkin pişman
lık duyması durumunda, artık cezaevi ortamına konmaması gerekir. Kısa süreli hapis cezasına mah
kûm olan hükümlülerin cezasının infaz kurumunda çektirilmesi bakımından, cezanın özel önleme 
fonksiyonu daima kuşku ile karşılanmıştır. Bu bakımdan, kısa süreli hapis cezasına mahkûm olan 
kişilerin uslandırılmasının, eğitiminin ve resosyalizasyonunun sağlanması için etkin seçenek yap-
tınmlann belirlenmesine büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Komisyonumuzda yapılan çalışmalar 
sonucunda belirlenen seçenek yaptınmlar, bu amacı gerçekleştirebilecek niteliktedir. 

Komisyonumuz, yaptınm rejimine ilişkin olarak ceza kanununda yer alması gereken hüküm
lerde, bir suç dolayısıyla yapılan yargılama sonucunda karara bağlanabilecek hususlan, sınır ve öl
çü olarak almıştır. Bu bakımdan, Hükümet Tasansında yer alan koşullu salıvermeye ve kısa süreli 
hürriyeti bağlayıcı cezalann özel infaz rejimlerine ilişkin hükümler, metinden çıkarılmıştır. 

Komisyonumuz, Hükümet Tasarısından farklı olarak ertelemeyi sadece hapis cezası açısından 
kabul ederek düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemede, erteleme, bir koşullu af olmaktan çıkanlıp, 
ceza infaz kurumu hâline getirilmiştir. 

Suçlar arasındaki "cürüm" ve "kabahat" aymmının kaldınlması, para cezası bakımından da 
"ağır para cezası" ve "hafif para cezası" ayınmının terk edilmesi sonucunu doğurmuştur. Ancak, 
bunun sebebiyet verebileceği, bir suç karşılığında öngörülen ve mahkeme tarafından hükmedilen 
para cezası ile idari yaptınm olarak uygulanan para cezası arasındaki kavram kanşıklığını önlemek 
için, ceza hukuku yaptınmı niteliğindeki para cezasının adı, adli para cezası olarak belirlenmiştir. 
Adli para cezası bakımından gün para cezası sistemi benimsenmiştir. Komisyonumuz çalışmalann-
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da benimsenen sistemde adli para cezası, kural olarak hapis cezasına seçenek yaptırım şeklinde 
kabul edilmiştir. Ancak, özellikle ekonomik çıkar amaçlı suçlarda suçun işlenmesiyle bir çıkar elde 
edildiği kesin olarak öngörülmekle birlikte, bunun miktarının belirlenemediği durumlara özgü 
olarak hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da öngörülmüştür. 

X. Komisyonumuzda yapılan çalışmalarda, güvenlik tedbirleri, Hükümet Tasarısından farklı 
olarak, son derece sade bir şekilde düzenlemeye tabi tutulmuştur. Hükümet Tasarısında, bir taraftan 
"fer'i ceza"lara, diğer taraftan da güvenlik tedbirlerine yer verilmiştir. Ancak, öngörülen "fer'i 
ceza"larla güvenlik tedbirleri arasında kabul edilebilir somut bir ölçüt belirlenmemiştir. Bu düzen
leme 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki erteleme hükümlerinin ortaya çıkardığı sorunların devam 
etmesine olanak tanıyabilecek nitelikte görüldüğü için; Komisyon çalışmalarında, erteleme 
kurumunun hukuki yapısında değişiklik yapıldığı gibi, "fer'i ceza" kavramı terk edilmiş ve güven
lik tedbirleri bir sistematik çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. 

İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen kişi, toplumda belli hakları kullanmaktan 
yoksun bırakılmaktadır. Ancak, bu yoksunluk, kural olarak, mahkûm olunan hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Cezanın infazı, kişinin işlediği suçtan dolayı etkin pişman
lık duymasını, yeniden topluma kazanılmasını gerektirdiğine göre; cezasını çekmiş olan kişi artık 
toplumla barışmış, suç işlemekle kaybettiği toplumsal güveni geri kazanmış demektir. Bu bakım
dan, benimsenen yaptırım sisteminde, belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkûmiyetin sonucu 
olarak ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu söz konusu değildir. 

Bu düzenlemeyle, Yaptırım Teorisinin verilerine aykırı olarak çeşitli kanunlarda yer verilen 
belli bir suçtan mahkûmiyete bağlı hak yoksunluklarını gerektiren kazüistik hükümlerin önüne 
geçilmesi amaçlanmıştır. 

Hükümet Tasarısından farklı olarak, bir güvenlik tedbiri niteliğinde kabul edilen müsadere, eş
ya müsaderesi ve kazanç müsaderesi şeklinde bir ayınma tabi tutularak düzenlenmiştir. Komis
yonumuzda kabul edilen bu düzenlemede, Hukuk Toplumunda suçun bir kazanç elde etme yolu 
olarak görülmemesi ve suç işlemek suretiyle kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi gerektiği 
yönündeki düşünce hâkim olmuştur. 

Müsadereye ilişkin genel ve kuşatıcı bir düzenleme yapıldıktan sonra; gerek ceza kanununda 
gerek diğer kanunlarda, çeşitli suç tanımlanyla bağlantılı olarak özel müsadere hükümlerine yer 
verilmemelidir. Bu düşüncelerle, Hükümet Tasarısının rüşvet gibi çeşitli suç tanımlanyla bağlantılı 
olarak müsadereyi özel olarak düzenleyen hükümleri metinden çıkarılmıştır. 

Hükümet Tasarısının Birinci Kitabının Beşinci Kısmında "Çocuk ve Küçüklere İlişkin Hüküm-
ler"e ve bu düzenlemeler kapsamında, "çocuk" ve "küçük" ayırımına yer verilmiştir. Keza, bu 
düzenlemelerde, örneğin hapis cezasından ayrı olarak "çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezası" 
öngörülmüştür. Bu Kısımda, Genel Hükümler Kitabında yer alan bazı düzenlemelerle ilgili olarak, 
örneğin dava veya ceza zamanaşımı, erteleme ve koşullu salıverme bakımından çocuklar ve 
"küçükler"e özgü ayrı hükümlere yer verilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan çalışmalar sonucunda kabul edilen düzenlemelerde, Hükümet 
Tasarısının benimsediği bu sistemden vazgeçilmiştir. Bununla bağlantılı olarak, suç yoluna sürük
lenmiş çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin nelerden ibaret olduğu ve bunların ne suretle uy
gulanacağı hususlarında çocuklarla ilgili kanun içeriğinde düzenleme yapılması uygun görülmüştür. 
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Komisyonumuzda yapılan çalışmalarda, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişiler hakkında 
öngörülen koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirinin bu amaca özgü donanımlı sağlık kuruluş
larında uygulanması kabul edilmiştir. Keza, bu güvenlik tedbiri açısından belli bir süre öngörülmüş 
değildir. Benimsenen sistemde, koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbiri uygulanmasına, akıl has
tasının iyileşmesine kadar değil, toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalkmasına veya önemli 
ölçüde azalmasına kadar devam edilecektir. 

Söz konusu tedavi amaçlı güvenlik tedbiri, suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı 
madde bağımlısı kişiler açısından da öngörülmüştür. 

Tekerrür, cezanın artırılmasını gerektiren bir neden olarak kabul edilmiş değildir. Tekerrür 
hâlinde suç işleyen kişi, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi ve örgüt mensubu suçlu gibi, toplum 
açısından daha fazla tehlike ifade etmektedir. Bu itibarla, mükerirlerin yanı sıra, itiyadi suçlu, suçu 
meslek edinen kişi ve örgüt mensubu suçlu kişiler açısından, bunlara özgü infaz rejimi ve cezanın 
infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri öngörülmüştür. 

Özel hukuk tüzel kişileri hakkında ceza yaptırımı uygulanması uygun görülmemekle beraber, 
bu tüzel kişiliklerin faaliyeti çerçevesinde, bunlann yararına olarak suç işlenmekte olduğu vakıası 
karşısında, bunlarla ilgili olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi yönünde düzenleme yapıl
mıştır. 

XI. Hükümet Tasarısında bir suça ilişkin cezanın belirlenmesinde aynı neden birkaç defa dik
kate alınabilecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Örneğin temel cezanın belirlenmesinde, başka 
nedenlerin yanı sıra, "failin geçmişi, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri, kişisel ve sos
yal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları gibi hususlar" da dikkate alınacaktır (madde 79). Ancak, 
aynı nedenlerin, "Takdire bağlı hafifletici nedenler" başlıklı 33 üncü madde hükmü çerçevesinde 
cezanın bireyselleştirilmesi bağlamında da dikkate alınması gerekmektedir. Hâlbuki, kişi hakkında 
işlediği suç nedeniyle ceza belirlenirken bir neden ancak bir defa dikkate alınabilir. 

Komisyonumuzda yapılan çalışmalarda, cezanın belirlenmesine ve bireyselleştirilmesine iliş
kin hükümler, bu düşünceler çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede cezanın belir
lenmesinde izlenmesi gereken yöntem, açık ve denetime imkân tanıyacak bir biçimde ortaya konul
muştur. Bu düzenlemeye göre, somut olayda ilgili suç tanımında belirlenen cezanın alt ve üst sınırı 
arasında ceza tayin edilirken, cezanın belirlenmesine ilişkin madde hükmünde gösterilen ölçütler 
dikkate alınacaktır. Cezanın belirlenmesine ve bireyselleştirilmesine ilişkin hükümlerle, soyut 
gerekçeler göstererek cezanın alt veya üst sınırdan belirlenmesi şeklindeki yanlış uygulamanın 
önüne geçilmek amaçlanmıştır. 

XII. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin asıl amacı, suç mağdurunun mağduriyetini gidermek değil
dir. Ancak, izlenen ceza siyasetiyle, suç mağdurunun uğradığı zararların karşılanması mümkün 
kılınabilmektedir. Bu bakımdan, mağdurun korunması amacıyla, örneğin kısa süreli hapis cezası 
açısından mağdurun uğradığı zararların karşılanması seçenek yaptırımına yer verildiği gibi, hapis 
cezasının ertelenebilmesi, mağdurun uğradığı zararların karşılanması koşuluna bağlanabilmektedir. 

Aynı şekilde, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda, şikâyetten vazgeç
meden ayrı olarak, uzlaşma müessesesi kabul edilmiştir. Şikâyetten vazgeçme, soyut bir şekilde ger
çekleşmektedir. Şikâyetten vazgeçmenin kabulü için, mağdurun uğradığı zararın herhangi bir şekil
de karşılanması şart olarak aranmamaktadır. Hâlbuki uzlaşma hâlinde, fail, suçtan zarar gören ger-
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çek kişinin veya özel hukuk tüzel kişisinin maruz kaldığı zararın tümünü veya büyük bir kısmını 
ödemeyi veya gidermeyi üstlenmektedir. Failin üstlenmiş bulunduğu zararın karşılanması yönün
deki edimi eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi hâlinde, Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası 
açılmayacak ya da açılmış olan kamu davasıyla ilgili olarak mahkeme tarafından düşme kararı 
verilecektir. Böylece uzlaşma, suç mağdurunun uğradığı zararlann karşılanmasının mümkün 
kılınabilmesi açısından etkin bir yol olarak öngörülmüştür. 

Çeşitli suçlarla bağlantılı olarak kabul edilen etkin pişmanlık hükümleriyle de, suçun işlen
mesiyle ortaya çıkan mağduriyetlerin etkilerinin veya ekonomik zararlann mümkün olduğunca 
azaltılması amaçlanmıştır. 

Örneğin, uyuşturucu veya uyancı madde suçlarında, izlenen suç siyasetinin gereği olarak, 
uyuşturucu veya uyancı madde kullanma fiili suç olarak tanımlanmamıştır. Çünkü, uyuşturucu veya 
uyancı madde kullanmakla kişiler aslında kendi sağlıklannı kaybetmektedirler. Bu nedenle, uyuş
turucu veya uyancı madde kullanan kişiler, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulacak
lardır. Ancak, kullanmak için uyuşturucu veya uyancı maddeyi satın almak veya başka surette elde 
etmek, suç olma özelliğini muhafaza etmektedir. Uyuşturucu veya uyancı maddeyi kullanan 
kişinin, bunu kimlerden ve ne suretle elde ettiği yönünde bilgi vermesi ya da hakkında uygulanan 
tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması durumunda, bu nedenle 
cezalandınlmayacaktır. 

Fuhşa sürüklenen kişinin tedavi veya terapiye tabi tutulması da, suç mağdurunun korunması 
amacına yönelik bir güvenlik tedbiri olarak düşünülmüştür. 

Komisyon çalışmalannda, Hükümet Tasarısında yer almamakla birlikte, çocuklann korunması 
amacına yönelik başka suç tanımları da kabul edilmiştir. 

Örneğin kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı suçlar bağlamında, çocuklann cinsel istisman, 
ayn bir suç olarak düzenlenmiştir. 

Aynı şekilde çocuklara sağlık için tehlike oluşturabilecek maddelerin verilmesi, suç olarak 
tanımlanmıştır. 

İçerik bakımından müstehcen nitelikte olan ürünlerden çocukların etkin bir şekilde korun
masına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Aynca, toplumsal geleceğimiz açısından son derece tehlikeli bir mahiyet taşıması itibanyla, 
çocuklann fuhşa sürüklenmesi fiilleri, etkili ceza yaptınmı altına alınmıştır. 

XIII. Bazı suçlar bağlamında, bunlann Tasan sistematiğindeki yeri itibanyla, Genel Gerekçede 
belirtilenin aksine, bireyin korunması ikinci planda kalmıştır. Örneğin, kişinin cinsel dokunulmaz
lığına karşı fiiller, Tasannın İkinci Kitabının "Topluma Karşı Suçlar" başlığını taşıyan İkinci Kıs
mının Altıncı Bölümü altında düzenlenmiştir. Buna karşılık, Komisyonumuzda yapılan çalışmalar
da, bu suçlar İkinci Kitabın "Kişilere Karşı Suçlar" başlıklı Birinci Kısmının Sekizinci Bölümünde, 
içerik ve sistematik bakımından yeniden tanımlanmışlardır. Bu yeni düzenlemede, kişinin vücut 
dokunulmazlığı ve özellikle cinsel dokunulmazlığı daha etkin bir şekilde koruma altına alınmıştır. 

İşkencenin gizli bir himaye görmesini önlemek ve işkenceyi etkin bir şekilde önleyebilmek 
amacıyla, işkence suçunun ihmali davranışla işlenmesi hâline ilişkin olarak Tasanya özel bir hüküm 
konulmuştur. İşkence fiilleri, bunu önlemekle yükümlü olan kamu görevlileri tarafından genellikle 
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müsamaha ile karşılanmakta ve hatta, sarih veya zımni bir şekilde teşvik dahi edilebilmektedir. Bu 
durumlarda, işkenceyi gerçekleştiren görevlileri cezalandırma imkânı bulunsa bile, işkence yapma 
hususunda sarih veya zımni bir şekilde teşvikte bulunan amir konumundaki kamu görevlileri, genel
likle cezasız kalmaktadır. Bu kişilerin cezasız kalmamasını temin amacıyla Tasarı metnine hüküm 
konulmuştur. 

Ayrıca, işkencenin cezalandırılabilmesi için, bunun mutlaka Türkiye'de gerçekleşmesi, bir 
Türk vatandaşı tarafından veya bir Türk vatandaşına karşı yapılması da gerekmemektedir. Komis
yonumuzda kabul edilen düzenlemelere göre, işkencenin kim tarafından, kime karşı ve nerede 
yapıldığına bakılmaksızın, failleri Türkiye'de ve Türk kanunlarına istinaden cezalandınlabilecektir. 

XIV. Hükümet Tasarısının Özel Hükümler Kitabındaki bir çok hüküm sistematik bakımdan uy
gun olmayan yerlerde düzenlenmiş olması dolayısıyla; Bölüm sistematiklerinin yeniden belirlen
mesi sırasında bu hükümlerden bir kısmı bulundukları yerden başka Bölüme aktarılmıştır. 

Örneğin, Tasanda genel olarak görevi kötüye kullanma suçu tanımlandığına ve avukat da bir 
kamu görevlisi olduğuna göre, Tasarının "Avukatlık görevinin kötüye kullanılması" başlıklı 458 in
ci maddesi hükmü, metinden çıkanlmıştır. : 

Keza, hakaret suçu, İkinci Kitap, Birinci Kısım, Sekizinci Bölüm altında düzenlenmiş iken; 
"memura görevinden dolayı hakaret" suçu, İkinci Kitabın "Millete, Devlete ve Kamusal Banşa Kar
şı Suçlar" başlıklı Üçüncü Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenmiştir. Farklı kısım ve bölümler
de düzenlenen bu hükümler birleştirilerek, uygulamada çıkan birçok sorunu giderebilecek bir şekil
de aynı bölüm altında düzenlenmişlerdir. 

Yürürlükteki 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yansıması olarak Hükümet Tasarısında yer alan 
pek çok hüküm, aslında kazüistik bir mahiyet taşıdığı için, metinden çıkanlmış veya birleştirilerek 
tek hüküm hâline getirilmiştir. 

Örneğin, Tasannın "Can ve malı koruma" başlıklı 231 inci maddesi, Genel Hükümler Kitabın
da yer alan meşru savunma ve zorunluluk hâline ilişkin hükümler karşısında, gereksiz görülerek, 
metinden çıkarılmıştır. 

Keza, rüşvet suçuna ilişkin olarak Tasannın 403, 404, 405 ve 406 ncı maddeleri hükümleri bir
leştirilerek, Suç Teorisinin verilerine uygun olarak ve uygulamayı kolaylaştıracak surette tek bir 
madde altında düzenlenmiştir. Tasannın kazüistik bir mahiyet arzeden 419, 420, 421, 422 ve 423 
üncü maddeleri hükümleri birleştirilerek, tek bir madde altında "Görevi yaptırmamak için direnme" 
suçu olarak düzenlenmiştir. 

Aynı şekilde, Tasanda yer alan "Genel olarak görevi kötüye kullanma" başlıklı 488, "Görevi 
ihmal" başlıklı 491 ve "Keyfi muamele" suçunun tanımlandığı 480 inci madde hükümleri birleş
tirilerek, genel mahiyette ve icrai veya ihmali davranışla işlenebilen görevi kötüye kullanma suçu 
olarak tek madde altında düzenlenmiştir. 

XV. Hükümet Tasarısına 765 sayılı Türk Ceza Kanunundan aktarılan pek çok hüküm, Suç 
Teorisinin verileriyle bağdaşmadığı için, metinden çıkanlmıştır. Örneğin, Suç Teorisine ilişkin pek 
çok sorunu hareketin "nedensellik değeri"ni göz önünde bulundurarak açıklamaya çalışan on-
dokuzuncu yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir yansıması olarak Tasan metnine konulmuş olan 
"Bilinmeyen veya beklenilmeyen hâller ve nedenler" başlıklı 137 nci madde, metinden çıkanlmış-
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tır. Keza, iştirake ilişkin genel nitelikteki hükümler karşısında, "Failin bilinmemesi" başlıklı 232 ve 
"Kavga" başlıklı 233 üncü maddeler, gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

XVI. Hükümet Tasarısına 765 sayılı Türk Ceza Kanunundan yansıyan örneğin hırsızlık, yağ
ma ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili kazüistik mahiyetteki bazı hükümler sadeleştirilmeye çalışıl
mıştır. 

XVII. Komisyonumuz, Hükümet Tasarısının ihale yolsuzluklarıyla mücadele bakımından içer
diği hükümleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki düzenlemeler gibi, yetersiz bularak, bu husus
taki suç tanımlarını yeniden düzenleme yoluna gitmiştir. Bu bağlamda, Tasarı metninde ihaleye ve 
edimin ifasına fesat karıştırma olarak iki ayrı suç tanımına yer verilmiştir. Söz konusu suçların han
gi fiil ve davranışlarla oluşacağı, ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, bu suçların uygulama 
alanı, kamu ihale mevzuatına tabi olsun veya olmasın, nitelik bakımından kamusal faaliyette 
bulunan bütün kurum ve kuruluşların mal veya hizmet alım, satım ve kiralama işlemlerini kap
sayacak şekilde geniş tutulmuştur. 

Yine, yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele için izlenen suç siyasetinin gereği olarak, kişinin 
haklı bir işinin gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat temin etmesi, rüşvet verme olarak 
nitelendirilmemiştir. Buna karşılık, yapılan bu yeni düzenlemede, menfaat sağlayan kamu görev
lisinin fiili, somut olayın koşullarına göre, icbar suretiyle irtikap veya genel nitelikte görevi kötüye 
kullanma suçunu oluşturacaktır. Böylece, haklı bir işinin gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine 
menfaat sağlayan kişi mağdur olarak telakki edileceği için, bu fiillerin açığa çıkması büyük ölçüde 
sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca, rüşvet suçunun uygulama alanı, nitelik bakımından kamusal faaliyette bulunan bütün 
kurum ve kuruluşların görevlilerini kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur. 

XVIII. Hükümet Tasarısının İkinci Kitap, İkinci Kısmındaki "Genel Tehlike Yaratan Suçlar" 
başlıklı Birinci Bölüm altında yer alan suç tanımlarında, oluşturulan tehlikenin sebebiyet verdiği 
zararlı ağır neticeler açısından da hükümlere yer verilmişti. Bu durum, 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununda olduğu gibi, söz konusu ağır neticelerden sorumluluk ile zarar suçlanndan sorumluluk 
arasında bir karışıklığa neden olmaktadır. Örneğin yangın çıkarmak, Hükümet Tasarısının 234 ün
cü maddesinde bir tehlike suçu olarak tanımlanmıştır. 240 inci maddede ise, yangının ölüme 
sebebiyet vermesi hâli ile ilgili olarak "on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası" öngörülmüştür. 
Tasannın sisteminde, meydana gelen bu ağır neticeden sorumluluk için failin kusurlu olması şart ol
madığı gibi, bu netice açısından kast veya taksirle hareket etmesi ve hatta, ölen kişi sayısı önemli 
değildir. Buna karşılık, Tasannın 136 ncı maddesinde, kasten öldürme suçunun örneğin yangın 
çıkararak işlenmesi hâli ile ilgili olarak ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası öngörülmüştür. 

Komisyon çalışmalannda kabul edilen sistemde ise, belirli tehlikelere neden olmak başlı 
başına bir suç olarak tanımlandıktan sonra, bu tehlike sonucunda bir zarann meydana gelmesi haliy
le ilgili olarak aynca özel hükümlere yer verilmemiştir. Bu durumda, meydana gelen netice açısın
dan, kusura dayalı sorumluluk sisteminin benimsendiği netice sebebiyle ağırlaşmış suça ilişkin 
hükümler çerçevesinde sorumluluk yoluna gidilmelidir. Aynca, bu gibi olaylarda, farklı neviden 
fikri içtima hükümleri uygulanarak, fail hakkında tek bir suçtan dolayı cezaya hükmedilmek 
gerekecektir. 
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XIX. Yürürlükteki 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yansıması olarak Hükümet Tasarısında 
yer alan kamu güvenine karşı suçlarda, gerek içerik gerek sistematik bakımdan önemli değişiklik
ler yapılmıştır. Özellikle belgede sahtecilik suçuyla bağlantılı olarak Tasanda yer verilen "bu fiiller
den dolayı genel veya özel bir zarar meydana geldiğinde" (madde 279) veya "bu fiilden dolayı genel 
veya özel bir zarar meydana gelebildiğinde" (madde 284) gibi ifadeler, madde metinlerinden 
çıkarılmıştır. Zira, sahtecilik olgusu gerçekleştikten sonra, bir "genel veya özel zarar"ın meydana 
gelmesini veya gelmesi ihtimalini aramaya artık gerek yoktur. Aslında bu hükümler sahtecilik 
suçundan dolayı sorumluluktan kurtulmak için kötüye kullanılmaya müsait bir durum oluşturmak
tadır. Keza, sahtecilik olgusu gerçekleştikten sonra, uygulamada ayrıca bunun "iğfal kabiliyetini 
haiz" veya "aldatma yeteneğine sahip" olup olmadığını araştırmak da, sahtecilik suçundan dolayı 
sorumluluktan kurtulmak için bir çıkış yolu olarak görülmektedir. Aldatıcılık özelliği, sahteciliğin 
özünde var olan bir husustur. Aksi takdirde, sahtecilikten söz etmek mümkün değildir. 

Resmi belgede sahtecilik suçuyla bağlantılı olarak belgenin asıl, özet veya suret olması 
bakımından veya bu belgeler arasında, "kimlik belgesi", "şahadetname", "beyanname", "zabıtanın 
teftiş ve kontrolüne tabi defter", "iyi hâl veya yoksulluk belgesi", ya da sağlık raporu olup ol
mamasına göre ayırım yapılması, toplumda hukuk güvenliğini sarsan keyfi uygulamalara imkân 
sağlayan bir durum olarak görüldüğü için; bütün bu ayırımlar, Komisyon çalışmaları sonucunda 
oluşan metinde terkedilmiştir. 

XX. Komisyon çalışmalarında, Hükümet Tasarısında bulunmayan yeni suç tanımlarına yer 
verilmiştir. 

Örneğin, insan üzerinde deney fiilleri ilk defa mevzuatımızda suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç 
tanımlaması yapılırken, ülkemizde bu konuda kapsamlı bir kanuni düzenlemenin bulunmaması 
nedeniyle, insan üzerinde bilimsel deney yapılabilmesinin ve tedavi amaçlı denemelerde 
bulunulabilmcsinin şartlan aynca belirlenmiştir. 

Çevrenin kirletilmesi fiilleri, hâlen yürürlükte olan Çevre Kanununa göre sadece idari yap
tırımı gerektirmektedir. Hâlbuki çağdaş ceza kanunlannda, ekolojik dengenin bozulmasına neden 
olması ve çevrede kalıcı etkiler doğurması bakımından bu fiillerin suç olarak tanımlanması yoluna 
gidilmiştir. Yakın tarihlerde ülkemizde yaşanan kimyasal veya radyoaktif madde atık ve artıklarıy
la dolu varillerin yurt dışından gelen gemilerle sahillerimize bırakılması ve hatta, bu tür maddeler
le yüklü gemilerin karasulanmızda kendi hâline terk edilmesi olaylan, toplum olarak çevre kir
liliğine karşı duyarlılığımızın artmasına neden olmuştur. Bu duyarlılığın sonucu olarak, çevrenin 
kasten veya taksirle kirletilmesi fiilleri, Komisyonumuzda yapılan çalışmalarda suç olarak tanım
lanmıştır. Hatta, Komisyonumuzca kabul edilen ceza kanununun yer bakımından uygulama alanına 
ilişkin hükümlere göre; çevrenin kasten kirletilmesi suçunun kim tarafından ve nerede işlendiğine 
bakılmaksızın, failleri Türk kanunlanna göre cezalandırılmak üzere Türkiye'de yargılanabilecektir. 
Bu düzenlemelerin yapılmasında, çevre kirliliğine neden olan fiillerin Türkiye'nin egemenlik alanı 
dışında işlenmesine rağmen, hava sirkülasyonlan veya denizlerdeki akıntılarla kirliliğin ülkemize 
de sirayet etmesi ve özellikle, Türkiye'ye komşu ülkelerdeki eskimiş teknolojilerle çalışan ve çevre 
kirliliğini önlemeye yönelik yeterli teknik donanıma sahip bulunmayan atom enerji santrallerinin 
hâlen faaliyette bulunması, büyük ölçüde etkili olmuştur. 
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Ülkemizdeki plansız şehirleşmenin ve kamu arazilerinin işgalinin önüne geçebilmek amacıyla, 
"yapı ruhsatiyesi" olmaksızın veya ruhsata aykırı olarak inşaat faaliyetinde bulunulması, bu inşaat
lara veya "yapı kullanma izni" alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması 
suç olarak tanımlanmıştır. 

Komisyon çalışmalarında, diğer kanunlarda düzenlenen çeşitli suçlar, uygulamada karşılaşılan 
sorunları giderebilecek şekilde ve Suç Teorisinin verilerine uygun olarak yeniden tanımlanarak 
Tasan metnine dahil edilmiştir. 

Hâlen yürürlükte bulunan Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda or
gan ve doku ticareti açısından öngörülen ceza hükümlerinin yetersiz olması karşısında, bu konuda 
daha etkin bir ceza hukuku koruması sağlamak amacıyla, Tasan metnine yeni hükümler konulmuştur. 

Keza, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması amacına yönelik fiiller de Tasan 
kapsamında yeni bir suç olarak tanımlanmıştır. Belirtilmelidir ki, hâlen yürürlükte bulunan 
"Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair" Kanunun "karapara aklama" suçuna ilişkin hüküm
leri, Suç Teorisinin verilerine ve genel olarak suç tanımına ilişkin kanun tekniğine uygun değildir. 
Aynca, "karapara"nın ancak sayılı birtakım suçlann işlenmesi suretiyle elde edilen ekonomik 
değerlere inhisar ettirilmesi, kazüistik düzenlemelere özgü sakıncalan taşımaktadır. Tasan metnin
de yer verilen yeni suç tanımı ile, hâlen yürürlükte bulunan Kanundaki "karapara aklama" suçuna 
ilişkin aksaklıklann düzeltilmesi amaçlanmıştır. Aynca belirtilmelidir ki, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerinin aklanması suçunun dışında Tasan metninde yer verilen başka hükümler de, 
"Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair" Kanunla güdülen amaçlan gerçekleştirmeye el
verişli bir şekilde düzenlenmiştir. Kazanç müsaderesine ilişkin madde hükümleri, bu konuda örnek 
olarak gösterilebilir. 

XXI. 765 sayılı Tük Ceza Kanununda olduğu gibi, Hükümet Tasarısının İkinci Kitap, İkinci 
Kısım, Dördüncü Bölüm başlığı "Kamu Düzenine Karşı Suçlar" olarak belirlenmiştir. Komis
yonumuzda yapılan çalışmalar sonucunda Bölüm başlığı "Kamu Banşına Karşı Suçlar" olarak 
değiştirilmiştir. Bu Bölümde tanımlanan suçlann büyük bir çoğunluğu somut tehlike suçu olarak 
tanımlanmıştır. Bu itibarla, ilgili suç tanımlannda belirtilen fiillerin işlenmesi, cezalandınlabilirlik 
için yalnız başına yeterli değildir. Bunun için, gerçekleştirilen fiilin aynca somut bir tehlikenin 
oluşumuna neden olması gerekir. Somut tehlike suçları bağlamında dikkat edilmesi gereken diğer 
bir husus, ortaya çıkan tehlikenin gerçekleştirilen fiilin eseri olmasıdır. Başka bir deyişle, oluşan 
somut tehlike ile gerçekleşen fiil arasında nedensellik bağının bulunması gerekir. 

Söz konusu suçlann somut tehlike suçu olarak tanımlanması, düşünceyi açıklama özgür
lüğünün güvencelerinden birini oluşturmaktadır. 

Bu Bölümde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu yeniden tanımlanmıştır. Cezalan
dınlabilirlik için, oluşturulan örgütün işlenmesi amaçlanan suçlar bakımından elverişli bir yapıya 
sahip olması gerekir. Her ne kadar ilgili madde metninde örgütün varlığı için asgari üye sayısı belir
lenmiş ise de; söz konusu suçun oluşabilmesi için, örgütün gerek hiyerarşik yapısı, gerek sahip 
bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçlan işlemeye elverişli olması gerekir. 

Örgüt kavramına ilişkin olarak bu Bölümde yer alan hükümler, bütün suçlar açısından geçer
lidir. Bu bakımdan, söz konusu hükümler, "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar" ile "Anayasal 
Düzen ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" bağlamında tanımlanan "Silâhlı örgüt" suçu açısın
dan da geçerlidir. Ancak, ilgili düzenlemelerde "Silâhlı örgüt" suçu açısından ek unsurlara yer veril
miştir. 
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Bu kapsamda yapılan düzenlemelerle, "Silâhlı örgüt" suçu ile "Suç için anlaşma" suçu arasın
daki ayırıcı ölçütler açık bir şekilde belirlenmiştir. 

Ayrıca işaret edilmelidir ki, Devletimizin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla oluşturulmuş 
örgütlerin yabancı devlet yetkilileri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi, Tür
kiye'ye karşı hasmane hareket olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. 

XXII. Hükümet Tasarısının İkinci Kitap, Üçüncü Kısım, "Adliyeye Karşı Suçlar" başlıklı 
Yedinci Bölüm altında düzenlenen suç tanımlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Günlük hayatta, bir suçla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve kovuşturma sürecinde, adil yar
gılamayı etkilemeye yönelik beyanlarda bulunulması şeklinde olaylara tanık olunmaktadır. Komis
yonumuzda kabul edilerek Tasan metnine konan hükümlerle, özellikle dış kaynaklı bu etkileme 
girişimlerinin önüne geçilmek amaçlanmıştır. 

Keza, bir suçla ilgili olarak başlatılan soruşturma işlemleri ile bağlantılı olarak basın ve yayın 
organlannda çıkan haberlerde, suç şüphesi altında olan veya olmayan kişilerin suçlu olarak dam-
galanmalannı sağlayacak şekilde görüntülere yer verilmektedir. Kişiler açısından telafisi imkânı ol
mayan olumsuz sonuçlar ortaya çıkaran bu fiiller, Komisyonumuzda kabul edilen düzenlemelerle 
suç olarak tanımlanmıştır. 

Aynı şekilde, soruşturma evresindeki işlemlerin gizliliği kural olmakla birlikte, belli olaylarla 
ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında, dosya içeriğini oluşturan ve gizli tutulması 
gereken bilgi veya belgeler, basın ve yayın organlannda tefrika şeklinde yaymlanabilmektedir. 
Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için, gizlilik kuralını ihlâl eden davranışlar, suç olarak 
tanımlanmıştır. 

Belli bir suçtan dolayı hakkında tutuklama veya hükümlülük kararı verilmiş olan kişilerin, 
yakalanmadan serbestçe dolaştığına tanık olunabilmektedir. Tasan metnine, kişilerdeki hukuk 
güvenliğini sarsıcı bir etki doğuran bu davranışlann önüne geçmeye yönelik hükümler konulmuş
tur. 

Hukuk toplumunun bireylerinin doğruyu söylemesi esastır. Bu nedenle, söylenen sözün doğ
ruluğuna güvenmek gerekir. Ancak, toplumumuzda belli ilişkiler bağlamında yalan söylemek ve 
yalan tanıklık yapmak yönündeki davranışlara bir ölçüde müsamaha ile bakılabilmektedir. 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun yalan tanıklık suçuyla ilgili olarak öngördüğü yaptınmlann yetersiz
liği de, bu müsamahayı pekiştirici bir etki doğurmuştur. Bu durum, toplumsal ilişkilerde söylenen 
sözler bakımından kişilerin birbirlerine güvensizlik duymalanna neden olmaktadır. Bu olumsuz 
durumun önüne geçebilmek ve tanıklık müessesesine etkinlik kazandırabilmek amacıyla, Hükümet 
Tasansının yalan tanıklık suçu ile ilgili hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Hızlı işleyen ve adil bir kararla sonuçlanan bir ceza muhakemesi süreci için, suç delillerinin 
korunması ve bozulmadan elde edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, Komis
yonumuzca Tasan metninde yapılan değişikliklerle, suç delillerinin yok edilmesi, gizlenmesi ve 
değiştirilmesi, suçluyu kayırma ve suçu bildirmeme suçlan yeniden düzenlenmiştir. 

XXIII. Komisyon çalışmaları sonucunda Tasanda kabul edilen metin, İktidar Partisi ile 
Anamuhalefet Partisinin uzlaşması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan, Tasarı metninde yer 
alan bazı hükümler, içerikleri bakımından hukuî veya siyasî düşüncelerle eleştiri odağı olabilecek 
bir nitelik taşımaktadırlar. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

arşı oy yazım ektedir.) 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Başkanvekili 
Halil Özyolcu 

Ağrı 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
(22. maddeye muhalifim. 

Tasan metninden çıkması lâzım.) 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kınkkale 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Aynşık oy yazımız eklidir.) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 
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KARŞI OY YAZISI 
Türk Ceza Kanunu Tasarısı üzerinde TBMM Adalet Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda kabul edilen metnin bazı maddelerinde yer alan hükümlerin hukuki olmadığı gerekçesiy
le, bu maddelere karşıyım. Söz konusu maddelere ilişkin karşı oy gerekçelerim ve önerilerim 
aşağıdaki şekildedir. 

1. Türk Ceza Kanunu Tasarısının Adalet Komisyonunda kabul edilen "Reşit olmayanla cinsel 
ilişki" başlıklı 104 üncü maddesine karşıyım. 

Bu madde hükmünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekir: 
Reşit olmayanı cinsel ilişkiye ikna 
Madde 104. - (1) Onbeş yaşını bitirmiş olan çocuğu, cinsel ilişkide bulunmaya ikna eden kişi, 

şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikayet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat ar

tırılır. 
Gerekçem şudur: 
Onbeş yaşını doldurmuş olan çocuklar cinsel farkındalık dönemine girmişlerdir. Ancak, henüz 

kişiliklerinin yeterince gelişmemiş olması, başkalarıyla cinsel ilişkiye girmenin sonuçlarını yeterin
ce kavrayacak bir sorumluluk duygusuna sahip olmamaları dolayısıyla, bu çocukların cinsel ilişkide 
bulunmaya ikna edilmesi suç olarak tanımlanmalıdır. 

Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen düzenlemeye göre, kimin fail, kimin mağdur ol
duğunu belirleme imkanı çoğu zaman bulunamayacaktır. Bu bakımdan, madde metninde aranan 
şikayet şartının kimin tarafından gerçekleştirileceğini tayin etmek de imkansız olacaktır. Bu neden
le, söz konusu madde hükmü, kötüye kullanılmaya son derece elverişli bir mahiyet taşımaktadır. 

Belirtilen sakıncaların giderilebilmesi için, söz konusu madde başlığı ile birinci fıkrası hük
münün önerdiğimiz şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. 

2. Türk Ceza Kanunu Tasarısının Adalet Komisyonunda kabul edilen "Eğitim ve öğretimin en
gellenmesi" başlıklı 112 nci maddesine karşıyım. 

Çünkü, Adalet Komisyonunda kabul edilen metin, kişilerin eğitim hakkının örneğin hileli dav
ranışlarla engellenmesini yaptınm altına almamaktadır. Bu hükümle, bir kamu hizmeti olan eğitim 
faaliyetinin genel olarak engellenmesi, suç olarak tanımlanmaktadır. 

Ancak, ister Devlet eliyle verilsin, ister kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak özel 
kişiler eliyle olsun, yürütülen eğitim ve öğretim hizmetlerinden kişilerin yararlandırılmasının ör
neğin hileli davranışlarla engellenmesi, bu hükme göre suç oluşturmamaktadır. 

Bu sakıncayı gidermek amacıyla, söz konusu madde metninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
gerekmektedir: 

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi 
Madde 112. - (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; 
a) Devlet eliyle ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim 

ve öğretim faaliyetine, 
b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına, 
c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya 

orada kalınmasına, 
engel olunması halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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Gerekçem şudur: 
Gerek devlet eliyle gerek özel hukuk kişileri aracılığıyla yürütülen eğitim ve öğretim faaliyeti, 

kişiler açısından bir kamu hizmeti ifade etmektedir. Bu nedenle, kamu makamlarının verdiği izne 
dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin engellenmesi, aynı zamanda 
kişilerin eğitim ve öğretim hakkının kullanılmasını engellemek olarak düşünülmüştür. Bu eğitim ve 
öğretim faaliyetinin engellenmesi, birden çok kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanması açısın
dan etki doğurduğu için, söz konusu suçu oluşturan ilk seçimlik hareket olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu suçun oluşabilmesi için, özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri eliyle verilen eğitim 
ve öğretim hizmetinin yürütülmesi sırasında kamu makamlarının verdiği iznin kötüye kullanıl
maması, verilen iznin koşullarına uygun olarak bu hizmetin yürütülmesi gerekir. 

Maddenin (b) bendinde, kişinin eğitim ve öğretim hakkının kullanılmasının engellenmesi, suç 
olarak tanımlanmıştır. Diğer suçlarda olduğu gibi, bu suç da, bir kişinin mağdur olması göz önün
de bulundurularak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, mağdur olan kişi sayısının fazlalığı durumunda suç
ların içtimaına ilişkin hükümlere göre hareket edilecektir. 

Bu durumda da suçun oluşumundan söz edebilmemiz için, eğitim ve öğretim hakkının kullanıl
masının engellenmesi gerekir. Bu nedenle, öncelikle eğitim ve öğretim hakkının kullanılması söz 
konusu olmalıdır. Başka bir deyişle, söz konusu bentte, ancak Anayasa ve kanunla belirlenmiş sınır
lar içinde kullanılan bir hakkın engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, eğitim ve öğ
retim hakkının kullanılmasıyla ilgili olarak Anayasa'da, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası söz
leşmelerde ve kanunlarda belirlenen ölçü ve sınırlar dışına çıkılmış olması durumunda, bu suç oluş
mayacaktır. Örneğin, öğrenci statüsünde olsa bile, başkalarının eğitim ve öğretim hakkını kullan
masını, eğitim ve öğretim faaliyetinin yürütülmesini engelleyici davranışlar içerisine giren kişinin, 
bu davranışlanna devam ettiği sürece eğitim ve öğretim faaliyetinin yürütüldüğü bina ve tesislerden 
uzaklaştırılmasına ilişkin eylemler, suç oluşturmayacaktır. Bu bağlamda belirtilmelidir ki, baş
kalarının eğitim ve öğretim hakkını kullanmasını, eğitim ve öğretim faaliyetinin yürütülmesini en
gelleyici davranışlar, esasen bu madde kapsamında tanımlanan suçu oluşturmaktadır. 

Maddenin (c) bendinde, öğrencilerin barınmalarına tahsis edilmiş binalara giriş, çıkışlarının, 
burada oturmalarının engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. İster kamu kurum veya kuruluşları 
tarafından ister özel hukuk kişileri eliyle verilsin, öğrencilerin barınma ihtiyaçlannı toplu olarak 
karşılamaya yönelik hizmetlerin, eğitim ve öğretim hakkıyla bağlantısı dolayısıyla, söz konusu 
seçimli harekete bu madde kapsamında yer verilmiştir. 

Bu suçun söz konusu seçimlik hareketle işlenebilmesi için, özel hukuk kişileri eliyle verilen bu 
hizmetin, kamu makamlannın verdiği iznin koşullarına uygun olarak yürütülmesi gerekir. 

Bu madde kapsamında tanımlanan suçun oluşması açısından, söz konusu seçimlik hareketler, 
kişilere karşı cebir veya tehdit kullanarak gerçekleştirilebileceği gibi, örneğin bu hizmetlerin veril
diği bina ve tesislere ilişkin kapıların öğrencilerin giriş ve çıkışını engelleyecek şekilde kilitlenmesi 
suretiyle de gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, madde metninde "cebir veya tehdit kullanılarak ya da 
hukuka aykın başka bir davranışla" ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadenin kullanılması, söz konusu 
suçun oluşabilmesi açısından eğitim ve öğretim hakkına müdahalenin hukuka aykın bir şekilde ger
çekleşmesi gereğini vurguladığı için de önem taşımaktadır. 
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3. Türk Ceza Kanunu Tasarısının Adalet Komisyonunda kabul edilen "Kamu kurumu veya 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi" başlıklı 113 üncü 
maddesine karşıyım. 

Çünkü, Adalet Komisyonunda kabul edilen düzenlemeye göre; verilen bir kamu hizmetinden 
belli bir kişinin yararlanmasının örneğin hileli davranışlarla engellenmesi suç oluşturmayacaktır. 

Bu durumda, kamu hizmetinin genel olarak verilmesine devam edilmekle birlikte; belli kişiler 
bu hizmetten hukuka aykırı olarak yararlandırılmamaktadır. 

Ayrıca belirtilmelidir ki; Adalet Komisyonunda kabul edilen metnin içeriğinde pek çok tutar
sızlık ve uyumsuzluk mevcuttur. Başlıkla madde metni birbirleriyle uyumlu değildir. Madde başlığı 
gereksiz şekilde uzundur. Madde başlığı "Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi" olarak belirlenmiş iken, madde metninde sadece kamu 
kurumlannda yürütülen faaliyetin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır. Madde başlığına rağmen, 
madde metninde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi suç 
olarak tammlanmamaktadır. 

Madde metni ve başlığı, içinde yer aldığı Bölüm başlığı ile de uyumlu değildir. 
Bütün bu sakıncaların önüne geçebilmek için, bu madde metninin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesi gerekmektedir: 
Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 
Madde 113. - (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, 
a) Devlet eliyle ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak verilen bir kamu hiz

metinin yürütülmesine, 
b) Kişinin kamu kurumlannda veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannda verilen 

hizmetlerden yararlanmasına 
engel olunması halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Gerekçem şudur: 
Öneri madde metninde, gerek Devlet eliyle gerek özel hukuk kişileri aracılığıyla verilen kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinin genel olarak engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu hüküm kar
şısında, örneğin kamu makamlannın verdiği izne dayalı olarak özel hukuk kişileri eliyle verilen sağ
lık hizmetlerinin yürütülmesinin engellenmesi de suç oluşturmaktadır. 

Bir kamu hizmetinin verilmesinin genel olarak engellenmesi, aynı zamanda kişilerin hizmetten 
yararlanmasını engellemek olarak düşünülmüştür. Bir hizmetin verilmesinin genel olarak engellen
mesi, birden çok kişinin bu hizmetten yararlanması açısından etki doğurduğu için, söz konusu suçu 
oluşturan ilk seçimlik hareket olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu suçun oluşabilmesi için, özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri eliyle verilen kamu 
hizmetinin yürürümü sırasında kamu makamlannın verdiği iznin kötüye kullanılmaması, verilen iz
nin koşullarına uygun olarak bu hizmetin yürütülmesi gerekir. 

Maddenin (b) bendinde, belli bir kişinin çeşitli nedenlerle bu hizmetlerden yararlanmasının en
gellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, bir kişinin kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlan marifetiyle verilen hizmetlerden yararlanmasının engellenmesi de söz konusu suçu oluş
turacaktır. 
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Bu fıkra kapsamında söz konusu suçun oluşabilmesi için, verilen kamu hizmetinden kişinin 
yararlanma hakkının olması gerekir. Diğer bir deyişle, kişinin bu hizmetten yararlanmak için gerek
li koşullan taşıması gerekir. 

Değişiklik önerimiz esasında maddenin düzenlendiği bölüm başlığıyla da uyum arzetmektedir. 
4. Türk Ceza Kanunu Tasarısının Adalet Komisyonunda kabul edilen "inanç, düşünce ve 

kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" başlıklı 115 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne 
karşıyım. 

Bu fıkra metninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir: 
(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve 

kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan, açıklamaktan, yaymaktan veya mensup olduğu 
dinin emir ve yasaklanna uygun davranmaktan meneden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Gerekçem şudur: 
Söz konusu madde metniyle, kişilerin Anayasa'da ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası söz

leşmelerde güvence altına alınan dini inanç, düşünce ve kanaatleri açıklama özgürlüğünün cebir 
veya tehdit kullanılarak engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır. Keza, kişilerin mensup oldukları 
dinin gereklerine uygun davranmaktan alıkonulmaları da yaptırım altına alınmıştır. Ancak, söz 
konusu suçun oluşabilmesi için, Anayasa'da belirlenen sınırlar çerçevesinde bir hak ve özgürlük 
kullanılması gereklidir. Hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması, hiçbir zaman hukuki himaye al
tına alınamaz. 

Laiklik, dinin şahsî veya siyasî nüfuz elde edilmesi amacına yönelik olarak istismarına 
müsaade etmemektedir. Anayasamızın 24 üncü maddesinin son fıkrasındaki yasakla amaçlanan; 
dinin ve din duygularının şahsî veya siyasî nüfuz elde etmek amacıyla kullanılmasının, dinin aldat
ma aracı haline getirilmesinin önlenmesidir. Bu gibi durumlarda, din ve vicdan özgürlüğünün 
kötüye kullanılması söz konusudur. Buna karşılık, dinî inançları açıklamak, yani dini yaymak, yer
leşmesine çalışmak, laiklik ilkesiyle de güvence altına alınmış bir haktır. 

Anayasanın 24 üncü maddesi hükmüyle ifade edilmek istenen husus, gerekçesinde de belirtil
diği gibi,"... dinin ve dinî duyguların siyasî amaçlara alet edilmesinin) yasaklan"masıdır. Dini ve 
din duygulannı yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmeyen ve kötüye kullanmayan bir 
düşünce açıklaması, yasaklanmamıştır. 

Din hürriyeti, ibadet hürriyetini, yani inançlann dış dünyada ortaya konulmasını da kapsamak
tadır. Ancak, inançlann dış dünyada ortaya konulması amacına yönelik eylemlerin, toplumda diğer 
fertlerin haklarını ihlâl etmemesi, toplum banşını bozucu bir nitelik taşımaması gerekir. Aksi tak
dirde, bir hakkın kullanılmasından söz edilemez. Anayasa Mahkemesinin kararlarında da belirtil
diği üzere; bireyin manevi hayatına ilişkin olan dinî inanç bölümünde sınırsız bir hürriyet tanınmış 
olmakla birlikte, din hürriyetinden doğan hakların bireyin hayatından çıkıp, toplumun barışını ve 
huzurunu tehdit eden eylem ve davranışlara dönüşmemesi gerekir. 

Söz konusu suçun oluşması açısından, engellemenin kişilere karşı cebir veya tehdit kullanarak 
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla yapılması gerekir. 

5. Türk Ceza Kanunu Tasarısının Adalet Komisyonunda kabul edilen "Görev sırasında din hiz
metlerini kötüye kullanma" başlıklı 219 uncu maddesine karşıyım. 
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Bu madde hükmünün metinden çıkarılması gerekmektedir. Çünkü: 
Kişi ayırımı yapmaksızın, kim tarafından işlenmiş olursa olsun, "Kanunlara uymamaya tahrik" 

(madde 217), "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" (madde 216), "Suçu, suçluyu veya 
suç örgütünü övme" (madde 215), "Suç işlemeye tahrik"( madde 214) "Türklüğü, Cumhuriyeti, dev
letin kurum ve organlarını aşağılama" (madde 302) fiilleri Tasanda bağımsız suçlar olarak tanım
lanmıştır. Din hizmeti veren kişilerin siyasi içerikli konuşmalannın belirtilen suçlan oluşturması 
halinde, bu hükümlere göre cezalandınlacaklan muhakkaktır. Ancak, yapılan konuşmanın belirtilen 
suçlardan birini oluşturacak nitelik taşımaması durumunda, ceza hukuku sorumluluğunun söz 
konusu olmaması gerekir. Aksi takdirde, herkes açısından suç oluşturmayan ve hatta düşünceyi 
açıklama özgürlüğünün kullanılması kapsamında değerlendirilebilecek bir fiil, sadece belli kişiler 
açısından suç olarak kabul edilmiş olacaktır. Bu yöndeki düzenleme, Anayasamızda ve Türkiye'nin 
taraf olduğu Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde güvence altına alınmış olan, düşünceyi açıklama 
özgürlüğünün ihlali niteliği taşımaktadır. 

Belli nitelikteki görevleri yapan kişilerin görevlerini ifa ederken siyasal içerikli faaliyetlerde 
bulunması engellenmek isteniyorsa, bunun sadece din hizmeti veren kişilerle sınırlandınlmaması 
gerekir. Din hizmeti veren kişilerin yanı sıra, eğitim, öğretim ve güvenlik hizmeti veren kamu 
görevlilerinin de görevlerini siyasal amaçla istismar etmesi mümkündür. Bu durumda, söz konusu 
görevlilerin hapsi açısından, görevlerinin ifası sırasında ve görevleriyle bağlantılı olarak siyasal 
içerikli faaliyetlerde bulunulması bağımsız bir suç olarak tanımlanmalıdır. Böylece, camiye, kışlaya 
ve okula siyaset sokulması yaptınm altına alınmış olacaktır. Bu düşüncenin benimsenmesi halinde, 
Tasannın söz konusu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir: 

Belli görevlerin siyasi amaçla istismar edilmesi 
Madde 219. - (1) Din hizmeti veren kişilerin ya da eğitim, öğretim veya güvenlik hizmeti veren 

kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken veya görevleriyle bağlantılı olarak belli bir siyasi 
görüş veya partinin lehine veya aleyhine propaganda yapması halinde, fail hakkında altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

6. Türk Ceza Kanunu Tasansının Adalet Komisyonunda kabul edilen "Şapka, Türk harfleri ve 
giyilmesi yasak kisveler" başlıklı 222 nci maddesine karşıyım. 

Bu madde hükmünün metinden çıkanlması gerekmektedir. 
Çünkü: 
Madde metninde çeşitli kanun adlan belirtilmek suretiyle, bu kanunlann içeriğine genel 

mahiyette bir yollamada bulunulmaktadır. Bu şekildeki soyut suç tanımlan, Anayasamızda ve 
Tasannın üçüncü maddesinde güvence altına alınan suçta kanunilik ilkesi ve özellikle belirlilik il
kesine aykınlık oluşturmaktadır. Nitekim, bu husus, Adalet Komisyonu Raporunun IV numaralı 
paragrafında açık bir şekilde vurgulanmıştır. 

Aynca, Hükümet Tasansının 302 nci maddesinin gerekçesinde de açıkça belirtildiği gibi, söz 
konusu Kanunlarda öngörülen yükümlülüklere belirli suretteki aykın davranışlann yine bu Kanun
lar kapsamında özel olarak yaptınm altına alınması daha yerinde olacaktır. 

Türk Ceza Kanunu Tasansının Adalet Komisyonunda kabul edilen 222 nci maddesinde yer 
verilen kılık ve kıyafetle ilgili kanunlardan birincisi, 28.11.1925 tarih ve 230 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 25.11.1925 tarih ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanundur. 
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Bu Kanunun birinci maddesi hükmü şöyledir: 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve 

bilumum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı 
giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafı bir itiyadın 
devamını hükümet meneder." 

Bu Kanuna göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dahil, bütün kamu görevlilerinin, bütün 
memur ve müstahdemlerin "şapka giymek mecburiyeti" vardır. Kanun, kamu görevlileri açısından 
"şapka giymek mecburiyeti" getirmekle beraber; vatandaşlar açısından bir yükümlülük ihdas et
memektedir. 

Ancak, bugün, başta Milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu Üyeleri olmak üzere, kamu görevlileri 
artık bu "mecburiyete riayet etmemektedir. Bu itibarla; söz konusu Kanun hükümleri, artık met
rukiyetle malûldür. Yani, hukuken varlığını devam ettirmekte ise de; günlük hayatta uygulaması ar
tık mevcut değildir. 

Buna rağmen, Türk Ceza Kanununda Adalet Komisyonunda kabul edilen şekliyle bir suç 
tanımına yer verilmesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında görev yapan bizleri 
ve hatta bütün kamu görevlilerini mütemadi suçlu konumuna getirecektir. 

Her ne kadar Komisyonda kabul edilen suç tanımına göre, şapka giymeyen kamu görevlileri 
suç işlemekte iseler de; bu hükümle asıl cezalandırılmak istenen, salt şapka giymemek değil; şapka 
dışında başka bir başlığın, özellikle dini mülahazalarla giyilmesi yönündeki kastla hareket edil
mesidir. (Bu konuda bkz. Kayıhan İÇEL - Yener UNVER: Uygulamalı Ceza Hukuku, İstanbul, 
Şubat 2000, sh. 923/924). 

Söz konusu 222 nci maddede yer verilen kılık ve kıyafetle ilgili ikinci kanun, 13.12.1934 tarih 
ve 2879 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 3.12.1934 tarih ve 2596 sayılı "Bazı Kisvelerin 
Giyilemeyeceğine Dair Kanun"dur. 

Bu Kanunun kılık ve kıyafetle ilgili hükümleri aynen şöyledir: 
"Madde 1. - Her hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar, ruhanilerin mabet ve ayinler 

haricinde ruhanî kisve taşımaları yasaktır. 
Hükümet her din ve mezhebin münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve ayin haricinde 

dahi ruhanî kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin 
hitamında onun aynı ruhanî hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhanîye verilmesi caizdir. 

Madde 2. - Türkiye'de kanuna tevfikan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi 
topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetler ve mektebler mahsus kıyafet, alâmet ve levazım 
taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, 
alâmet ve levazım taşıyabilirler. 

Madde 3. - Türkiye'de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, as
kerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alâmetlerini ve levazımını taşımaları yasaktır. 

Madde 4. - Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alâmet ve levazımları ile Türkiye'yi 
ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunacak mercilerin müsaadesine tâbidir. 

Madde 5. - Türkiye Devleti nezdinde memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel meri âdetlere 
tâbidir. 
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Müsaadei mahsusa ile gelen yabancı memleketler kara, deniz, hava kuvvetlerine mensup kim
selerin resmî üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
tâyin olunur. 

Madde 6. - Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır." 
Söz konusu Kanunun birinci maddesi hükmü, sadece "ruhanîler"le ilgili olup, "ruhanî kis

velerin "mabet ve ayinler haricinde" taşınmasını yasaklamaktadır. 
İkinci maddede, izcilik gibi sportif faaliyetlerin icrası ile ilgili kıyafet ve alâmetlerin belirlen

mesi bir hukukî rejime tabi tutulmuştur. 
Kanun'un üçüncü maddesiyle, yabancı bir devlete ait askerî veya sair resmî kıyafet ve alamet

lerin taşınması yasaklanmıştır. 
Kanunda, "yabancı örgüt mensuplarının kendi özel kıyafet ve alâmetleriyle ülkemizi ziyaret 

etmeleri, Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi tutulmuştur (madde 4). 
Kanunun beşinci maddesinde ise, ülkemizde görev yapan yabancı devlet memurlarının kıyafet

lerinin uluslararası teamüllere tabi olduğu belirtilmiştir. 
3.2.1935 tarih ve 2/1958 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilen ve 18.2.1935 tarih ve 

2933 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanunun Tatbik 
Suretini Gösterir Nizamname" ile bu Kanunun hükümlerinin uygulanma sureti belirlenmiştir. 

Her ne kadar bu Kanunda bayanların İslam Dininin gereği olduğuna inanarak boyun ve saç
larını örtecek bir şekilde bir kıyafet tarzını benimsemesini yasaklayan bir hüküm bulunmamakta ise 
de; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilmemesine rağ
men, 2933 sayılı Kanunun Adalet Komisyonunda kabul edilen Hükümet Tasarısının 302 nci mad
desi metnine dahil edilmesiyle, başörtüsü takan bayanların cezalandırılması amaçlanmıştır. Aslında 
bu amacın taşınmasına rağmen, Türk Ceza Kanunu Tasarısının başlangıç hükümlerinde açıkça vur
gulanan suçta kanunilik ilkesi ve kıyas yasağı karşısında, bu hükme istinaden başörtüsü takan 
bayanların cezalandırılmasına imkan yoktur. 

Hukukun temel ilkelerine aykırı olan bu amaç dolayısıyladır ki, Anayasamızın 174 üncü mad
desinde özel koruma altına alınmış olan Devrim Kanunlarından özellikle kılık ve kıyafetle ilgili 
olan iki tanesi, bu suç tanımı kapsamına alınmıştır. Buna karşılık, örneğin 26.11.1934 tarih ve 2590 
sayılı "Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun"da sayılan belli un
vanların bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kullanılması açısından herhangi bir yaptırım öngörül
memiştir. 

7. Türk Ceza Kanunu Tasarısının İkinci Kitap, İkinci Kısım, "Aile Düzenine Karşı Suçlar" baş
lıklı Sekizinci Bölümünde, zina suçuna ilişkin olarak düzenleme yapılmamasına karşıyım. 

Bu nedenle, "Aile Düzenine Karşı Suçlar" başlıklı Sekizinci Bölümde 234 üncü maddeden son
ra gelmek üzere, 235 inci madde numarasıyla zina suçuna ilişkin olarak aşağıdaki şekilde yeni bir 
madde konulması ve diğer madde numaralarının da buna göre teselsül ettirilmesi gerekir: 

Zina 
Madde 235. - (1) Bir başkasıyla zina eden evli kişi, diğer eşin şikayeti üzerine, altı aydan iki 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Evli birisiyle zina eden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu kişinin 

zina suçundan dolayı cezalandırılabilmesi için, evli kişi hakkında şikayette bulunulması şarttır. 
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Gerekçem şudur: 
Zina, eşlerin birbirlerine karşı karşılıklı sadakat yükümlülüğünün ihlalini oluşturmaktadır. 

Bu bakımdan zina, haksız fiildir ve Medeni Kanunda boşanma nedenleri arasında gösterilmiştir. 
Zinanın sadece bir boşanma nedeni oluşturan bir haksız fiil olarak kabulü, temel toplumsal 

kurum olarak ailenin korunması için yeterli değildir. 
Anayasa Mahkemesi, 23.9.1996 tarih ve 15/34 sayılı Kararıyla (RG.: 27.12.1996/22860, sh. 

246 vd.) yürürlükteki Türk Ceza Kanununun "erkeğin zinası" suçunu tanımlayan 441 inci mad
desini, "kannın zinası" suçunu tanımlayan 440 inci madde hükmü karşısında eşitsizliğe sebebiyet 
verdiği gerekçesiyle iptal etmiştir. Keza, bu iptalin neden olduğu boşluğu Yasama organının 
süresinde doldurrnaması dolayısıyla ortaya çıkan ve daha ağır sonuçlan olan eşitsizliği gidermek 
amacıyla, Yüksek Mahkeme, bu defa 23.6.1998 tarih ve 3/28 sayılı Kararıyla (RG.: 
13.3.1999/23638) yürürlükteki Türk Ceza Kanununun 440 inci maddesi hükmünü iptal etmiştir. 

Söz konusu kararlar irdelendiğinde görülecektir ki, Anayasa Mahkemesi, haksız fiil niteliği 
taşıyan zinanın suç olarak tanımlanmaması gerektiği yönünde bir düşünce ortaya koymuş değildir. 
Bu bakımdan, zinanın erkek ile kadın arasındaki eşitsizliği giderecek şekilde yeniden suç olarak 
tanımlanmasının Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararlarına ilişkin gerekçelerle çelişen bir 
yönü bulunmamaktadır. 

Bu mülahazalar karşısında, Tasannın 236 ncı maddesinden sonra gelmek üzere, 237 nci mad
de numarasıyla zinanın yeni bir suç olarak tanımlanması ve diğer maddelerin buna göre teselsül et
tirilmesi gerekmektedir. 

8. Türk Ceza Kanunu Tasansının Adalet Komisyonunda kabul edilen "Kanuna aykırı eğitim" 
başlıklı 263 üncü maddesine karşıyım. 

Bu madde hükmünün metinden çıkarılması gerekmektedir. 
Çünkü: 
Eğitim ve öğretim faaliyeti, devlet eliyle yürütülebileceği gibi, kamu makamlarının verdiği iz

ne dayalı olarak ve bu iznin koşullan çerçevesinde özel hukuk kişileri eliyle de yürütülebilir. Özel 
hukuk kişileri eliyle yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetinin devletin denetim ve kontrolü altında 
olması gerekir. 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin özel hukuk kişileri eliyle yürütülebilmesini sağlamaya 
yönelik olarak yapılan düzenlemelerde öngörülmüş olan koşullann varlığı halinde, yürütülen 
faaliyetin hukuka aykın bir yönünün bulunmayacağı aşikardır. 

Ancak, kimin, nerede, kime ve hangi konuda eğitim verdiğinin devlet tarafından bilinebilmesi 
için, bu faaliyetlerin önceden kamu makamlarının iznine tabi tutulması doğaldır. Buna rağmen, 
içerik itibanyla hukuka aykın herhangi bir hususun öğretilmediği bir eğitim ve öğretim kurumunun 
gerekli izinler alınmaksızın açılması, sadece idari yaptınm uygulanmasını gerektiren bir husustur. 
İçerik itibanyla hukuka aykın olmayan ve suç teşkil etmeyen hususları öğretmeye yönelik olarak 
yürütülen bir faaliyet, ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmez. Öğretilenlerin içerik itibanyla suç 
oluşturması durumunda; olayın özelliğine göre, suça iştirak, suç işlemeye alenen tahrik ve hatta suç 
işlemek için örgüt kurma suçlanna ilişkin hükümlerin uygulanacağında kuşku bulunmamaktadır. 

Halbuki, söz konusu suç tanımıyla, öğretilenlerin içerik itibanyla herhangi bir suç oluştur
mamasına rağmen, sadece gerekli izinler alınmadan bir öğretim faaliyetinde bulunulması, suç 
haline getirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 2 4 8 -

Belirtilen nedenlerle, bu maddenin metinden çıkarılması gerekmektedir. 
Ancak, böyle bir hükmün ceza kanununda yer alması yönünde bir tercihte bulunulması 

durumunda, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından Türk Ceza Kanunu Tasarısının 
Adalet Alt Komisyonunda kabul edilen metnine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu Başkanlığına gönderilen 29.6.2004 tarih ve 404 sayılı yazı ekindeki Raporda ver 
verilen aşağıdaki öneri çerçevesinde bir düzenleme yapılmak gerekir: 

Bir başkasını zorla eğitime tabi tutmak 
Madde 263. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak, başkalarını bir eğitim ve öğretim programına 

katılmaya mecbur kılan kişi, cebir veya tehdit suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır. Veli 
veya vasisinin rızası olmaksızın çocukları bir eğitim ve öğretim programına tabi tutan kişi, altı ay
dan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

9. Türk Ceza Kanunu Tasarısının Adalet Komisyonunda kabul edilen "Genital muayene" baş
lıklı 287 nci maddesine karşıyım. 

Bu madde başlığının "Beden muayenesi" olarak ve birinci fıkrası metninin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi gerekmektedir: 

(1) Bir suç nedeniyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile ilgili olarak kanunda 
öngörülen usul ve koşullar dışında beden muayenesi yapan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Gerekçem şudur: 
Halen TBMM Adalet Komisyonunda bulunan "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanun Tasansı"mn 

"Şüpheli veya sanığın beden muayenesi" başlıklı 78 inci maddesi ile, "Diğer kişilerin beden 
muayenesi" başlıklı 79 uncu maddesi, kişinin vücudu üzerinde hangi kapsam ve koşullarda 
muayene yapılabileceğini ve bu muayenenin yapılabilmesine ilişkin usul, ayrıntılı bir şekilde 
düzenlenmiştir. Bu maddeler kapsamında öngörülen muayene sadece kişinin genital organları ile 
sınırlı değildir. Bu bakımdan söz konusu suç tanımının, suç oluşturan muayeneyi genital organlar
la sınırlı tutması doğru olmamıştır. Aksi takdirde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen 
usul ve koşullar dışında kişinin vücudu üzerinde muayene yapılması, özel bir suç oluşturmayacak
tır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kişinin bedeni üzerinde yapılan muayenenin koşullannın Usul 
Kanununda belirlenmesi gerekir. Halbuki, söz konusu tanımda, genital muayenenin koşullannın söz 
konusu suç tanımında belirlenmesine yönelik bir gayret hâkim olmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen istisna hükmü, genital organlar üzerinde muayene 
yapılması ile sınırlı değildir. Bu istisna hükmü, örneğin vücuttan kan alınması suretiyle 
yapılabilecek muayeneler açısından da geçerlidir. Bu bakımdan, söz konusu istisna hükmünün et
kin bir şekilde uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla birinci fıkra hükmünün teklifimiz doğrul
tusunda değiştirilmesi zorunluluk arzetmektedir. 

10. Türk Ceza Kanunu Tasarısının Adalet Komisyonunda kabul edilen "Gözaltına alınanın 
veya tutuklunun kaçması" başlıklı 292 nci maddesi ile '""Hükümlünün kaçması" başlıklı 293 üncü 
maddelerine karşıyım. 

Bu maddeler hükümleri birleştirilerek, aşağıdaki şekilde tek madde olarak düzenlenmesi ve 
diğer madde numaralarının da buna göre teselsül ettirilmesi gerekir: 

Hükümlü veya tutuklunun kaçması 
Madde 292. - (1) Tutukevinden veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hak

kında altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hakkında verilen tutuklama veya mah-
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kumiyet kararı nedeniyle gözaltına alman kişinin kaçması halinde de, bu fıkraya göre cezaya hük-
molunur. 

(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

(3) Bu suçun, silâhlı olarak ya da birden çok tutuklu veya hükümlü tarafından birlikte işlen
mesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir katına kadar artırılır. 

(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl
lerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, ay
rıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu dışında çalıştırılan hükümlüler ile hapis 
cezası adli para cezasından çevrilmiş olanlar hakkında da uygulanır. 

(6) Kısa süreli hapis cezasının özel infaz şekillerinin gereklerine uymayan hükümlü hakkında 
bir aydan iki aya kadar hapis cezasına hükmolunur; geriye kalan ceza da ayrıca çektirilir. 

Gerekçem şudur: 
Tasarının Adalet Komisyonunda kabul edilen metninin "Hükümlünün kaçması" başlıklı 293 

üncü maddesine göre, hükümlünün mahkum olduğu hapis cezasının bir kısmını hücrede çekmesi 
gerekmektedir. Bu hücre süresi, hükümlünün bir yıl altı aya kadar yalnız başına bırakılmasını gerek
tirmektedir. Hatta bu süre, söz konusu suçun nitelikli hallerinde maddenin üçüncü fıkrasına göre bir 
kat artırılacaktır. Böylece kişi, üç yıl süreyle yalnız başına bir hücrede bırakılabilecektir. 

Bu şekildeki bir düzenleme, insan onuruyla ve cezalandırmakla güdülen amaçla bağdaş
mamaktadır. Üç yıl süreyle yalnız başına bırakılan bir kişinin yeniden topluma kazandırılması im
kânından söz etmek, hayalden başka bir şey değildir. 

Aslında bu düzenlemeyle, kişinin belli bir süre yalnız başına hücrede kalmaya mahkum edil
mesi şeklinde ayrı bir hürriyeti bağlayıcı ceza türü ihdas edilmiş olmaktadır. Bu bakımdan, söz 
konusu düzenleme biçimi, Tasarının Genel Hükümler Kitabında kabul edilmiş olan yaptırım tür
leriyle de bağdaşmamaktadır. 

Ayrıca, Tasarının "Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçması" başlıklı 292 nci maddesine 
göre, hakkında verilmiş bir tutuklama veya mahkumiyet karan olmamasına rağmen, güvenlik 
görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alınan bir kişinin kaçması halinde, bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandınlabilecektir. Hatta, kaçma olgusunun güvenlik görevlilerine karşı herhangi bir 
şekilde şiddet kullanmamalarına rağmen, örneğin iki kişi tarafından gerçekleşmesi halinde, ceza bir 
kat artırılacaktır. Yani bu kişiler, sadece güvenlik görevlilerinin elinden kaçtığı için iki yıl hapis 
cezası ile cezalandırabileceklerdir. Böylece örneğin, izinsiz yapılan gösteri yürüyüşüne katıldığı 
için güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alınan birden fazla kişi, güvenlik görev
lilerinin dalgınlığından yararlanarak kaçmaları halinde, iki yıl süreyle hapis cezasıyla cezalan
dınlabilecektir. Bu bakımdan, söz konusu madde, ölçüsüz bir cezalandırmaya imkân sağlayan bir 
hüküm niteliği taşımaktadır. 

Belirtilen nedenlerle, söz konusu iki madde hükmünün birleştirilerek önerimiz doğrultusunda 
tek madde olarak düzenlenmesi gerekir. 

Gereği takdir edilmek üzere, saygılanmla arz olunur. 
Hasan Kara 

Kilis 
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AYRIŞIK OY YAZISI 
Adalet Komisyonumuzda görüşülerek kabul ettiğimiz Türk Ceza Kanunu Tasarısına esas 

itibariyle; büyük oranda katılmakla birlikte, aşağıda belirteceğimiz hususlarda tasarının birtakım 
sakıncalar taşıdığını belirtmek açısından Ayrışık Oy Yazısı yazılmıştır. 

Türk Ceza Yasası 78 yıldır yürürlüktedir ve 78 yıllık süreçte önemli bir uygulama birikimi 
yaşanmıştır. Bu süreç içerisinde yürürlükte bulunan ceza yasasının elli defadan fazla değişikliğe uğ
radığı, dolayısıyla başlangıçtaki felsefesini de kaybettiği doğrudur. Birtakım eksiklikler içerdiği de 
doğrudur. 

78 yıldan sonra ilk defa Türk Ceza Yasası'nın bütünüyle yeni baştan yapılması ve yazılması 
çalışmaları Meclis gündemine kadar gelebilmiştir. Kuşkusuzdur ki, ceza yasamız açısından gelinen 
nokta önemlidir. Böyle bir tarihi fırsatın doğru ve yerinde değerlendirilmesi gerekir. 78 yıllık uy
gulama sonucu hem yargısal içtihatlar hem de Türk Ceza doktrini gelişmiş, ülkemizde uluslararası 
planda kabul görecek nitelikte çok sayıda kıymetli hukukçu yetişmiş, önemli bir birikim sağlanmış
tır. 

Bu noktada meclisimizi ve bizleri bekleyen çok temel bir görev vardır. Bu görev; hiçbir komp
lekse kapılmadan bu birikimi yeni yapılmakta olan ceza yasasına taşıyabilmektir. Kuşkusuzdur ki, 
Anayasamıza göre yasaları yapmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Ancak bilindiği 
gibi yasa yapmak zor bir iştir. Hele hele ceza yasası yapmak daha da zor bir iştir. Ceza Kanunu ül
kemizin en temel kodlarından biridir. Bu temel kodun yeniden kodifıye edilmesinde parlamento 
alabildiğine katılımcı davranmak zorundadır. Yasa yapmak münhasıran benim görevimdir, kıskanç
lığı içinde bulunulmaması gerekir. Ceza yasası toplumun ve kişinin tüm yaşamını kuşattığı için ve 
esas itibarıyla da özgürlüklerin özüne de dokunduğu için, yani özgürlükleri de sınırladığı için, ilgili 
hukuk çevrelerinin en geniş katılımı ile ve en geniş tartışmalanyla hazırlanmalıdır. Hazırlanan ceza 
yasası bir alanı, bir konuyu düzenlememektedir. Hayatın her alanını düzenleyen, müdahale eden 
milyonlarca, milyarlarca ilişkiyi bir biçimde düzenleyen temel bir koddur. Bu açıdan değerlendiril
diğinde temel kod yazmanın çok büyük bir önemi vardır ve asla da aceleye getirilmemelidir. 

Bilindiği gibi hükümet tasarısı olarak hazırlanan tasarı Adalet Komisyonumuzda 28.07.2003 
tarihinde tümü üzerinde görüşme yapılmış ve Alt komisyon kurularak tasan Alt Komisyona havale 
edilmiştir. Alt komisyon çalışmalanna 21.10.2003 tarihinde başlamıştır. Alt Komisyonda (benim de 
içinde yer aldığım), ikisi Cumhuriyet Halk Partisine, üçü de Adalet ve Kalkınma Partisine mensup 
beş milletvekili (Hakkı Köylü, Bekir Bozdağ, Halil Özyolcu, Orhan Eraslan, Feridun Ayvazoğlu) 
yer almış, bunun dışında aynca ne şekilde ve hangi kıstasa göre belirlendiğini bilmediğimiz üç 
sayın ceza hukuku doçenti katılmıştır. (Doç.Dr. İzzet Özgenç, Doç.Dr. Adem Sözüer, Doç.Dr. Ah
met Gökçen). Bir Sayın Yargıtay Üyesi (Keskin Kaylan) katılmıştır. Adalet Bakanlığının iki Sayın 
Tetkik Hâkimi (Zekeriya Yılmaz ve Yusuf Solmaz Balo) ile zaman zaman Adalet Bakanlığının 
Sayın iki Yüksek Müşaviri (Prof.Dr. Doğan Soyaslan ve Mahmut Özbay) katılmışlardır. Bu çerçeve 
içerisinde alt komisyon 21.10.2003 tarihinde başladığı çalışmasını eşi görülmemiş bir süratle 
bitirerek 12.05.2004'de tasarıyı komisyona teslim etmiştir. 

Her ne kadar komisyon raporunda "Alt Komisyona katılan sayın öğretim üyelerinin, hukuk 
fakültesinde görev yapan diğer öğretim görevlileri, hâkim ve savcılarla ve avukatlarla görüşerek 
tasarının çeşitli hükümlerine ilişkin düşünce, kanaat ve önerilerini komisyon çalışmalanna yan
sıması sağlanmıştır." denilmekteyse de biz böyle bir sağlanmaya tanık olmadığımız gibi aksi doğ
rultuda sayısız yakınmalann muhatabı olmuş bulunuyoruz. Aynca böyle bir yöntemi de doğru bul-
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muyoruz. Burada çok önem verdiğimiz husus şudur: Alt Komisyona sevkedilen hükümet tasarısını 
alt komisyonumuz çok otoriter bularak, bu tasarıdan ayrıldı. Bu tasarının üzerinde düzeltme ya da 
çalışma yapılmış değildir. 502 maddelik hükümet tasarısı çeşitli yönlerden değerlendirilerek düzel
tilemeyecek kadar eksik, hatalı, yanlış bulunduğu için bir kenara konularak yeniden, yeni sis
tematikle farklı bir anlayışla yeni bir metin kaleme alınmıştır. Adalet Komisyonunda görüşülen 
metin alt komisyonunun yeniden yazmış olduğu metindir. Bu saptamadan sonra aşağıdaki belir
lemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gerçekten de hükümet tasarısı otoriter bir metindi ve düzeltilebilir bir noktada değildi. Bu met
ni düzeltmeye çalışma yerine yeniden yazmak kanımızca daha doğru olmuştur. Ancak burada iki 
noktada sakınca ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi; Alt Komisyonlar ceza kanunu yazabilme 
yeterliliğinde midir? Hiçbir komplekse yapılmadan değerlendirecek olursak yukanda anlatılanlar 
ışığında bu konuya olumlu yanıt verebilmek çok kolay değildir. 

İkincisi; Adalet Bakanlığı nezdinde yaklaşık olarak 15 yıldır sürdürülen çalışma ile Alt Komis
yon çalışması ayrı ayrı çalışmalar olduğu için Alt Komisyon metnine bakanlık nezdinde kurulan 
bilimsel kurulun çalışmalarının devamıdır, deme olanağı yoktur. Zaten alt komisyona katılanlardan 
Sayın Keskin Kaylan dışında hiç kimse bakanlıktaki bilimsel kurul çalışmalarına katılmamıştır. 
Dolayısıyla iki çalışma arasında bir köprü mevcut değildir. Biri diğerinin devamı değildir. 

Bu belirlemeleri yaptıktan sonra 21.10.2003 tarihi ile 12.05.2004 tarihleri arasında yukarıda 
nitelikleri belirlenen Alt Komisyonun ceza kanunu gibi temel bir kodu yeniden yazmasının doğru 
olup olmadığını tartışmaya ihtiyaç vardır. Bunları yaşarken kuşkusuz ki biz de var olan gücümüzle 
Alt Komisyon metnine olumlu katkı yapmaya çalıştık ve kanımızca birçok noktada da eskiye oran
la daha iyi şeyler yapılabilmiştir. Amacımız kimseye hele hele kendimize de haksızlık etmek değil
dir. 

Alt Komisyona katılan milletvekili arkadaşlarımız ve diğer teknik kadro elinden geldiği kadar 
olumlu doğrultuda (aşağıda belirteceğimiz birkaç nokta dışında) çaba sarf etmişlerdir. Bu anlamda 
kimseye haksızlık yapılması doğru değildir. Ama böyle bir çalışmanın ceza kanununu yeniden yap
mak için yeterli olduğunu kabul edecek olursak ve en iyi metnin alt komisyonca yazıldığını kabul 
edecek olursak; o zaman en çok alt komisyonda yer alanlara haksızlık etmiş oluruz, onları da tarih 
önünde kaldıramayacakları ağır bir yükün altına sokmuş oluruz. 

Oysa ülkemizde, yukanda da anlatıldığı gibi çok ciddi teorik ve pratik bir ceza hukuku birikimi 
olmuştur. Bu temel kodun yeniden yazılmasında daha geniş katılımın sağlanarak ülkenin teorik ve 
pratik ceza hukuku birikiminin evrensel ceza hukuku prensipleriyle birlikte, hiçbir komplekse, hiç
bir endişeye, hiçbir önyargıya kapılmaksızın yeni ceza yasası tasarısına aktanlması gerekmektedir. 

Ülkemizde 39 Hukuk Fakültesi var, 120'nin üzerinde Ağır Ceza Mahkemesi var, 250'nin 
üzerinde Yargıtay Üyesi var, 70'in üzerinde baromuz var, yüzlerce, binlerce hâkim, savcı ve avukat-
lanmız vardır. Bu kadar geniş bir hukuk çevresi olan ülkemizde aceleyle, bir yıla bile varmadan bir 
temel kodun hazırlanarak (Ceza Kanunu) yasalaştırılmaya çalışılması çok doğru değildir. Burada 
doğacak aksaklıklar nedeniyle en başta bu çalışmalara katılan arkadaşlara vicdani açıdan haksızlık 
yapılmış olmaktadır. 

Kaldı ki, dünya uygulamalan da bizdeki uygulamaların tersi doğrultusundadır. Ceza kanun-
lannı yeniden yapan ülkeler hiç acele etmemişlerdir. Almanlar 20 yılda, Fransızlar 18 yılda, İspan
yollar 27 yılda ceza kanunlannı yapmışlardır. Bizde bu süre bir yılı bile bulmamıştır. Kimi arkadaş-
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larımız 1985'den beri ceza kanunu çalışmalarının yapıldığını hatırlatarak, bu süreyi de dahil etmek 
istemektedirler. Ancak o çalışmaların sonucu olan hükümet tasarısı dikkate alınmayarak, tasan 
yeniden kaleme alınmıştır. Dolayısıyla o süreyi dahil etme olanağı yoktur. Bu konuyla ilgili Alt 
Komisyon tasarısına yazdığımız Ayrışık Oy ve itirazlarımız sonucunda Alt Komisyon raporunun 
tesliminden sonra yani Haziran başından 28 Hazirana kadar komisyona eleştirilerin yapılabileceği, 
bildirilebileceği belirtilmiştir. Bir ayı bile bulmayan bu süre yeterli süre değildir. İzlenen yöntem 
doğru olmamıştır. İki üniversitede yapılan panel benzeri toplantı ile geleceğin yüzyılında uygulama 
alanı bulacağı iddia edilen ceza kanununu hazırlama olanağı yoktur. Bizim ısrarlı taleplerimiz 
sonucu, bir yerde, kamuoyunda da tartışıldı görüntüsünü vermek amacıyla düzenlenen iki toplantı 
yeterli olmamıştır. Kaldı ki, komisyon raporunda; Barolar Birliğinin talebi üzerine Sayın Prof. Dr. 
Erdener Yurtcan tarafından Alt Komisyon metninin içeriğine ilişkin olarak hazırlanan raporun 
komisyonumuza ulaştığı söylenmesine rağmen, hem de alt komisyonda, hem komisyonda görev 
yapan ve ceza kanununun doğru şekillenmesi için en çok emek veren kişilerden biri olmama rağ
men Sayın Prof. Dr. Erdener Yurtcan'ın raporunu halen de görmüş değilim. Bu hususun komisyon 
raporunda yer almasını da yadırgıyorum ve hukuk çevreleriyle paylaşılmayan tasarıyı çok tartışıl
mış gibi göstermeye dönük bir çaba olarak görüyorum. 

Tüm bu anlatılanlardan sonra esas itibariyle ceza kanunu tasarısına biz olumlu katkı yapmak 
için çaba sarfettik. Hala da bu noktadayız. Ancak herkes bulunduğu noktadan bakar ve bulunduğu 
noktadan görür. Yanlış yapacağınız bir düzenleme ceza kanununun bütünlüğünü bozar. Suçlar 
skalasını alt üst eder. Ceza kanununun iç dengelerini bozar. Felsefesini ortadan kaldırır. Bunu 
düzeltme olanağı yoktur. Bu nedenledir ki, hayatın her alanını düzenleyen ceza kanunu yavaş yavaş, 
tartışıla tartışıla yapılmak zorundadır. "Hızlandırılmış Ceza Kanunu"nun şu anda öngöremediğimiz 
birtakım olumsuzluklara davetiye çıkaracağını herkes bilmek durumundadır. 

Siyasi iktidarın başarıya susamasını, birtakım şeyleri başarmak istemesini anlayışla kar
şılayabiliriz. Bu konuda makul olan ivecenliği de anlayışla karşılama durumundayız. Ancak ceza 
kanununun kamuoyunda;" her türlü derde deva, hastalıklara şifa" birşeymiş gibi takdim edilip, acele 
olarak çıkmasının çok faydalı olduğunu savunmak doğru değildir. Aktüel birtakım olaylardan esin
lenerek ya da aktüel birtakım olayları bu çerçeveye oturtarak "yeni ceza kanunu çıksa, kapkaç ol
mayacaktı", "çocukların ve kadınların korunması için bu ceza kanununun derhal çıkması lazım", 
"ceza kanunu çıksın töre cinayetleri son bulsun" ya da "bu ceza kanunu ile trafik vahşeti son bul
maz" tarzındaki yaklaşımlarla ceza kanunu yapılamaz. Bu yaklaşımların belki propaganda değeri 
olabilir ama bilimsel ve hukuki hiçbir değeri yoktur. Tam tersine aktüel birtakım gerekçelerle ceza 
kanunu olgunlaştınlmadan, toplumun çeşitli kesimlerine tartıştırılmadan, "ben yaptım oldu" an
layışı ile acele yapmanın gerekçesi olmaktan öteye gidemez. Bu gerekçeye dayananlar bilmelidir
ler ki, ceza kanunu tasarısı kanunlaşsa da yoksulluk, yokluk, açlık ortadan kaldırılmadan sadece 
ceza kanunu yaparak kapkaçı önleme olanağı yoktur. Kapkaçla etkin mücadele olanağı da yoktur. 
Aynı şekilde devletin bütçesinden kadınlar ve çocuklar için yeterli pay ayırmadan, yeterli sosyal 
fonlar kurulmadan sadece ceza kanunu değişiklikleriyle kadınları ve çocukları koruma olanağı yok
tur. Sosyal devletin görevini ceza kanununa yükletmek, ceza kanununa da haksızlıktır, sosyal dev
lete de haksızlıktır. Yeterli eğitim ve alt yapı olmadan sadece ceza kanunu ile trafik kazalarıyla et
kin mücadele etme olanağı da yoktur. Ceza kanunu "Godot" değildir. "Godot gelecek, bütün dertler 
bitecek" anlayışı doğru değildir. Bu gerekçelerde ceza kanununun aceleye getirilmesi de doğru 
değildir. 
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Ceza Kanununun Avrupa Birliği süreci için aceleye getirilmesi savunması da hem doğru değil
dir, hem de kabul edilemez. Öncelikle ceza kanunu Avrupa Birliği için değil, ülke için yapılmak 
durumundadır. İkincisi; ceza kanununun Avrupa Birliği müktesebatına uygun hale getirilmesi süreci 
ise ancak müzakere tarihinden sonraki 10 yıllık sürede nazara alınacak bir durumdur. Henüz 
müzakere tarihi yokken Avrupa Birliği'ne "bak biz ceza kanununu da yeniledik" demek ve bu 
sebeple makul olan tartışma sürecini atlayarak, acele ceza kanunu yapmak doğru değildir. 

Ceza Kanununun yeniden yapılması sürecinde dikkate alınması gereken bir diğer husus da şu 
olmuştur. Yukarıda nitelikleri ayrıntılı olarak belirtilen bu temel kod siyasal amaçlarla değerlendiril-
memeli, siyasal bir amacın aracı haline getirilmemelidir. Bu konuda zaman zaman tepki göster
diğimiz ve basına da yansıyan biçimiyle ceza kanununun yeniden yapılması, Anayasamızın 2. mad
desinde ifade edilen ve değişikliği dahi teklif edilemeyecek olan Cumhuriyetin temel niteliklerin
den; laik devlet ilkesiyle hesaplaşma fırsatı sayılmaya kalkışılmış ve bu uğurda Anayasa'da düzen
lenen kimi haklar, sanki ceza kanununda ayrı koruma altına alınıyormuş gibi tasarının 114, 115, 
116,117 maddelerinde eğitim öğretim hakkı, kamu hizmetlerinden faydalanma hakkı, inanç, düşün
ce ve kanaat hürriyeti, siyasi haklar ve benzeri maddeler düzenlenerek; burada ulusal yargı ve ulusal 
üstü yargı kararlanyla Türkiye gündeminden çıkan türban ve benzeri anti-laik davranışlara işlerlik 
kazandınlmaya çalışılmış ve bu husus anayasal haklann korunması çerçevesinde sunulmaya çalışıl
mıştır. Oysa ceza kanunu tasansının 114, 115, 116, 117 maddelerindeki suçlann tümü sadece ve 
sadece "hürriyeti tahdit" suçudur. 

Bu siyasal yaklaşım bir yandan Anayasaya dayandınlmaya çalışılırken, Anayasanın 174. mad
desinde yer alan inkılap kanunlarının korunması çerçevesi içerisinde tasannın 223. maddesinde yer 
alan 2596 sayılı bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanunun korunmasına karşı çıkılmıştır. Oy
sa 174. maddesinde yer alan inkılap kanunlannın tamamının ya kendisi ceza hükmünü içermektedir 
ya da ceza hükmü içermeyenler için Türk Ceza Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
Sadece 2596 sayılı kanunla ilgili düzenleme Anayasa, daha sonradan yapıldığı için ceza kanunun
da yer almamaktaydı. Bu konudaki düzenlemenin Anayasa 174. maddesinin ruhuna uygun olarak 
yeni yapılan kanunda yer alması konusu gündeme geldi; hem Alt komisyonda, hem de komisyon
da defalarca tartışıldığı halde iktidar partisi sözcüleri bu konuyu gözlerinden kaçırdıklannı söy
lemektedirler, bu konunun genel kurulda düzeltilebileceğini yürürlükteki ceza kanunundan daha 
geri bir düzenlemenin yapılmayacağını ileri sürmektedirler. Daha geri dedikleri düzenleme ise; 
Atatürk devrimi kanunlannın korunmasıdır. Bu ibret verici bir durumdur. Kabulü de mümkün değil
dir. Bir yandan Anayasanın koruma altına aldığı haklan, değerleri koruma iddiasında bulunulurken, 
bir yandan da Anayasanın koruma altına aldığı Atatürk devrimlerini koruma altına almamak için 
çaba sarf etmeyi anlayışla karşılamak mümkün değildir. 

İktidar partisinin Anayasaya uyum konusundaki standardı da çifte standarttır. Şöyle ki; bize 
göre de aslında çeşitli sorunlan içeren 123. maddede yer alan ve olumlu aynmcılığa olanak veren 
düzenlemeler Anayasa'nın 10. maddesi bahane edilerek 10. maddeye uygun hale getirilmiştir. Oy
sa Ceza Kanununun 3. maddesinde yer alan birtakım ifadeler 10. maddeye uygun hale getirilmemiş
tir. Demek ki, 10. madde gerekçesi sadece 123. maddesinde yer alan olumlu ayrancılığı ortadan kal
dırma amacına dönüktür. Ceza Kanunu Tasansının 3. maddesinde, Anayasanın 10. maddesinde yer 
almayan milliyet, diğer fikir yahut düşünceler, milli ve sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer 
konular yer almaktadır. Bunlar Anayasanın 10. maddesinde yoktur. Aynı şekilde Ceza Kanunu 
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Tasansmın 217. maddesinde Anayasanın 10. maddesinde olmayan sosyal sınıf ve dini değerler ek
lenmiştir. Burada da Anayasaya sadakat konusunda bir çifte standart görülmektedir. 

Bu çifte standart sadece Anayasaya bağlılık konusunda değildir. Türk Ceza Kanunu Tasarısının 
114, 115, 116 ve 117. maddelerinde "...ya da hukuka aykırı başka bir davranış..." sözcüğü kullanıl
dığı halde, devlete karşı suçlarda 310, 312 ve 313 maddelerinde hükümet tasarısında yer alan "...ya 
da hukuka aykırı başka bir davranış..." sözcüğü içeriği tam belli olmadığı savıyla çıkarılmıştır. Bu 
da çifte standardın bir diğer örneğidir. 

Tüm bu eleştirilerden sonra tasarı bütünüyle olumsuz mudur sorusuna olumlu cevap verme 
olanağı yoktur. Bizim de yaptığımız olumlu katkılarla, tasanda pek çok şey yeniden daha sistematik 
ve doğru biçimde düzenlenmiştir. Ancak bu durum yukarıdan anlatılan sakıncaları ortadan kaldır
maya yetmemektedir. Elden geldiği kadar özgürlükçü ve hümanist olmasına çaba sarf edilen tasan 
yer yer önemli ölçüde anti-demokratik ve sınırlayıcı öğeler içermektedir. Bunlar ancak tartışıldıkça 
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin komisyondaki görüşmeler sırasında; iftira suçunun etkin pişmanlık 
maddesine yapılmak istenen bir ekleme ile basın yoluyla işlenen iftira suçlannda etkin pişmanlığın 
olmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Bu eklemeden sonra acaba ceza kanununda basının durumu 
nedir diye incelemek akla gelmiştir. 

Yaptığımız inceleme sonucu gördüğümüz manzara dehşet vericidir. Ne yürürlükteki ceza 
kanununda, ne de otoriter olduğu savıyla beğenmediğimiz hükümet tasansında olmayan şekilde 
basının sınırlandınldığmı tespit etmiş bulunuyoruz. Ceza Kanununun 28. maddesinde az ya da çok 
basın özgürlüğüne müdahale olduğunu görüyoruz. Bunu tespit edebilmek için iftira suçunun etkin 
pişmanlık maddesine yapılan değişikliği görmek gerekmiştir. Yani bu değişiklik 99 derecedeki suyu 
100 dereceye çıkararak buharlaşmayı sağlayan bir kritik nokta olmuştur. Hiçbir art niyet olmasa bile 
yukanda da belirtildiği gibi herkesin bulunduğu noktadan bakması kimi şeylerin görülebilmesi için 
tartışma sürecine gereksinim vardır. Bu konuda Alt Komisyon raporuna yazdığımız aynşık oy 
gerekçesinin de ne kadar yerinde olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Sonuç itibariyle; tasanmn kimi eksikliklerine rağmen esas itibariyle tasarıya katılmaktayız. 
Ancak tasanmn yasa haline gelebilmesi için uzun bir tartışma sürecine ve hukuk çevrelerinin 
tümünün katılımını sağlamaya ihtiyaç vardır. Acele ile hele hele genel kurulda birtakım siyasal saik-
lerle ve önergelerle yapılacak değişikliklerin ceza kanununu bozacağını ve ortaya bir ceza kanunu 
değil de ceza hükümlü kanunlar çıkaracağını unutmamak gerekmektedir. Bu anlayış içerisinde ay
rışık oy gerekçesinin yazılmasını ve gerekli uyarının yapılmasını tarihi bir görev sayıyorum. 

Saygılanmla. 

Orhan Eraslan 
Niğde 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ KISIM 

Ceza Kanunu 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kanunilik 
Suç ve cezada kanunilik 
MADDE 1. - Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik 

tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve 
güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 

Suçlar, cürüm ve kabahattir. 
Kanunun bağlayıcılığı 
MADDE 2. - Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. 
Özel kanunlarla ilişki 
MADDE 3. - Bu Kanun, ayn hüküm bulunmayan hâllerde, özel ceza kanunlan ve ceza içeren 

kanunlar hakkında da uygulanır. 
Tanımlar 
MADDE 4. - Ceza kanunlarının uygulanmasında: 
1. Aynı türden suç: Aynı kanun maddesini ihlâl eden veya kanunun aynı bölümünde yer alan 

suçlar aynı türden suç sayılır. Ayrıca: 
A. a) Memurlar tarafından memuriyetlerine ait görevlerin ihlâli ve görevin kötüye kullanılması 

suretiyle işlenen suçlar, 
b) Siyasal ve dinsel hürriyetlere ilişkin suçlarla, din hizmetlilerinin görev sırasında işledikleri 

kötüye kullanma fiilleri, 
c) Kamu düzenine, kamu hizmeti ve görevlerinden dolayı memurlara ve yargı görevi yapanlara 

karşı işlenen cürümler, 
B. Bu Kanunun İkinci Kitabının; 
a) Birinci Kısmının Birinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci bölümlerinde, 
b) İkinci Kısmının Birinci, İkinci ve Beşinci bölümlerinde, 
c) İkinci Kısmının Altıncı ve Yedinci bölümlerinde, 
d) Üçüncü Kısmının Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü bölümlerinde, 
yer alan cürümler aynı türden sayılır. 
2. Gece vakti: Gece vaktinden, güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından 

bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi anlaşılır. 
3. Kadın: Bu deyim kızları da kapsar. 
4. Memur: Memur deyiminden; 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
a) Sürekli veya geçici olarak yasama görevi veya idarî veya adlî bir kamu görevi yapan Dev

let veya diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının memur veya hizmetlileri, 
b) Sürekli veya geçici, ücretli veya ücretsiz, mecburî veya ihtiyarî olarak yasama görevi veya 

idarî veya adlî bir kamu görevi yapan diğer kimseler, 
anlaşılır. 

5. Savaş zamanı: Savaş zamanı deyiminden; 
a) Savaş ilânına karar verilmesinden bu hâlin kaldırıldığının ilân edilmesine kadar geçen süre, 

b) Savaş ilân edilmeden gerçekleşen fiilî muhasamat süresi, 

c) Savaşın ilân edilmesi koşulu ile seferberlik zamanı, 
anlaşılır. 

6. Silâh: Silâh deyiminden; 

a) Ateşli silâhlar, 
b) Patlayıcı maddeler, 
c) Saldın ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler, 

d) Saldın ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldın ve savunmada kullanılmaya 
elverişli diğer şeyler, 

e) Yakıcı, aşmdıncı, yaralayıcı ecza ile diğer her türlü zehirler ve her türlü zarar verici gazlar, 

anlaşılır. 

7. Cebir ve şiddet: Cebir ve şiddet deyiminden, maddî zor hâlleri anlaşılır. 

8. Örgüt: Örgüt deyiminden, önceden belirlenmemiş suçlan işlemek üzere anlaşmış ve birleş
miş birden çok kişinin yapılanmalan ve birleşmenin dıştan gözlemi yapılabilecek biçimde oluş
turulmuş bulunması anlaşılır. 

9. Vatandaş: Vatandaş deyiminden; suçun işlendiği anda 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine göre vatandaş sayılan kimseler anlaşılır. 

10. Yargı görevi yapan: Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve 
askerî mahkemeler üye ve hâkimleri anlaşılır. Bu Kanunun uygulanmasında bu deyim savcıları 
da kapsar. 

11. Basın ve yayın yolu ile: Basın ve yayın yolu ile deyiminden; basın ve yayın yolu ile veya 
her türlü görsel ve işitsel iletişim araçlanyla yapılan yayınlar anlaşılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kanunun Uygulanması 

Zaman bakımından uygulama 
MADDE 5. - İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı 

kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna 
göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandınlamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uy
gulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri ken
diliğinden kalkar. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların 

hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. 

Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan 
kanun uygulanır. 

Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkın
da uygulanmasına devam edilir. 

Yer bakımından uygulama 
MADDE 6. - Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Eylemin kısmen 

veya tamamen Türkiye'de yapılması veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi hâlinde suç, Tür
kiye'de işlenmiş sayılır. 

Suç; 

a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk kara sularında, 

b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu 
araçlarla, 

c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, 

d) Türkiye'nin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit plat
formlarda veya bunlara karşı, 

işlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır. 

Yabancı ülkede hüküm verilmesi 
MADDE 7. - Türkiye'de işlediği suçtan dolayı hakkında yabancı ülkede hüküm verilmiş olan 

vatandaş, Türkiye'de yeniden yargılanır. Böyle bir suçtan dolayı hakkında, yabancı ülkede hüküm 
verilen yabancı da, Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye'de yeniden yargılanır. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlar 

Görev suçları 

MADDE 8. - Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan 
dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü 
verilmiş bulunsa bile, Türkiye'de yeniden yargılanır. 

Vatandaş tarafından işlenen suç 

MADDE 9. - Bir Türk, 11 inci maddede yazılı cürümler dışında, Türk ve yabancı ülke kanun
larına göre aşağı sının bir yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir cürmü yabancı 
ülkede işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm 
verilmemiş olması ve kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 

Cürüm, aşağı sının bir yıldan az hürriyeti bağlayıcı bir cezayı gerektirdiğinde yargılama yapıl
ması zarar görenin veya yabancı hükümetin şikâyetine bağlıdır. 
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Yabancı tarafından işlenen suç 

MADDE 10. - Bir yabancı, 11 inci maddede yazılı cürümler dışında, Türk kanunlarına göre 
aşağı sının en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir cürmü yabancı ülkede Türkiye'nin 
zararına işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 
Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk'ün zararına işlenmesi ve failin Türkiye'de bulun
ması hâlinde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar 
görenin şikâyeti üzerine, fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. 

Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı hâlinde fail, Adalet Bakanının istemi ile yar
gılanır: 

1. - Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sının üç yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı 
gerektirmesi, 

2. - Suçlulann geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin cürmün iş
lendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul edilmemiş olması. 

Diğer suçlar 

MADDE 11. - Vatandaş veya yabancı, yabancı ülkede 255, 256, 265, 266, 267, 270, 271, 274, 
275, 291, 295, 323, 356 ilâ 399, 403, 405, 427, 428, 429, 475 ilâ 478 ve 493 üncü maddeler ile 309 
uncu maddenin (A) fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı paragrafları ve 311 inci mad
denin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yazılı suçlan işlerse hakkında re'sen soruşturma ve 
kovuşturma yapılarak ilgili maddelere göre cezalandırılır. 

Bunlar hakkında yabancı bir ülkede daha önce hüküm verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının is
temi üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır. Ancak, fiil yabancı paralann taklidine veya 403 
üncü maddenin üçüncü fıkrası ile 405 inci maddenin uygulanmasına veya fuhşa teşvik, uyuşturucu 
madde imal, ticaret ve kullanılması suçlarına ilişkin olduğu takdirde yabancı ülkede evvelce hüküm 
verilmiş ise Türkiye'de kovuşturma yapılmaz. 

Seçimlik cezalarda soruşturma 

MADDE 12. - 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen hâllerde, soruşturma konusu suçun yer al
dığı kanun maddesinde hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasından birinin uygulanması seçimlik 
sayılmış ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz. 

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması 

MADDE 13. - Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hâllerde ceza, soruşturma evresinde 
ileri sürülen kanunî ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sınırı ve kanunî hafifletici nedenlerin yukarı sınırı 
göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

Cezadan mahsup 

MADDE 14. - Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede göz altında, 
tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye'de verilecek cezadan mah
sup edilir. 
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Yabancının Türkiye aleyhine işlediği suç 
MADDE 15. - Yabancı ülkede Türkiye aleyhine, 11 inci maddede belirtilen suçlar dışında bir 

cürüm işleyip de yabancı mahkemece mahkûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası 
düşen veya beraet eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında Türkiye'de 
yeniden yargılama yapılır. 

Hükmolunan ceza Türk kanunlarına göre o fiil için verilmesi gereken cezadan aşağı ise nok
sanı tamamlattırılır. 

Birinci fıkrada belirtilen nedenler Türk kanunlarına uygun değilse cezaya hükmolunur. 
Bu maddeye göre soruşturma ve kovuşturma açılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. 
Hak yoksunlukları 
MADDE 16. - Yukarıdaki maddelerde açıklanan hâllerde mahkeme, yabancı mahkemelerden 

verilen ve Türk kanunlarına uygun bulunan hükmün, Türk kanunlarına göre gerek aslî gerek fer'î 
olarak bir haktan yoksunluğu gerektirmesi hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine yabancı 
memleketteki sonuçlarının Türkiye'de de geçerli olmasına karar verebilir. 

Mahkemece bir işlem yapılmadan önce hükümlü de, hakkında yabancı mahkemece verilmiş 
hükmün hak yoksunluğuna ilişkin kısmının Türk mahkemesince yeniden incelenmesini isteyebilir. 

Siyasal veya askerî suçlar ve geri verme 
MADDE 17. - Türkiye'ye karşı işlenmiş olmamak koşulu ile, yabancı ülkede işlenen siyasal 

veya askerî veya bunlara bağlı suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılamaz ve geri verme is
temi kabul edilemez. 

Türk vatandaşı olduğu veya fiilinin siyasal veya askerî veya bunlara bağlı suçlardan bulunduğu 
mahkemece saptananların geri verme istemi kabul olunamaz. 

Geri verme istemi üzerine, istenilen kimsenin Türkiye'de bulunduğu yer aslîye ceza mah
kemesince, uyruğu, suçunun niteliği ve cezanın miktarı saptanarak geri verilip verilmeyeceği 
hususunda bir karar verilir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. 

Yabancı olduğuna ve suçunun bu maddede sayılanlardan bulunmadığına karar verilen kimsenin 
geri verilme istemi Bakanlar Kurulunca kabul edilebilir. 

Geri verilmesi istenen ve kabul olunan kimse hakkında, tutuklama kararı verilebilir. 
Geri verilmesi istenen kimsenin göz altına alınmasına veya tutuklanmasına, Türkiye'nin taraf 

olduğu uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir. 
Yurt dışında işlenen suçlarda uygulama 
MADDE 18. - Bir Türk vatandaşı veya yabancı, yabancı ülkede bir suç işleyip de bu Kısım 

hükümlerine göre Türkiye'de yargılandığı takdirde, Türkiye aleyhine işlenmiş suçlar dışında, suçun 
işlendiği ülke kanunu ile Türk kanunundan hangisi uygulamada sanığın lehine sonuç verecek ise o 
kanun gözetilmek, yabancı kanunda tanımlanan suça Türk kanununa göre verilecek ceza türü sap
tanmak, Türk kanunu lehe ise veya Türk kanununa göre verilebilecek sonuç ceza yabancı kanun 
uyarınca verilebilecek cezanın alt ve üst sınırlarını aşmayacak ise Türk kanununa göre, yabancı ül
ke kanunu lehe ise o kanun uyarınca verilebilecek Türk kanunundaki cezaya en yakın ceza esas alın
mak suretiyle uygulama yapılır. Ancak, suçun işlendiği ülke kanunu Türkiye'nin kamu düzenine 
veya uluslararası yükümlerine aykırı ise bu ülke kanununa itibar edilmez. 
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Fer'î cezalar yönünden de yukarıdaki hükümler uygulanır. 
Bu madde hükümleri, 8 inci maddede ve 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen suçlar 

hakkında uygulanmaz. 

İKİNCİ KISIM 
Suçlu ve Suç 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ceza Sorumluluğu 

Suçun faili 
MADDE 19. - Kişi ancak kendi fiilinden sorumludur. 
Kanunun cezalandırdığı eylemleri işleyen veya bir cürmü işlemeye teşebbüs eden kişi suçun 

faili sayılır. 

Kanunun tüzel kişilerin ceza sorumluluğu için öngördüğü hükümler saklıdır. 
Kast 
MADDE 20. - Cürmün oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, eylemi ve neticesini bilerek ve 

isteyerek işlemek iradesidir. 
Bilerek ve isteyerek yaptığı veya yapmadığı bir hareketten doğan neticeden dolayı kanunun 

kişiyi sorumlu tuttuğu hâller saklıdır. 
Kanunun, failin cezalandırılmasını bir koşulun gerçekleşmesine bağlı tuttuğu suçlarda, bu 

koşul istenmemiş olsa da fail cezalandırılır. 
Kasten işlenen suçlarda failin sadece çok önemsiz neticelerin meydana gelmesini istediği ve 

kusurunun da çok hafif derecede bulunduğu hâllerde hâl ve koşullara ve meydana gelen neticeye 
göre cezanın üçte ikisinden onda dokuzuna kadarı indirilir. 

Taksir 
MADDE 21. - Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır. 
Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslek ve sanatta acemilik, kanun, nizam ve emirlere uymama ve 

gereklerini yerine getirmeme suretiyle failin, iradî olarak bir şey yapması veya yapmaması sonucu 
öngörülebilir nitelikteki bir neticeye neden olması hâlinde fiil taksirle işlenmiş sayılır. 

Failin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli 
taksir vardır; bu hâlde ceza üçte birden yansına kadar artırılır. 

Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu 
bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol aç
mışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yandan altıda bire kadar indirilebilir. 

Kabahatler 
MADDE 22. - Kabahatlerde kast olmasa bile, herkes kendi icra veya ihmalinden sorumludur. 
Hata 
MADDE 2 3 . - 1 . Bir kimse, hata veya diğer bir neden yüzünden, suçu, kastettiği kişiden baş

ka bir kişi zaranna işlemiş olursa, suçtan zarar gören kimsenin sıfatından doğan cezayı ağırlaştıncı 
nedenler faile yüklenmez; suç, kastolunan kişiye karşı işlenmiş sayılarak fail suçun gerektirdiği 
hafifletici nedenlerden yararlanır. 
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2. Olayların hatalı değerlendirilmesinin etkisi altında hareket eden kimse hakkında, hatanın 

lehine sonuç verecek nitelikte olması hâlinde, buna göre hüküm verilir. 
Alınması elinde olan tedbirlere başvurmak suretiyle hataya düşmeyebilecek olan kimseye, 

kanun o fiili taksir ile cezalandırmış ise buna göre ceza verilir. 
3. Kendisine kusur olarak isnadı mümkün olmayan bir hata dolayısıyla hukuka uygunluk 

nedenlerine ait koşullara uyduğunu sanan kimseye ceza verilmez. 
4. Hata, başkasının aldatması sonucu meydana gelmiş ise, işlenen suçtan dolayı hataya düşüren 

sorumlu olur. 
Cebir ve şiddet, ikrah ve tehdit 
MADDE 24. - Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve 

ağır bir ikrah veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde cebir ve şid
det, ikrah ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tüzel Kişiler 

Özel hukuk tüzel kişilerinin ceza sorumluluğu 
MADDE 25. - Özel hukuk tüzel kişileri, kanunun ayrıca belirttiği hâllerde, organ veya temsil

cilerinin tüzel kişi yaranna işledikleri suçlardan dolayı sorumludurlar. Bu sorumluluk, fiili işleyen 
kimsenin suçunu ortadan kaldırmaz. 

Tüzel kişinin sorumluluğu hakkında kanunların ayrıca hüküm koyduğu hâller saklıdır. 
Özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanacak cezalar 
MADDE 26. - Özel hukuk tüzel kişilerinin organ veya temsilcilerinin tüzel kişi yaranna iş

ledikleri suçlardan dolayı sorumlu olduklan hâllerde, fiili işleyen kimse hakkında hükmedilen veya 
hükmedilmesi gereken para, müsadere veya mülkiyetin Devlete geçirilmesi cezalan tüzel kişi hak
kında da aynca hükmolunur. 

Fiili işleyen kişi hakkında hükmedilen veya hükmedilmesi gereken hürriyeti bağlayıcı cezalar
la kamu hizmetlerinden yasaklanma, bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması 
cezalannın sürelerini aşmamak üzere tüzel kişinin çalışmadan yasaklanıp yasaklanmayacağına veya 
ne süreyle yasaklanacağına mahkemece karar verilir. Bu hâlde mahkeme, tüzel kişinin beş yılı aş
mamak üzere, atayacağı denetçilerin kontrolü veya yöneticilerin eliyle çalışmalannı sürdürmesine 
de karar verebilir. 

Kanunlann, tüzel kişinin feshini veya kapatılmasını aynca öngördüğü hâllere ilişkin hükümler 
saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hukuka Uygunluk Nedenleri 

Kanunun hükmü ve amirin emri 
MADDE 27. - Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. 
Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan da 

sorumlu olmaz. 
Konusu suç teşkil eden emri yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 2 6 2 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesi kanun tarafından engellendiği hâllerde, yerine 

getirilmesinden emri veren sorumlu olur. 
Meşru savunma ve zorunluluk hâli 
MADDE 28 . -1 . Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, ger

çekleşmesi veya tekrarı muhakkak haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile oran
tılı biçimde defetmek zorunluluğu ile, 

2. Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve baş
ka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya baş
kasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 
bulunmak koşulu ile, 

işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 
Hakkın kullanılması ve mağdurun rızası 
MADDE 29. - Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. 
Mağdurun üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açık

ladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez. 
Sınırın aşılması 
MADDE 30. - Hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın kast olmaksızın aşılması hâlinde fiil, tak

sirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte 
birine kadarı indirilerek hükmolunur. 

Sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza 
verilmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Suça Etki Eden Nedenler 

Haksız tahrik 
MADDE 31. - Haksız bir tahrikin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında suç 

işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla ve müebbet hapis 
cezası yerine oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek cezanın dört
te birinden dörtte üçüne kadarı indirilir; ancak, verilecek ceza oniki yıldan fazla olamaz. 

Taksirli suçlarda indirim 
MADDE 32. - Birden fazla kusurlu eylemle işlenmiş veya bileşik kusurun var olduğu taksirli 

suçlarda eylemin neticesi bakımından nedenselliğin ve kusurun derecesine göre her fail hakkında 
verilecek ceza sekizde bire kadar indirilebilir. 

Taksirli suçlarda failin kusur derecesinin çok hafif olduğu ve fiilin çok önemsiz neticeler mey
dana getirdiği hâllerde kovuşturma yapılamaz ve ceza verilemez. 

Takdire bağlı hafifletici nedenler 
MADDE 33. - Kanunda belirtilen hafifletici nedenlerden ayrı olarak fail yararına cezayı hafif

letecek takdiri nedenler kabul edildiğinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet 
hapis; müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl hapis cezası verilir. 

Diğer cezaların altıda birinden üçte birine kadarı indirilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

İsnat Yeteneğini Etkileyen Nedenler 
Akıl hastalığı ve geçici hâller 
MADDE 3 4 . - 1 . Fiili işlediği zaman bilincini veya hareket serbestliğini tamamen kaldıracak 

veya önemli derecede azaltacak biçimde aklî maluliyet hâlinde bulunan kimseye ceza verilemez. 
Ancak, bu kişinin muhafaza ve tedavi altına alınmasına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi 

ve kovuşturma evresinde görevli mahkemece karar verilir. Muhafaza ve tedavi altında bulundurma, 
akıl hastalığı dolayısıyla kişideki tehlike hâlinin salâh bularak veya diğer bir nedenle ortadan kalk
masına kadar devam eder ve süresi bir yıldan az olamaz. 

Suç işleyen akıl hastalan bu amaca tahsis edilmiş kurumlarda muhafaza ve tedavi olunurlar. 
Muhafaza ve tedavi altına alman kişi, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca, akıl hastalığı 

dolayısıyla kendisinde var olan tehlike hâlinin salâh bulma suretiyle veya diğer bir nedenle ortadan 
kalktığını belirten rapor üzerine aynı yargı merciince serbest bırakılır. 

Bu husustaki rapor ve kararda, hastalığın ve isnat olunan suçun niteliğine göre, güvenlik 
bakımından kişinin tıbbî kontrole ve muayeneye tâbi tutulup tutulmayacağı, tutulacak ise bunun 
süre ve aralıkları gösterilir. 

Tıbbî kontrol ve muayene, kararda gösterilen süre ve aralıklarla, bu kişilerin bulundukları yer
deki, yoksa en yakın ve yetkili uzmanı olan hastanenin sağlık kurullarına savcılıkça gönderilmeleri 
ile sağlanır. 

Tıbbî kontrol ve muayenede, tehlike hâlinin yeniden baş gösterdiği anlaşıldığında hâkim veya 
mahkeme kararıyla yine muhafaza ve tedavi altına alınma yoluna gidilir ve aynı işlemler uygulanır. 

2. (1) numaralı fıkranın birinci paragrafında yazılı derecede olmamakla birlikte, suçu işlediği 
sırada akıl sağlığında veya bilincinde bozukluk bulunan ve bu nedenle işlediği fiilin haksız 
niteliğini tam olarak değerlendiremeyen faile ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası yerine müebbet 
hapis, müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl hapis cezası verilir. 

Diğer hâllerde verilecek ceza sekizde bire kadar indirilebilir. Bu ceza süresinin bir akıl sağlığı 
kurumunda tedavi ve muhafaza suretiyle geçirilmesine de karar verilebilir. 

3. Geçici bir nedenle fiili işlediği sırada bilinci ve hareket serbestliği tamamen kalkmış veya önem
li derecede azalmış bulunan kimse hakkında (1) numaralı fıkranın birinci paragrafı hükmü uygulanır. 

Sağır-dilsizlik 
MADDE 35. - Suçu işlediği zaman onsekiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını bitirmemiş 

sağır-dilsizlere işledikleri fiil ağırlaştınlmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıl
dan onsekiz yıla kadar; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise yedi yıldan on yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Diğer cezalann yansı indirilir. Ancak bu suretle verilecek ceza her fiil için altı yıldan fazla olamaz. 
Sarhoşluk ve uyuşturucu maddeler 
MADDE 36. - İrade dışı sarhoşluk nedeniyle, suçu işlediği sırada bilinci veya hareket serbest

liği tamamen kalkmış veya önemli derecede azalmış bulunan kimseye ceza verilemez. 
İradî sarhoşluk hâlinde faile işlediği suçun cezası verilir. 
Uyuşturucu maddenin etkisi altında suç işleyen kimseler hakkında da bu madde hükümleri uy

gulanır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Teşebbüs 
Eksik teşebbüs 
MADDE 37. - Bir kimse, işlemeyi kastettiği bir cürmü, elverişli vasıta ile ve kastı şüpheye yer 

bırakmayacak şekilde belirten hareketlerle icraya başlayıp da elinde olmayan engelden dolayı icra 
hareketlerini tamamlayamamış ise, kanunda ayrı hüküm bulunmayan hâllerde, fiil ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onüç yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerek
tirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. Diğer hâllerde temel 
cezanın üçte ikisinden, beşte dördüne kadarı indirilir. Ancak, verilecek ceza dokuz yıl hapis cezasın
dan fazla olamaz. 

Fail, cürmün icra hareketlerinden kendiliğinden vazgeçtiği ve fakat tamam olan kısım esasen 
bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandınlır. 

Tam teşebbüs 
MADDE 38. - Bir kimse, kastettiği cürmün icra hareketlerini bitirmiş fakat elinde olmayan en

gelden dolayı cürmün neticesi meydana gelmemiş ise, kanunda ayn hüküm bulunmayan hâllerde, 
fiil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde, onaltı yıldan yirmi yıla; müebbet 
hapis cezasını gerektirdiği takdirde onüç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 
Diğer hâllerde temel cezanın yansından beşte üçüne kadarı indirilir; ancak, verilecek ceza onüç yıl 
hapis cezasından fazla olamaz. 

Etkin pişmanlık ve uzlaşma 
MADDE 39. - 1. Bir kimse, kastettiği cürmün icra hareketlerini bitirmiş olmakla birlikte 

çabalanyla neticenin meydana gelmemesini sağlamış veya meydana gelmiş olan neticeyi tamamen 
ortadan kaldırmış ise, kanunda ayrı hüküm bulunmayan hâllerde 37 nci maddenin birinci fıkrasın
da yazılı olduğu şekilde cezalandınlır. 

İştirak hâlinde, yukandaki hüküm sadece çabalanyla suçun tamamlanmasını engelleyen veya 
meydana gelmiş olan neticeyi tamamen ortadan kaldırmış şerik hakkında uygulanır. 

2. Mağduru gerçek veya özel tüzel kişi olan ve soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağ
lı bulunan suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zarann tümünü veya büyük bir kıs
mını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail özgür iradeleri ile uzlaştıklarında ve bu 
husus Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz veya mah
kûmiyet hükmü verilmez. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Suça İştirak 

Aslî iştirak 
MADDE 40. - Fiili birlikte icra edenlerden her biri o fiilin cezası ile cezalandırılır. 
Bir kimseye suç işlemesi için karar verdiren kişiye azmettiren denilir; azmettiren, fiil işlendiği 

takdirde, suçu kendisi işlemiş gibi cezalandınlır. Üstsoy-altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak 
suretiyle faile suç işleme karan verdirtildiğinde azmettirenin cezası üçte birden yansına kadar artınlır. 

Yukandaki fıkralan ihlâl eden faillere aslî şerik denilir. 
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Dolayısıyla faillik 

MADDE 41. - İsnat yeteneğine sahip olmayan veya kişisel nedenlerle ceza sorumluluğu bulun
mayan kişilere her ne şekilde olursa olsun suç işletenler gerçekleşen suçtan sorumlu olurlar ve ay
rıca suçun cezası üçte bire kadar artırılır. 

Fer'î iştirak 

MADDE 42. - Fer'î iştirak hâlleri şunlardır: 

1) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesin
den sonra yardımda bulunacağını vaat etmek, 

2) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları 
sağlamak, 

3) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak. 

Yukarıda belirtilen hâllerde suça iştirak etmiş bulunan faile yüklenmiş olan suç ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektiriyor
sa on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yansı indirilir. Ancak, 
verilecek ceza sekiz yılı geçemez. 

Bu maddede yazılı hâllerden birinin eklenmemesi durumunda, suçun işlenmesi olanaklı değil
se fail aslî şerik sayılır. 

Kişisel ağırlaştırıcı nedenlerin şerikler hakkında uygulanması 

MADDE 43. - İştirak hâlinde işlenen suçlarda faillerden birinin şahsında bulunup cezanın ağır
laştırmasını gerektiren sürekli veya geçici hâller veya niteliklerden, suça katıldıklan zamanda bun-
lan bilen diğer failler de sorumlu tutulurlar. Ancak, bunlar hakkında verilecek cezanın altıda biri in
dirilebileceği gibi, ağırlaştınlmış müebbet hapis ile müebbet hapis cezasına karşılık yirmi yıldan 
yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. 

Fiili ağırlaştırıcı nedenlerin şerikler hakkında uygulanması 

MADDE 44. - Fiili ağırlaştıncı nedenler, suçun niteliğini değiştirecek olsa da, fiil işlendiği 
zaman bunlan bilen şerikler hakkında da uygulanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Özel Tehlike Hâlleri ve Tekerrür 

İtiyadî suçlu 

MADDE 45. - Aynı türden olmak kaydıyla, bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla tak
sirli olmayan suç işleyen kişi itiyadî suçludur. İtiyadî suçlu hakkında denetimli serbestlik tedbirinin 
uygulanmasına da hükmolunur. 

Suçu meslek edinen kişi 

MADDE 46. - Suçu meslek edinen kişi, kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla 
sağlamaya alışmış kimsedir. Bu kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına da hükmolunur. 
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Örgüt mensubu suçlu 

MADDE 47. - Bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle 
birlikte veya tek başına suç işleyen kişiye örgüt mensubu suçlu denir. Bu suçlu hakkında ayrıca 
güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilir. 

Tekerrür 

MADDE 48. - Bir kişi, cürümden dolayı beş yıldan fazla süreyle bir mahkûmiyete uğradıktan 
sonra, bu mahkûmiyet hükmü kesinleştiği tarihten sekiz yıl ve diğer cezalarda dört yıl içinde başka 
bir cürüm daha işlerse, yeni cürme verilecek ceza altıda birden dörtte bire kadar artırılır ve ayrıca 
hürriyeti bağlayıcı olmayan bir güvenlik tedbirine hükmolunabilir. İkinci cürüm için saptanacak 
cezaya tekerrürden dolayı eklenecek miktar, evvelki cürüm için hükmedilmiş olan cezaların en 
ağırından fazla olamaz. 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezalanna mahkûm edilen kimse, diğer bir 
veya birkaç cürüm işlediği takdirde, bu cürümlere ait cezalar toplamının sekizde birine eşit bir 
süreyle yalnız olarak hücreye konulur. Ancak, hücre süresi iki yıldan fazla olamaz. Ağırlaştınlmış 
müebbet hapis veya müebbet hapis cezalanna mahkûm edilmiş kimse, bu cezalan gerektiren diğer 
bir suç işlediğinde hücre süresi iki yıldan üç yıla kadardır. 

Önceki veya sonraki cürümlerden biri para cezasını veya başka bir cezayı gerektirdiğinde 71 
inci maddede yazılı kurallar uygulanır. 

Tekerrür hâlinde hükmedilecek ağır para cezasının 71 inci maddeye göre hapse çevrilmesi 
hâlinde hapis süresi dört yılı geçemez. 

Yukandaki fıkralann uygulanmasında; 

1) Taksirli cürümler, kasıtlı; kasıtlı cürümler, taksirli cürümler karşılığında, 

2) Sırf askerî cürümler diğer cürümler karşılığında, 

3) 255, 256, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 274 ve 275 inci maddelerde belirtilen cürümlerden 
dolayı verilen hükümler hariç olmak üzere, yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler, 

tekerrüre esas olamaz. 

Türkiye tarafından onanmış uluslararası sözleşmeler hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Cezaların ve Suçların İçtimai 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Cezalann İçtimai 

Gerçek içtima 

MADDE 49. - Aynı kişi tarafından işlenen birden fazla suç hakkında bir hüküm ile mah
kûmiyet karan verilmesi hâlinde aşağıdaki maddeler uygulanır. 

Bir hükümden sonra aynı kimsenin bu mahkûmiyetten önce veya sonra işlediği bir suçtan 
dolayı mahkûm edilmesi hâlinde de aşağıdaki maddeler uygulanır. 
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Hürriyeti bağlayıcı cezaların içtimai 
MADDE 50. - 1 . Birden çok ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezalarına mah

kûmiyet hâlinde altı aydan az ve iki yıl altı aydan fazla olmamak üzere yalnız olarak bir hücreye 
konulmak suretiyle müebbet hapis cezaları infaz olunur. 

2. Ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezası ile hürriyeti bağlayıcı süreli bir cezaya 
mahkûmiyet hâlinde ise, süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın türü ve miktanna göre on günden az ve iki 
yıldan fazla olmamak üzere yalnız olarak bir hücreye konulmak suretiyle müebbet hapis cezalan in
faz olunur. Herhalde hücrede geçirilecek süre hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarından fazla olamaz. 

3. Aynı türden hüniyeti bağlayıcı süreli cezalara mahkûmiyet hâlinde bu cezaların toplamına 
hükmolunur. 

4. Başka türden hüniyeti bağlayıcı süreli cezalara mahkûmiyet hâlinde bu cezalann hepsi ayn 
ayn ve tamamen infaz olunur. İnfazda hapis ve hafif hapis sırası izlenir. 

Para cezalarının içtimai 
MADDE 51. - 1. Aynı türden para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu cezaların toplamı uy

gulanır. 
2. Başka türden para cezalanna mahkûmiyet hâlinde bu cezalann hepsi ayrı ayrı ve tamamen 

uygulanır. 
3. Para cezaları, diğer cezalarla birleştiğinde hepsi ayrı ayrı ve tamamen uygulanır. 
Fer'î cezalar 
MADDE 52. - Fer'î cezalar ayn ayn uygulanır. 
İçtimada sınır 
MADDE 53. - 1. Aynı veya başka türden hürriyeti bağlayıcı süreli cezaların birleştirilmesi 

hâlinde çektirilecek ceza kırk yılı geçemez. 
2. Birleştirilen para cezalannın hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çevrilmesi hâlinde, bu cezanın 

süresi dört yılı geçemez. Ağır para cezası ile hafif para cezası birleştiği takdirde çevrilecek cezanın 
türü hapistir. 

3. İçtima sonucunda uygulanacak fer'î cezalar; kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasında on, 
belirli bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezasında dört yılı geçemez. 

4. Yukarıdaki fıkralarda yazılı sınırlara ulaşan cezalara kesin mahkûmiyetten sonra işlenen suç
lardan dolayı verilecek cezalar, aynen uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Suçlann İçtimai 

Bileşik suç 
MADDE 54. - Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştıncı nedenini oluşturması dolayısıyla tek 

fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz. 
Müteselsil suç 
MADDE 55. - Bir suç işleme karanmn icrası dolayısıyla, değişik zamanlarda olsa da, kanunun 

aynı suça ait hükümlerinin birden fazla ihlâli tek suç sayılır. Ancak, bundan dolayı verilecek ceza 
altıda birden yanya kadar artınlır. 
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Fikrî içtima 
MADDE 56. - İşlediği bir fiil ile kanunun çeşitli hükümlerini ihlâl eden kimse en ağır cezayı 

gerektiren hükümden sorumlu olur. En ağır cezayı gerektiren hükümden maksat, uygulamada en 
ağır sonucu veren hükümdür. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yaptırım 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

Cürüm ve kabahatlere özgü aslî cezalar 
MADDE 57. - Cürümlere özgü aslî cezalar şunlardır: 
1. - Ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası, 
2. - Müebbet hapis cezası, 
3. - Hapis cezası, 
4. - Ağır para cezası. 
Kabahatlere özgü aslî cezalar şunlardır: 
1. - Hafif hapis cezası, 
2. - Hafif para cezası. 
Cürüm ve kabahatlere özgü fer'î cezalar 
MADDE 58. - Cürüm ve kabahatlere özgü fer'î cezalar şunlardır: 
1. - Kamu hizmetlerinden yasaklanma, 
2. - Bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması, 
3. - İşyerinin kapatılması, 
4. - Sürücü belgesinin geri alınması, 
5. - Müsadere, 
6. - Suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesi. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Aslî Cezalar 

Hürriyeti bağlayıcı cezalar 
MADDE 59. - Hürriyeti bağlayıcı cezalar; ağırlaştınlmış müebbet hapis, müebbet hapis, hapis 

ve hafif hapistir. 
Ağırlaştınlmış müebbet hapis, müebbet hapis, iki yıldan fazla hapis ve hafif hapis cezalan uzun 

süreli, iki yıl ve daha az hapis ve hafif hapis cezalan ise kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza sayılır. 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis 
MADDE 60. - Ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder 

ve sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. 
Sıkı güvenlik rejimini, Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun ve tüzük gösterir. 
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En az on yıl süre ile çekildikten sonra cezanın infazında sıkı güvenlik rejiminin kaldınlmasına, 

67 nci maddenin gösterdiği koşul ve usullere göre infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. 

Koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler saklıdır. 

Müebbet hapis cezası 
MADDE 61. - Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. 

Koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler saklıdır. 

Hapis cezası 
MADDE 62. - Hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan yirmi yıla kadardır. 

Hafif hapis cezası 

MADDE 63. - Hafif hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde yedi günden iki yıla 
kadardır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların seçenekleri 
MADDE 64. - Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, suçlunun kişiliğine, diğer hâllerine ve 

suçun işlenmesindeki özelliklere göre mahkemece; 
1) Kabahatlerde beher gün karşılığı onmilyon liradan yirmimilyon liraya kadar hafif, cürüm

lerde yirmimilyon liradan kırkmilyon liraya kadar ağır para cezasına, 

2) Aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmine, 

3) İki yılı geçmemek koşuluyla bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye, 

4) İki yılı geçmemek koşuluyla belirli bir yere gitmekten, bazı etkinlikleri, meslek veya sanat-
lan yapmaktan yasaklanmaya, 

5) Her tür ehliyet ve ruhsat belgelerinin iki aydan iki yıla kadar geri alınmasına, 

6) Bir yılı geçmemek ve rızası bulunmak koşuluyla failin kamuya yararlı bir işte çalıştınl-
masına, 

çevrilebilir. 
Kanun maddesinde hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezasına hükmolunması öngörüldüğün

de hâkim, hürriyeti bağlayıcı cezayı tercih ederek hüküm verirse, artık bu cezayı para cezasına 
çeviremez. 

Evvelce hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmemiş olanlar ile mahkûm edilmiş olsalar bile 
bu cezalan para cezasına veya tedbire çevrilmiş bulunanlar hakkında hükmolunan otuz güne kadar 
(otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalar ile altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanlann mahkûm edil
dikleri altı ayı aşmayan hürriyeti bağlayıcı cezalar, birinci fıkrada yazılı ceza veya tedbirlerden 
birine çevrilir. Bu hâllerde yukandaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli olsa da fail hakkın
da bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir. Bu hüküm, bilinçli tak
sir hâlinde uygulanmaz. 

Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen para cezası veya tedbirdir. 
Bu hükmün uygulanması, kanun yollanna başvurmada engel oluşturmaz. 
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Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalan tedbirlerden birine çevrilmiş olanlardan, Cumhuriyet 

başsavcılığınca yapılan tebligata karşın otuz gün içinde tedbir hükümlerini yerine getirmeyenler ile 
infaza başlandıktan sonra hüküm gereklerine aykırı davrananlar hakkında, hükmedilmiş tedbir, bu 
hükmü veren mahkemece birinci fıkranın (1) numaralı bendinde yazılı esaslar uyarınca para 
cezasına çevrilir. 

Tedbirin yerine getirilmesi hükümlünün elinde olmayan nedenler yüzünden olanaksız hâle gel
mişse hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir. 

Bu madde hükümleri sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçlan ve birinci fıkranın (3) ve (6) 
numaralı bent hükümleri de subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş hakkında uygulanmaz. 

Cezaların infazı 
MADDE 65. - 1. Ağırlaştınlmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına veya uzun süreli 

hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar, haklannda uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri 
gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için kanunda gös
terilen esaslar uyannca gözleme tâbi tutulurlar. Gözlem süresi altmış günü geçemez. 

Hükümlü, kişiliğine, sair hâllerine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre gerektiğinde Kanun
da belirtilen usule göre gözleme tâbi tutulmayabilir. 

Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı görüşü ile birlikte Adalet Bakanlığına 
gönderir. Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça belirlenir. 

Hükümlülerin gözleme tâbi tutulmasına ve cezaevlerinin sınıflandınlmasına dair hükümler, as
kerî cezaevleri ve buralarda cezaları infaz olunan hükümlüler hakkında uygulanmaz. 

2. Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, kanunda gösterilen esaslara göre infaz olunur. Bu tür 
cezalara mahkûm olanlar gözleme tâbi tutulmazlar. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların özel infaz şekilleri 
MADDE 66. - Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların; 
1) Hükümlü altmışbeş yaşını bitirmiş veya hükümlünün sağlık durumu cezaevinde tutulmasına 

engel olacak derecede bozuk bulunduğu hekim raporu ile belgelendirilmiş ve her iki hâlde de 
hükümlülük süresi altı ayı geçmemişse oturduğu yerde, 

2) Hükümlülük süresinin altı ayı geçmemesi hâlinde her hafta cuma günleri en geç saat 
19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle bir cezaevinde, 

3) Mahkûmun hükümlülük süresinin altı ayı geçmemesi hâlinde, serbestçe çalışabilmesini 
temin için her gün saat 19.00'da girmek ve sabahları saat 07.00'de çıkmak suretiyle bir cezaevinde, 

4) Hükümlülük süresi altı ayı geçmeyen kadınlar hakkında hükmedilen cezaların, elektronik 
alete bağlanması suretiyle oturduğu yerde, 

çektirilmesine, hükümlünün veya hükümlünün rızası bulunmak koşuluyla kanunî vekili veya 
Cumhuriyet savcılığının istemi üzerine mahkemece karar verilebilir. 

Bu rejimlere uymama hâlinde geriye kalan ceza aynen çektirilir. 
Koşullu salıverilme 
MADDE 67. - Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar otuz yıl geç

medikçe koşullu salıverilmeden yararlanamazlar. Müebbet hapiste yirmibeş yılını, diğer hürriyeti 
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bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin üçte ikisini çekmiş olup da tüzüğe göre iyi hâili hüküm
lü niteliğini kazanmış bulunanlar, istemleri olmasa da koşullu salıverilirler; ancak üç aydan az hür
riyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlarla en az üç ay süre ile hürriyeti bağlayıcı cezalarını 
çekmemiş bulunanlar koşullu salıverilemezler. 

Hakkında tekerrür hükümleri uygulananlar ve tutuklu veya hükümlü iken firar veya firara 
teşebbüs etmiş bulunanlar ile cezaevi idaresine karşı ayaklananların yukarıdaki fıkra hükmünden 
yararlanabilmeleri için ağırlaştırılmış müebbet hapiste otuzbeş yılını; müebbet hapiste otuz yılını, 
diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm olanların ise hükümlülük süresinin beşte dördünü çek
miş bulunmaları zorunludur. 

Yukarıdaki oranların belirlenmesinde hükümlünün tutuklu veya soruşturma ve kovuşturma 
nedeni ile hürriyetinden yoksun kaldığı günler de hesaba katılır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları, 66 ncı maddeye göre infazına karar verilenler koşullu 
salıverilmeden yararlanamazlar. 

Koşullu salıverilme, hükümlünün gücü oranında şahsî hakları tazmin veya sağlaması koşuluna 
bağlı tutulabilir. 

Tutuklu veya hükümlü iken iki kez firar veya firara teşebbüs etmiş veya iki kez cezaevi 
idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar veya açık cezaevlerinden disiplin 
cezası verilerek iki kez kapalı infaz kurumlarına geri gönderilmiş bulunanlar ile kapalı infaz kurum
larında olup da hükümlülük süresi içinde dört kez disiplin cezası olarak hücre hapsi almış bulunan
lar, koşullu salıverilmeden yararlanamazlar. 

Koşullu salıverilenler hakkında cezanın geri kalan kısmının üçte biri ile üçte ikisi arasında 
hâkimin takdir edeceği bir süre içinde 94 üncü maddenin (A) fıkrasının (3) numaralı bendi uy
gulanır. Bu süre içinde hükümlü hakkında ayrıca patronaj rejimi tatbik edilir. 

Hâkim, hükümlünün kişilik özelliklerine göre belirlediği bu süre içinde, 94 üncü maddenin (A) 
fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan tedbirin hükümlü hakkında uygulanmamasına da karar 
verebilir. 

Koşullu salıverilmiş hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı hür
riyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur veya mecbur olduğu koşullan yerine getirmez ise, koşullu 
salıverilme kararı geri alınır. Bu takdirde suçun işlendiği tarihten sonraki kısım hükümlünün ceza 
süresine mahsup edilmeyerek aynen çektirilir ve koşullu salıverilmeye esas oluşturan hükmün in
fazı ile ilgili olarak bir daha koşullu salıverilmeden yararlanamaz. 

Koşullu salıverilmenin geri alınmasına ilişkin karara karşı hükümlü, müdafii, yasal temsilcisi, 
hükümlünün eşi ve Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz yoluna başvurulabilir. 

Koşullu salıverilen kişi, hâkim tarafından yedinci fıkra gereğince belirlenmiş süre içinde iş
lediği kasıtlı bir suçtan dolayı kesin olarak mahkûm edilmediği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. 

Terör suçlanndan dolayı ağırlaştınlmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar koşul
lu salıverilmeden yararlanamazlar. 

Koşullu salıverilmeye ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. 
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Ağır para cezası 
MADDE 68. - Ağır para cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde üçyüzellimilyon liradan 

doksanmilyar liraya kadar belirlenecek bir paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 
Para cezası, 79 uncu madde hükmü saklı kalmak üzere suçlunun ekonomik durumu, aile 

yükümlülükleri, mesleği, suçtan elde ettiği yarar, sağlık durumu, cezanın sosyal etkisi, uyarma 
amacı göz önünde tutularak belirlenir. 

Hafif para cezası 
MADDE 69. - Hafif para cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde yüzmilyon liradan onmil-

yar liraya kadar belirlenecek bir paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 
Bu para cezası 68 inci maddenin ikinci fıkrasındaki esaslar göz önünde tutulmak suretiyle 

belirlenir. 
Nispî para cezası, tazmin niteliğinde para cezası 
MADDE 70. - Nispî para cezası, miktarı belirli bir orana veya olaya göre azalıp çoğalabilir 

nitelikte bir paranın Devlet Hazinesine ödenmesidir. Bu para cezasının yukarı sının yoktur. 
Tazmin niteliğinde para cezası, suç karşılığı kamu para cezasının ve Devletin uğradığı zarar

ları tazmin ettirme amaçlarına aynı zamanda ulaşılmasını sağlayan karma nitelikte para cezasıdır. 
Bu para cezasının yukarı sının yoktur. 

Para cezasının infazı 
MADDE 71. - Mahkeme, nispî veya tazmin niteliğinde olanlan da kapsamak üzere hük

medeceği para cezasının, belirleyeceği sürelerde taksitle ödenmesine karar verebilir. Taksit süresi 
iki yılı geçemez ve taksit miktan dörtten az olamaz. Hükümlünün istemi üzerine hâkim, taksit 
sürelerinde değişiklik yapabilir. Taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi hâlinde geri kalan kıs
mın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen para cezasının bir gün kırkmilyon lira sayılmak 
suretiyle hapse çevrileceği kararda gösterilir. Para cezası, 68 inci maddenin alt sınınnda gösterilen 
miktann, 500 üncü maddeye göre uygulanan yeniden değerleme oranı ile çarpılması sonucu elde 
edilen miktan geçmediği takdirde bu cezanın taksitle ödenmesine hükmedilemez. Ancak, hüküm
lünün isteği üzerine para cezasının taksitle ödenmesine ilişkin dördüncü fıkra hükmü saklıdır. 

Mahkeme, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir aylık sürenin sona erdiği veya takside bağ
lanıp da taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi nedeniyle geri kalan miktannın tamamının 
muaccel olduğu tarihten başlayarak ödenmeyen para cezasına, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âm
me Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı 
oranının yansı oranında gecikme zammı uygulanmasına da karar verir. 

îlâm kesinleşince, Cumhuriyet savcılığına verilir. Cumhuriyet savcısı bir ay içinde para 
cezasını ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ eder. 

Mahkemece para cezasının tahsilinde taksit öngörülmemiş ise, bir aylık süre içinde para 
cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan para cezasının birer aylık iki tak
sitte ödenmesine müsaade olunur. İkinci taksit süresinde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi 
hükümsüz kalır. 

Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine süresi içinde para cezasını ödemezse, Cumhuriyet 
savcısının karanyla bir gün kırkmilyon lira sayılmak üzere hapse çevrilir. Para cezası yerine çek-
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tirilen hapis cezası iki yılı geçemez. Kırkmilyon lira hesabı ile bir gün hapse çevrilen para cezaların
dan arta kalan kısım nazara alınmaz. Kırkmilyon liradan aşağı hükmedilmiş para cezaları bir gün 
hapse çevrilir. 

Hükümlü, cezaevinde geçirdiği her gün için beşinci fıkra uyarınca kırkmilyon lira indirildikten 
sonra kalan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Hapse çevrilen para cezalarının infazı, hükümlünün istemi üzerine hükmü veren mahkemece 
iki yıla kadar ertelenebilir. Bu husustaki karar duruşma yapılmaksızın verilir. 

İsteği üzerine hükümlü, para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet, mahallî idare, iktisadî 
Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ve diğer kamu kurumlarının hizmetlerinde çalış
tırılabilir. Rayice göre benzerlerine ödenen ücret tutanndan hükümlünün iaşesi için gerekli kısım 
ayrıldıktan sonra geri kalan miktar hükmolunan cezaya mahsup edilir. 

Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamıyla karşılayamazsa geri kalan paranın tahsili için 
ilâm, Cumhuriyet savcılığınca mahallin en büyük mal müdürlüğüne verilir ve Âmme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre infaz edilir. 

Tazmin niteliğindeki para cezalan hakkında beşinci fıkra hükmü uygulanmaz ve Âmme 
Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Fer'î Cezalar 

Kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası 
MADDE 72. - Kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde 

üç aydan üç yıla kadardır. Bu ceza, aynca kanunla belirtilmeyen hâllerde hükümlüyü; 
1) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasal haklardan, 
2) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların 

denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen veya seçime tâbi bütün 
memuriyet ve hizmetlerden, 

3) Altsoyunun üzerindeki vesayet veya kayyımlık hâlleri dışında olmak üzere vesayet veya 
kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 

4) Devletçe veya yetkili bilimsel komisyonlarca verilen rütbe, unvan, nişan ve madalyalardan, 
5) Yukarıdaki bentlerde yazılı her türlü sıfat, hizmet ve memuriyetlerden birinin sağladığı hak

lardan ve bunları ceza süresi içinde yeniden elde etmek ehliyetinden, 
yoksun kılar. 
Bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması 
MADDE 73. - Bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezası, kanunda ak

si belirtilmeyen hâllerde üç günden iki yıla kadardır. 
Bu ceza, hükümlüyü durdurma süresince suça araç olan meslek veya sanat veya ticaretin şah

sen icrasından yoksun kılar. 
İşyerinin kapatılması cezası 
MADDE 74. - İşyerinin kapatılması cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde üç günden iki 

yıla kadardır. 
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Sürücü belgesinin geri alınması 
MADDE 75. - Sürücü belgesinin geri alınması, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde, her türlü 

taşıtlarla işlenen suçlarda verilecek cezaya ek olarak hâkimin takdirine göre, üç aydan üç yıla kadar 
geri alınmasıdır. 

Fer'î cezaların uygulanması 
MADDE 76. - Kamu hizmetlerinden yasaklanma, bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının 

durdurulması ve sürücü belgesinin geri alınması cezalan, aslî cezanın infazı süresince devam et
mekle birlikte, infazın sona erdiği veya cezanın düştüğü tarihten itibaren de mahkeme ilâmında gös
terilen süre ile uygulanır. 

Erteleme ve özel af gibi nedenlerle aslî ceza infaz edilemediği takdirde, yukarıdaki fıkrada 
yazılı fer'î cezalar hükümde veya af işleminde infaz edilecekleri aynca açıklandığında hükmün 
kesinleştiği tarihten itibaren uygulanırlar. 

İşyerinin kapatılması cezası, ceza ertelenmediği hâllerde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 
uygulanır. 

Fer'î cezalara hükmedilmesi 
MADDE 77. - Memuriyet sıfatının suçun unsurunu veya ağırlaştıncı nedenini oluşturduğu hâl

lerde 72 nci maddenin gösterdiği sınırlar içinde kalmak ve her hâlde hükmedilen hürriyeti bağlayıcı 
aslî ceza süresini geçmemek üzere, hâkimin takdirine göre, fail hakkında verilecek cezaya ek olarak 
kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasına da hükmedilebilir. Kanunun bu cezayı aynca koyduğu 
hâller saklıdır. 

Bir meslek veya sanat mensubu olmanın veya ticaretle uğraşmanın suçun unsurunu veya ağır
laştıncı nedenini oluşturduğu hâllerde de 73 üncü maddenin gösterdiği sınırlar içinde kalmak ve her 
hâlde hükmedilen hürriyeti bağlayıcı aslî ceza süresini geçmemek üzere hâkimin takdirine göre bir 
meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezasına da hükmedilebilir. Kanunun bu 
cezayı ayrıca öngördüğü hâller saklıdır. 

Müsadere ve suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesi 
MADDE 78. - 1. Suç dolayısıyla hiç kimse mahkûm edilmese de, suçta kullanıldığı veya kul

lanılmak üzere hazırlandığı veya suçun işlenmesine tahsis olunduğu veya suçtan meydana geldiği 
sabit olan şeylerin müsaderesine hükmolunur. 

Suçta iştiraki olmayan kimselere ait eşya müsadere edilmez. Suçta kullanılan veya kullanılmak 
üzere hazırlanan veya suçun işlenmesine tahsis olunan eşyanın, suç failinin veya ailesi mensup
larının yaşamlarını sürdürebilmeleri için zorunlu araç ve gereçlerden olduğu ve kişisel mülkiyetin 
kaldınlmasının hakkaniyete aykın bulunacağı anlaşıldığında müsaderesine karar verilmez. 

Kanunun tehlikeli veya zararlı olarak nitelendirdiği veya yapılması, kullanılması, taşınması 
veya bulundurulması suç oluşturan eşyanın müsaderesine hükmolunur. 

Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kıs
mı ayırmak olanaklı ve bu bakımdan orantısız giderlere katlanmak yükümlülüğü de yok ise, sadece 
bu kısmın müsaderesine karar verilir. 

İmhasını veya belirli bir maksada tahsisini öngören kanun hükümleri saklı kalmak üzere, 
müsadere olunan her türlü şey veya sağlanan yararlann mülkiyeti Devlete geçer. 
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2. Müsadere edilecek şeye elkonulamadığı veya bu şey merciine teslim edilemediği veya suç

tan meydana gelen yararların elde olunamadığı hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin, 
suçlunun veya niteliğini bilerek bu değerleri ele geçirmiş bulunan kişilerin malvarlığından alınarak 
Devletin mülkiyetine geçirilmesine karar verilir. Bunların tahsili bakımından 71 inci maddenin 
dokuzuncu fıkrası hükmü uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 

Temel cezanın belirlenmesi 
MADDE 79. - Hâkim, iki sınır arasında temel cezayı, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kul

lanılan araç, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği zaman ve yer, fiilin diğer özellikleri, 
zarann veya tehlikenin ağırlığı, kastın veya taksirin yoğunluğu, suç nedenleri ve saikleri, failin 
amacı, geçmişi, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri, kişisel ve sosyal ilişkileri, fiilden 
sonraki davranışı gibi hususları göz önünde bulundurmak suretiyle takdirini kullanarak belirler. 
Takdirin nedenleri kararda gösterilir. 

Cezaların belirlenmesi 
MADDE 80. - Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne 

de değiştirilebilir. 
Kanunun belirli bir oran çerçevesinde cezayı artırıp eksiltmeyi emrettiği yerlerde var olan ağır

laştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin, o fiil hakkında ne ceza belirlenecekse, artırma 
veya eksiltme de o ceza üzerinden yapılır. 

Birden çok neden bir araya gelmiş olursa artırma veya eksiltme, ondan evvelki artırma ve ek
siltme sonucu olan ceza miktarı üzerinden yürütülür. 

Bir araya gelen nedenlerden bazısı artırmayı ve diğerleri eksiltmeyi gerektirecek olursa önce 
artırmakla işe başlanır. 

Bütün hâllerde yaş, aklî durum, takdire bağlı hafifletici nedenler ve tekerrür, bu sıra izlenerek 
en sonra uygulanır. 

Ceza artırılır veya eksiltilirken, kanunun özel biçimde belirttiği hâller saklı olmak üzere, 
sonuçta her ceza türü için belirli olan sınır aşılamaz. 

Süreli cezalar, gün, ay ve yıl hesabıyla uygulanır. Bir gün yirmidört saat; bir ay otuz gündür. 
Yıl resmî takvime göre hesap edilir. Süreli cezalar için bir günün, para cezaları için birmilyon 
liranın arta kalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez. 

Mahsup 
MADDE 81. - Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsî hürriyeti sınırlama sonucunu 

doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiş süreler ceza mahkûmiyetinden indirilir. Mahkûm hakkın
da para cezası tertip olunmuş ise indirim 64 üncü maddede gösterilen hesaba göre yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Cezanın Ertelenmesi 

Cezanın ertelenmesi 
MADDE 82. - Suçun işlenmesinden önceki beş yıl içinde kasıtlı bir cürümden dolayı üç aydan 

fazla bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm edilmemiş olan kimse, işlediği suçtan dolayı ağır veya 
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hafif para veya iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis veya hafif hapis cezalarına mahkûm edilir ve geç
mişteki hâli ve suç işleme hususundaki eğilimine göre ertelenmesi ilerde suç işlemekten çekin
mesine neden olacağına mahkemece kanaat getirilirse, cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Ev
velce para cezasına hükümlülük ertelemeyi engellemez. Ertelemenin nedenleri kararda gösterilir. 

Suç tarihinde altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların üç yıla kadar (üç yıl dahil) hürriyeti bağ
layıcı cezaları hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

Erteleme kararının infazı, failin gücü oranında mağdur tarafın uğradığı zararların tazmini veya 
sağlanması koşuluna bağlanabilir. 

Tazmin niteliğindeki para cezalan ve müsaderesi kanunen zorunlu olan eşya ve yargılama 
giderleri veya mülkiyeti Devlete geçme kararına konu olmuş her türlü değer ve eşya hakkında 
verilen hükümlerin infazı ertelenemez. 

İçtima kapsamındaki suçlar nedeniyle verilen cezaların hepsi ayrı ayrı olarak veya bunlardan 
bazıları ertelenebilir. Bu fıkra hükmü 45, 46 ve 47 nci maddelerde tanımlanan suçlular ile tekerrür 
nedeniyle mahkûm edilmiş bulunanlar hakkında uygulanmaz. 

Erteleme, mahkeme kararında aksi belirtilmedikçe, fer'î cezalan da kapsar. 

Cezası ertelenen hükümlü hakkında bir yıl ile beş yıl arasında saptanacak bir denetim süresi 
belirlenir ve bu süre içinde hükümlü 94 üncü maddenin (A) fıkrasının (2) numaralı bendine göre 
denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulur. 

Hâkim, hükümlünün özelliklerine göre belirleyeceği bu sürenin tedbire tâbi tutulmadan geçiril
mesine de karar verebilir. 

Ceza, denetimli serbestlik altında ertelendiğinde, denetim süresi içinde özellikle meslek etkin
likleri, ikamet yeri, tıbbî kontrol, alkollü içkilerden uzak kalma bakımından, hükümlüde uygun sos
yal davranış biçimlerinin yerleşmesine çalışılır. Hâkim bu süre içinde hükümlüye, denetimli ser
bestlik tedbiri bakımından tüzüğünde gösterilen diğer bir kısım yükümlülükleri de getirebilir ve 
gerektiğinde bunları kaldırabilir veya değiştirebilir. 

Denetim süresi içinde hükümlü, hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren kasıtlı bir cürüm işler 
veya kendisine yüklenen davranış yükümlülüklerini, hâkimin uyansına karşın, ihlâlde ısrar eder 
veya denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasından kaçacak olursa, ertelenen cezanın kısmen 
veya tamamen infazına karar verilir ve koşullan varsa tekerrür hükümleri uygulanır. Suçun denetim 
süresi içinde işlenmesi yeterlidir. 

Denetim süresi kanuna uygun olarak geçirildiğinde hükümlülük yok sayılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Dava ve Cezanın Ortadan Kaldınlması 

Sanığın veya hükümlünün ölümü 

MADDE 83. - Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilir. 

Hükümlünün ölümü, ceza mahkûmiyetini ve henüz tahsil edilmemiş olan ağır ve hafif para 
cezalannı ortadan kaldınr. Ancak, müsadereye, mülkiyetin Devlete geçmesine ve yargılama gider
lerine ilişkin olup hükümlünün ölümünden evvel kesinleşmiş bulunan hükümler infaz olunur. 78 in
ci madde hükmü saklıdır. 
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Af 

MADDE 84. - 1. Genel af, kamu davasını ve hükmolunan cezalan bütün neticeleri ile birlikte 
ortadan kaldırır. 

2. Özel af, cezayı ortadan kaldırır veya azaltır veya değiştirir. Özel af, kanun veya Cumhurbaş
kanlığı kararnamesinde aksi yazılı olmadıkça fer'î cezalan da etkiler. 

Dava zamanaşımı 
MADDE 85. - Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası; 
1) Ağırlaştınlmış müebbet hapis cezasını gerektiren cürümlerde otuz yıl, 
2) Müebbet hapis cezasını gerektiren cürümlerde yirmibeş yıl, 
3) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren cürümlerde yirmi yıl, 
4) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren cürümlerde oniki yıl, 

5) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya ağır para cezasını gerektiren cürümlerde altı yıl, 
6) Kabahatlerde iki yıl, 
7) Bu Kanunda yer alan fer'î cezalan aslî ceza olarak kabul etmiş olan diğer kanunlardaki suç

lar ve yine özel kanunlarda müstakillen yer alan ve ehliyet yoksunluğunu sonuçlayan diğer suçlar 
bakımından iki yıl, 

geçmesiyle ortadan kalkar. 

Dava zamanaşımı süresi hesaplanırken ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin 
kanunda yer alan suçun cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur. 

Birinci fıkrada yer alan sürelerin belirlenmesinde seçimlik cezaları gerektiren suçlarda en uzun 
süreyi gerektiren ceza esas alınır. 

Aynı fiilden dolayı her ne suretle olursa olsun tekrar yargılanması gereken hükümlünün, son
radan yargılanan suça ait ikinci fıkrada yazılı esasa göre belirecek zamanaşımı göz önünde bulun
durulur. 

Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs hâlinde kalan suçlarda 
son hareketin yapıldığı günden, mütemadi ve müteselsil suçlarda temadi ve teselsülün bittiği gün
den, çocuklara ve küçüklere karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler 
tarafından işlenen suçlarda çocuk veya küçüğün ergin olduğu günden itibaren işlemeye başlar. 

Bu Kanunun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet 
veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde dava 
zamanaşımı yoktur. 

Özel kanunlardaki zamanaşımı süresinin başlamasına ilişkin hükümler saklıdır. 
Dava zamanaşımının durması 
MADDE 86. - Kamu davasının açılması, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözül

mesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğunda, izin veya kararın alınmasına veya 
meselenin çözümüne veya 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kal-
dınlıncaya kadar dava zamanaşımı durur. 
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Ceza zamanaşımı 
MADDE 87. - Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle ortadan kalkar: 
1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl, 
2) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl, 
3) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl, 
4) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl, 
5) Beş yıla kadar hapis ve ağır para cezalarında on yıl, 
6) Bir aydan fazla hafif hapis ve yüzmilyon liradan fazla hafif para cezalarında dört yıl, 
7) Yukarıdaki bentlerde açıklanan miktardan aşağı cezalar için iki yıl, 
8) Bu Kanunda yer alan fer'î cezaları aslî ceza olarak kabul etmiş bulunan diğer kanunlara göre 

mahkûmiyet sonucu olan kamu hizmetlerinden yasaklanma ve bir meslek veya sanat veya ticaretin 
icrasının durdurulması cezaları ve özel kanunlarda yer alan ve ehliyet yoksunluğunu gerektiren 
diğer cezalar dört yıl. 

Bu Kanunun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla 
verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarında 
zamanaşımı yoktur. 

Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle or
tadan kalkar. 

Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı 
günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır. 

Fer'î cezalarda zamanaşımı 
MADDE 88. - Kamu hizmetlerinden yasaklanma veya bir meslek veya sanat veya ticaretin ic

rasının durdurulması veya işyerinin kapatılması veya müsadere veya suç nedeniyle mülkiyetin Dev
lete geçmesi veya özel kanunlarda yer almış bulunan ve belirli ehliyetlerden yoksunluğu gerektiren 
diğer cezalar, fer'î ceza olarak hükmolunduklannda, bunlar için belirtilmiş olan sürenin iki katının 
geçmesiyle ortadan kalkarlar ve zamanaşımı aslî cezanın düştüğü tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Ceza zamanaşımının kesilmesi 
MADDE 89. - Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna 

göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser. 
Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse zamanaşımı işlediği sırada mahkûm olduğu suç türün

den diğer bir suç işlediği takdirde zamanaşımı kesilmiş olur. 
Zamanaşımının hesabı ve uygulanması 
MADDE 90. - 1. Dava ve ceza zamanaşımı süreleri 80 inci madde gereğince hesap olunur. 
2. Dava ve ceza zamanaşımı re'sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vaz

geçemezler. 
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar 
MADDE 91. - 1. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili 

kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. 
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Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim 

olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar. 
Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin 

haklan düşmez. 
2. Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan 

zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme 
cezanın infazına engel olmaz. 

İştirak hâlinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar. 
Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. 
3. Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin davadan vazgeçmiş olmasından ileri 

gelmiş ve vazgeçtiği sırada davacı şahsî haklarından da vazgeçtiğini aynca açıklamış ise artık 
hukuk mahkemesinde de dava açamaz. 

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi 
MADDE 92 . -1 . Genel ve özel aflar ve yetkili kimsenin davadan veya şikâyetten vazgeçmesi, 

müsadere olunan veya mülkiyeti Devlete geçen şeylerin veya ödenen para cezalannın geri alın
masını gerektirmez. 

2. Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan şah
sî hak davasını etkilemez. 

3. Cezanın düşmesi, şahsî haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri et
kilemez. Ancak, genel af hâlinde yargılama giderleri de istenemez. 

Önödeme 
MADDE 93.-39 uncu maddenin (2) numaralı fıkrası gereğince uzlaşma kapsamındaki suçlar 

hariç olmak üzere yalnız para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hürriyeti bağ
layıcı cezanın yukan sınırı üç ayı aşmayan suçların faili: 

1) Para cezası maktu ise bu miktan, değilse aşağı sınınnı, 
2) Hürriyeti bağlayıcı cezanın aşağı sınırının her gün için 64 üncü maddede belirtilen aşağı 

sınırı üzerinden bulunacak miktarını, 
3) Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza 

için yukandaki şekilde belirlenecek miktar ile para cezasının aşağı sınınnı, 
soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün için

de ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. 
Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan doğruya mahkemeye intikal etmesi hâlinde de 

fail, hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine bu madde hükümlerine göre saptanacak miktardaki 
parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası ortadan kaldırılır. 

Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapılmadan 
dava açılması veya dava konusu eylemin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir 
suça dönüşmesi hâlinde de yukandaki fıkra uygulanır. 

Suçla ilgili kanun maddesinde yukan sının üç ayı aşmayan hürriyeti bağlayıcı ceza veya para 
cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hâllerde ödenmesi gereken miktar, yukandaki fıkralara 
göre para cezası esas alınarak belirlenir. 
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Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, kişisel hakkın is

tenmesine, malın geri alınmasına, müsadereye ve suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesine iliş
kin hükümleri etkilemez. 

Kanun maddesinde ayrıca bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezasının 
bulunması, bu madde hükmünün uygulanmasına engel olmaz. 

Nispî para cezasını gerektiren suçlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 
YEDİNCİ BÖLÜM 
Güvenlik Tedbirleri 

Güvenlik tedbirleri ve türleri 
MADDE 94. - A. Hürriyeti bağlayıcı güvenlik tedbirleri şunlardır: 
1) Bir eğitim-iş evinde veya tarım işletmesinde iyileştirilme, 
2) Denetimli serbestlik, 
3) Belli yerlerde bulunma veya ikametin yasaklanması, 
4) İçki içilen veya benzerî yerlere gitmekten yasaklanma, 
5) Akıl maluliyeti veya diğer bir ruhsal düşkünlük veya sakatlık nedeniyle cezalan indirilmiş 

olan hükümlülerin bu husus için kurulmuş bir sağlık kurumunda tedavi altına alınmaları, 
6) Sarhoşluğu veya uyuşturucu madde kullanmayı alışkanlık hâline getirmiş bulunan hüküm

lülerin tedavi altına alınmaları, 
7) Tehlikeli mükerrirlerin müesseseye yerleştirilmeleri, 
8) Yabancılar hakkında sınır dışı edilme. 
B. Haklardan yoksunluğu gerektiren güvenlik tedbirleri şunlardır: 
1) Altsoyuna veya eşine karşı hapis cezasını gerektiren bir suç işlemiş bulunan hükümlünün, 

altsoyu üzerindeki velayet hakkının veya vasilik veya kayyımlık sıfatının kaldınlmasına ilişkin, 
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda yer alan hükümlerin uygulanmasına, iş
lenen suçun niteliği, fail ile mağdur arasındaki ilişkiler, suçlunun kişilik özellikleri göz önüne alın
mak suretiyle karar verilebilmesi, 

2) Hakkında hapis cezasına hükmedilen failin cezanın infazı süresince kısıtlanmasına karar 
verilebilmesi. 

C. Önleyici kefalet. 
Güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi ve tedbirlerin uygulanması 
MADDE 95. - Haklarında güvenlik tedbiri uygulanacağı veya uygulanabileceği kanunda belir

tilen hükümlü için 94 üncü maddede gösterilen tedbirlerden bir veya birden fazlasının uygulan
masına hâkim tarafından karar verilir. Güvenlik tedbiri hükmedilebilecek birden fazla suç işleyen 
kimse hakkında da bir veya birden fazla tedbire hükmedilir. 

Hâkim gerekli gördüğünde uygulanmakta olan güvenlik tedbirini değiştirebilir. Bu hâlde, esas 
hükümde belirtilen tedbir süresi değişmez ve sadece geri kalan süre yeni tedbire göre tamamlattınlır. 

Güvenlik tedbirlerinin devamında yarar kalmadığı hâllerde, tedbirin aşağı sınırı infaz edilmiş 
olmak koşulu ile tümüyle kaldırılmasına hükmü veren mahkemece karar verilebilir. 
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94 üncü maddenin (A) fıkrasının (5) ve (6) numaralı bentlerinde yer alan güvenlik tedbirlerinin 

infazına hemen başlanır ve cezanın infazı geri bırakılır. Bu hâllerde tedbirin uygulanması suretiyle 
geçirilen süre, ceza süresinden indirilir. (5) ve (6) numaralı bentlerde yazılı tedbirlerin ayakta infazı 
hâlinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Haklardan yoksunluğu gerektiren güvenlik tedbirleri, mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi 
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır. 

Cezayı düşüren nedenler güvenlik tedbirini de düşürür. 
Güvenlik tedbirlerinin infazından kaçan hükümlü hakkında 469 uncu maddenin gösterdiği 

cezalar uygulanır. 
Güvenlik tedbirlerine hükmedilebilecek diğer hâller 
MADDE 96. - Kanunun İkinci Kitabının Birinci Kısmının Dokuzuncu; İkinci Kısmının Birin

ci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci bölümlerinde yer alan cürümlerden dolayı beş yıldan faz
la hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilenler hakkında, fiilin niteliği, fail ile mağdur arasın
daki ilişkiler, failin kişilik özellikleri göz önüne alınmak suretiyle, cezaya ek olarak aynca bir 
güvenlik tedbirine hükmedilebilir. 

İki yılı aşmayan bir hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş hükümlünün cezasının, birinci 
fıkrada belirtilen özellikler göz önüne alınarak cezasına eşit süreyle 94 üncü maddenin (A) fık
rasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde gösterilen bir güvenlik tedbirine çevrilmesine mahkemece 
karar verilebilir. Bu hâlde güvenlik tedbirinin süresi içinde fail başka bir suç işlemez ve koşullara 
uygun hareket ederse ceza çekilmiş sayılır; aksi hâlde güvenlik tedbiri altında çekilen sürenin mah
subundan sonra hükmedilen cezanın geri kalan kısmı aynen çektirilir. 

İkinci fıkra hükmü, kanun gereği 94 üncü maddede gösterilen bir güvenlik tedbirinin hük-
medilmesi zorunlu olduğu veya hâkimin böyle bir tedbire hükmedebileceği hâllerde uygulanmaz. 

Hürriyeti bağlayıcı güvenlik tedbirleri 
MADDE 97. - Hürriyeti bağlayıcı güvenlik tedbirlerinin süreleri şunlardır: 
1) Bir eğitim-iş evinde veya tarım işletmesinde iyileştirilme tedbirinin süresi üç aydan üç yıla, 

2) Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç aydan iki yıla, 
3) Belli yerlerde bulunma veya ikametin yasaklanmasının süresi altı aydan üç yıla, 
4) İçki içilen veya benzerî yerlere gitmekten yasaklanmanın süresi altı aydan üç yıla, 

5) Tehlikeli mükerrirlerin müesseseye yerleştirilmeleri süresi en çok üç yıla, 
kadardır. 

6) Akıl maluliyeti veya diğer bir ruhsal düşkünlük veya sakatlık nedeniyle cezalan indirilmiş 
bulunan suçlu hakkındaki zorunlu tedavi, hükümlünün bu hâlinin salâh bulmasına kadar devam eder. 

7) Sarhoşluğu veya uyuşturucu madde kullanmayı alışkanlık hâline getirmiş bulunan hüküm
lünün, zorunlu tedavi altına alınması, bu hâlin ortadan kalkmasına kadar devam eder. 

8) Ülkede suç işlemiş bulunan yabancılann, kanunun aynca belirttiği hâller ile uluslararası sözleş
me hükümleri saklı kalmak üzere, hükmedilecek cezaya ek olarak sınır dışı edilmelerine mahkemece 
her zaman karar verilebilir. Sınır dışı edilen yabancılar beş yıl geçmedikçe yurda sokulmazlar. 
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Haklardan yoksunluğu gerektiren güvenlik tedbirleri ve önleyici kefalet 

MADDE 98. - 1 . 94 üncü maddenin (B) fıkrasının (1) numaralı bendindeki koşullar göz önün
de bulundurulmak suretiyle, failin altsoyu üzerindeki velayet hakkından veya vasilik veya kayyım
lık sıfatından doğan haklardan süresiz veya belirlenecek bir süreyle yoksun kılınmasına mahkemece 
karar verilir. 

2. 94 üncü maddenin (A) fıkrasının (1), (2), (3), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yer alan ted
birler yerine failin Devlet Hazinesine üçmilyar liradan az olmayan bir meblağı kefalet olarak yatır
masına veya aynı değerde bir ipotek tesis etmesine veya güvenilir bir kefil veya başkaca bir güven
ce göstermesine mahkemece karar verilebilir. Tedbirler için belirlenecek süre içinde fail kasıtlı bir 
suç işlemez ve tedbirlere ait yasaklara uyacak olursa kefalet hükümlüye geri verilir; aksi hâlde Dev
let Hazinesine gelir kaydedilir ve tedbir tam olarak uygulanır. 

Güvenlik tedbirlerinin rejimi 

MADDE 99. - Güvenlik tedbirlerinin infazında uygulanacak rejim, Ceza ve Tedbirlerin İnfazı 
Hakkında Kanun ile tüzüğünde gösterilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Çocuk ve Küçüklere İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Hükümlerin uygulanması ve tanımlar 

MADDE 100. - Suçu işledikleri tarihte onsekiz yaşını bitirmemiş bulunanlar hakkında 
Kanunun diğer kitap ve kısımlarında yer alan hükümler, bu Kısımda ayrıca hüküm bulunmayan hâl
lerde uygulanır. 

Çocuk ve küçükler hakkında, 34, 73, 74 ve 78 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bu 
Kısımda öngörülmemiş hiç bir tedbir veya cezaya hükmolunamaz. 

Bu Kısımdaki hükümlerin uygulanmasında çocuk deyiminden, suçu işlediği sırada oniki yaşını 
bitirmiş olup onbeş yaşını bitirmemiş bulunanlar; küçük deyiminden ise, onbeş yaşını bitirmiş on
sekiz yaşını bitirmemiş olanlar anlaşılır. 

Oniki yaşını bitirmemiş olanlar 

MADDE 101. - Fiili işlediği tarihte oniki yaşını bitirmemiş olanlar hakkında ceza soruşturması 
ve kovuşturması yapılmaz. Bunların suçlan, savcılar, kolluk yetkilileri veya okul görevlileri tarafın
dan yasal temsilcilerine bildirilir. 

İşledikleri suçlar belirli bir ağırlıkta olduğu veya suçlarını tekrarladıkları takdirde, oniki yaşını 
doldurmayanlar hakkında Türk Medenî Kanununun ve diğer kanunlann öngördüğü bütün tedbirler, 
savcının istemi üzerine çocuk mahkemesince alınabilir. 

Çocukların ceza sorumluluğu 

MADDE 102. - Suçu işlediği sıradaki ahlakî ve ruhsal olgunluğu, eyleminin haksız niteliğini 
anlaması ve buna göre hareket edebilmesi için yeterli olan çocuğun ceza sorumluluğu vardır. 
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Suçu işlediği tarihte bu olgunluğa erişemediği saptananlar hakkında çocuk mahkemesi, 

çocuğun olgunluk elde etmesi için gerekli eğitici ve iyileştirici bütün tedbirleri alır. Türk Medenî 
Kanununun ve diğer kanunlann öngördüğü tedbirlere çocuk mahkemesince de karar verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Tedbirler ve Cezalar 

Tedbirler ve cezalar 
MADDE 103. - Ceza sorumluluğu olan çocuklar hakkında uygulanabilecek tedbirler ve cezalar 

aşağıda gösterilmiştir: 
A. Çocuğun, koruma, tedavi ve eğitim noksanlığını giderici tedbirler: 
1) Yargılama neticesinde, velayet ve vesayete ilişkin yetkilerin kötüye kullanıldığı veya 

görevin ihmal edildiği sabit olduğunda, çocuk hakkında velayet ve vesayetle ilgili kanunî tedbirlerin 
alınması, 

2) Beden veya ruh sağlığı bozuk olan veya aksaklıkları bulunan çocuğun ayakta veya 
yatırılarak tedaviye tâbi tutulması, 

3) Ahlâk ve beden bakımından tehlike içinde bulunduğu anlaşılan çocuğun eğitim yardımlarına 
veya denetimli eğitime tâbi tutulması, 

4) 94 üncü maddenin (A) fıkrasının (5) ve (6) numaralı bentlerinde öngörülen tedbirlerin uy
gulanması. 

B. Disiplin tedbirleri: 
1) Tekdir, 
2) Çocuğun yükümlere tâbi kılınması, 
3) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma. 
C. Cezalar: 
1) Para cezası, 
2) Çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezası. 
Koruyucu tedbirler 
MADDE 104. - Suç işlemiş çocuğun, velayet veya vesayet yetkilerinin kötüye kullanılması 

veya görevlerin ihmali nedeniyle ahlâk ve beden bakımından tehlike içine düşmüş bulunduğu an
laşılması hâlinde, Türk Medenî Kanununun ve diğer kanunlann bu hususlara ilişkin hükümleri 
çocuk mahkemesince de uygulanabilir. 

Veli veya vasi uygun yardımda bulunabilecek bir kuruluş veya kişiyle işbirliği yapmayı üstlen
diklerinde birinci fıkrada yer alan tedbirlere başvurulmayabilir. 

Tedavi edici tedbirler 
MADDE 105. - Ruh ve beden sağlığının bozuk veya arızalı olduğu belirlenen çocuk hakkında 

ayakta veya yatırılarak gerekli ruhsal veya tıbbî tedavinin yaptırılmasına karar verilir. 
Eğitici tedbirler 
MADDE 106. - Eğitim bakımından gerekli özenin gösterilmediğinin veya bu hususta uygun 

koşulların bulunmadığının belirlendiği hâllerde, çocuğun kendi ailesi içinde veya başka bir aileye 
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verilerek veya bir eğitim veya iş kurumu veya yurdunda veya buralara yerleştirilerek eğitilmesine 
çocuk mahkemesince karar verilebilir. 

Gerektiğinde bu yardımlar denetimli olarak da uygulanabilir. 
Tedbirlerin süresini, onsekiz yaşını geçmemek üzere, mahkeme belirler. Bu süre gerektiğinde 

azaltılıp çoğaltılabilir. 

Tekdir 
MADDE 107. - Tekdir, çocuk mahkemesinin, fiilinin haksızlığını belirterek ve eyleminin 

kötülüğünü güçlü biçimde vurgulayarak çocuğu ayıplamasıdır. Çocuk kural olarak yasal temsil
cilerinin huzurunda tekdir edilir. 

Bu tedbire yalnızca para cezasını veya bir yıldan az hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç 
işlendiğinde başvurulabilir. 

Çocuğa yükümler uygulanması 
MADDE 108. - Çocuğun gücünü aşmamak koşuluyla yaşam biçimini düzenlemek ve böylece 

eğitimini desteklemek üzere aşağıda gösterilen yükümlerden bir veya bir kaçına uymasına çocuk 
mahkemesince karar verilebilir: 

1) Mahkemece gösterilecek yerde ikamet etmek, 

2) Belirli bir aile içinde veya bir yuvada veya kurumda yaşamını sürdürmek, 

3) Belirli bir çıraklık işini veya diğer bir uğraşı kabul etmek, 

4) Belirli bir hizmeti yerine getirmek, 

5) Belirli kişilerle ilişkiden veya belirli yerlere gitmekten kaçınmak, 

6) Suçunun neden olduğu zararı elinden geldiğince gidermek, 
7) Kamu yararını amaçlayan bir kuruma yardımda bulunmak. 
Bu yükümlerin süresini iki yılı aşmamak üzere çocuk mahkemesi belirler. 

Kendisine yüklenen yükümleri, uyanlara karşın bilerek yerine getirmeyen çocuk bir yılı aş
mamak üzere çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezasına mahkûm edilir. 

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma 
MADDE 109. - Çocuğun, çalışmanın amacını anlayabilecek yetenekte olması hâlinde, çocuk

lara ve küçüklere özgü hapis cezası yerine kamu yaranna bir hizmeti ücretsiz olarak yerine getir
mesine mahkemece karar verilebilir. 

Hizmet, kişilik özellikleri göz önüne alınarak belirlenir, hapis cezası süresini aşamaz ve yedi 
günden az olamaz. 

Çocuklar hakkında para cezası 
MADDE 110. - Çocuklar hakkında verilebilecek para cezası, suç karşılığı olarak kanunda gös

terilen cezanın alt sınınnın üçte birinden ve herhalde yüzmilyon liradan fazla olamaz. 
İşlenen suç hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezasını da gerektiriyorsa çocuk hakkında 

yalnızca hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilebilir. 

Ödenmeyen para cezalan hapis cezasına çevrilemez. 
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Çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezası 
MADDE 111. - Çocuklar hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaya, 103 ilâ 109 uncu maddelerde 

belirtilen tedbirlerin, suçun ve kusurun ağırlığı veya çocuktaki tehlikeli eğilimlerin giderilmesi 
yönünden, yetersiz kalacağının anlaşıldığı hâllerde hükmedilir. 

Temel cezanın belirlenmesinde, eğitici etkinin sağlanması amacı daima göz önünde bulun
durulur. 

Suç karşılığı kanunda yer alan hapis ve hafif hapis cezalan, çocuk ve küçükler bakımından, 
çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezası sayılır ve bu cezaya ait rejime göre çektirilir. 

Çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezası, çocuk ve küçükler için kurulacak çocuk ve küçük 
eğitim evlerinde, eğitici amaç daima göz önünde bulundurularak çektirilir. 

Çocukların cezalandırılması 
MADDE 112. - Çocuklar işledikleri suçlardan dolayı aşağıdaki şekilde cezalandırılırlar: 
1) Suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla; 

müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde yedi yıldan dokuz yıla kadar çocuklara ve küçüklere 
özgü hapis cezasına hükmolunur. 

2) Diğer cezaların üçte ikisi indirilir; ancak her fiil için verilecek çocuklara ve küçüklere özgü 
hapis cezası altı yıldan fazla olamaz. 

Tedbirlerin ve cezaların uygulanması 
MADDE 113. - Suçun ortaya koyduğu tehlikeli eğilimlerin giderilmesi ve topluma uyumlu bir 

hayata hazırlanması için çocuğun eğitilip yetiştirilmesi bakımından bir veya birden çok tedbirin uy
gulanması yeterli sayıldığı hâllerde cezaya hükmedilmez. 

Birinci fıkrada belirtilen amacın elde edilmesi hususunda uygulanan tedbirlerin yetersiz kaldığı 
anlaşıldığında, tedbirler değiştirilebilir veya suçun karşılığı olan para cezasına veya çocuklara ve 
küçüklere özgü hapis cezasına hükmedilebilir. Bu takdirde tedbirde geçirilen süre göz önüne 
alınarak 112 nci maddeye göre belirlenecek ceza yansına kadar indirilebilir. 

Amaçlanna ulaştığı anlaşıldığında tedbir uygulanmasına son verilir. 103 üncü maddenin (A) 
fıkrasında öngörülen tedbirlerle cezalara birlikte hükmedilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Küçüklere Özgü Ceza Düzeni 

Küçüklerin cezalandırılması 
MADDE 114. - Küçükler, işledikleri suçlardan dolayı aşağıdaki şekilde cezalandınlırlar: 
1) Suç, ağırlaştınlmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ondört yıldan yirmi yıla; 

müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla kadar çocuklara ve küçüklere 
özgü hapis cezasına hükmolunur. 

2) Diğer cezalann yansı indirilir; ancak her fiil için verilecek çocuklara ve küçüklere özgü 
hapis cezası sekiz yıldan fazla olamaz. 

Küçükler hakkında para cezası 
MADDE 115. - Küçükler hakkında verilebilecek para cezası, suç karşılığı olarak kanunda gös

terilen cezanın alt smınnın yarısından ve herhalde ikiyüzmilyon liradan fazla olamaz. 
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İşlenen suç hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezasını da gerektiriyorsa küçük hakkında 

yalnızca hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilebilir. 

Ödenmeyen para cezalan hapis cezasına çevrilemez. 

Küçükler hakkında tedbir uygulanması 

MADDE 116. - İşlediği suçun cezasının yukarı sının üç yılı aşmadığı ve küçüğün suç ile or
taya çıkan tehlikeli eğilimlerinin giderilmesi ve topluma uyumlu bir hayata hazırlanması için 
eğitilip yetiştirilmesi yönünden 104 ilâ 109 uncu maddelerde yazılı bir veya birden çok tedbirin uy
gulanmasının yeterli sayıldığı hâllerde ceza yerine bu tedbirlerle ilgili hükümlerin uygulanmasıyla 
yetinilebilir. 

Bu hâlde 113 üncü maddenin iki ve üçüncü fıkralarındaki hükümler küçükler hakkında da uy
gulanır. 

Sağır-dilsiz çocuk ve küçükler 

MADDE 117.-1. Fiili işlediği tarihte onbeş yaşını bitirmemiş sağır-dilsiz çocuk hakkında 101 
nci madde hükümleri uygulanır. 

2. Fiili işlediği tarihte onbeş yaşını bitirmiş, onsekiz yaşını bitirmemiş sağır-dilsiz küçük hak
kında 102 ilâ 113 üncü maddeler hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çocuk ve Küçükler Hakkında Müşterek Hükümler 

tnfaz rejiminde değişiklik 
MADDE 118. - Çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezasının süresi, küçüğün onsekiz yaşını 

doldurmasından sonra da infaza devam olunmasını gerektirdiğinde, geri kalan süre bir yıldan fazla 
olmadığı takdirde, ceza infaz rejiminde bir değişiklik yapılmaz. Süre bir yıldan fazla olduğunda 
ceza, genel hükümlere göre infaz edilir. 

Sınır dışı edilme 
MADDE 119. - İşlediği suçtan dolayı hakkında tedbire hükmolunması uygun görülen yabancı 

uyruğundaki çocuk veya küçükler 94 üncü maddenin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinde ön
görülen sınır dışı edilme tedbirine tâbi tutulabilirler. Cezalann infazından sonra da mahkemece bu 
tedbire hükmolunabilir. 

Cezanın ertelenmesi 

MADDE 120. - Suçun işlenmesinden önceki iki yıl içinde kasıtlı bir suçtan dolayı çocuklara 
ve küçüklere özgü hapis cezasına mahkûm edilmemiş olan çocuk veya küçük, işlediği suçtan dolayı 
üç yıldan az çocuklara ve küçüklere özgü hapis cezasına veya para cezasına mahkûm edilir ve bu 
mahkûmiyetin hakkında bir uyarı teşkil edeceğine ve uygulanacak denetim marifetiyle cezanın et
kisine ihtiyaç olmadan ilerisi için topluma uyumlu bir hayatı sürdürmesinin kendisinden bek
lenebileceğine kanaat getirilirse, cezanın ertelenmesine karar verilir. 

Birinci fıkrada söz konusu edilen kanaatin oluşması bakımından, çocuk veya küçüğün kişiliği, 
geçmişi, fiiline ilişkin özellikler, fiilini işledikten sonraki davranışlan ve içinde bulunduğu yaşam 
koşulları göz önünde bulundurulur. 
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Erteleme kararını veren çocuk mahkemesi bir yıldan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere bir 

denetim süresi belirler; çocuk veya küçüğün davranışları göz önünde bulundurularak belirlenmiş 
olan denetim süresi üç yılı aşmamak üzere uzatılabilir veya bir yıldan az olmamak üzere kısal-
tılabilir. 

Çocuk mahkemesi, çocuk veya küçüğü denetim süresi içinde yükümlere de tâbi kılabilir; 
gerektiğinde bu yükümler değiştirilebilir, kaldırılabilir veya sayılan azaltılıp çoğaltılabilir. 

Hâkim, suçun niteliğine ve kişilik özelliklerine göre suçluyu 122 nci maddeye göre yapılacak 
denetimden muaf kılabilir; gerektiğinde yeniden denetimin uygulanmasına karar verebilir. 

Denetim süresi kanun ve nizamlara uygun surette geçirildiğinde mahkûmiyet yok sayılır. 

Denetim süresi içinde çocuk veya küçük hürriyeti bağlayıcı bir cezayı gerektiren kasıtlı bir suç
tan dolayı mahkûm edilir veya yapılan uyanlara karşın denetim koşullanna uymamakta ısrar edecek 
olursa erteleme karan kısmen veya tamamen geri alınır. 

Koşullu salıverilme 

MADDE 121. - Hakkında hükmedilen çocuk ve küçüklere özgü hapis cezasının en az iki ayını 
ve ceza süresinin yansını çekmiş bulunan ve başka suç işlemeyeceği ve belirlenecek yükümlere 
uyacağı hususunda kanaat getirilen çocuk veya küçüklerin koşullu salıverilmelerine hükmü veren 
veya hükümlünün bulunduğu yer çocuk mahkemesince karar verilebilir. 

Mahkeme, koşullu salıverilen için, bihakkın tahliye müddetini aşmamak üzere, altı ay ile üç yıl 
arasında bir denetim süresi belirler. Bu süre içinde hükümlünün uyması gereken yükümler mah
kemece belirtilir. 

Hâkim, suçun niteliğine ve kişilik özelliklerine göre suçluyu 122 nci maddeye göre yapılacak 
denetimden muaf tutabileceği gibi gerektiğinde yeniden denetimin uygulanmasına karar verebilir. 

Çocuk veya küçüğün denetim süresi içinde belirlenen yükümlere, yapılan uyanlara karşın uy
mamakta direndiği saptandığında koşullu salıverilme karan geri alınabilir. 

Koşullu salıverilmeye ilişkin diğer hususlarda 67 nci madde hükümleri uygulanır. 

Denetim 

MADDE 122. - Bu Kısmın çeşitli maddelerinde yer alan denetimden amaç; çocuk veya 
küçüğün denetim süresince kendisine öğütte bulunacak, yol gösterecek, yardım edecek nitelikli bir 
denetim görevlisinin gözetim ve yönetimine bırakılmasıdır. Mahkemece bu görev söz konusu hiz
meti meslek olarak yapan kişilere verilir. Mahkeme, gerekli niteliklere sahip olduğunu saptadığı 
gönüllü kişileri de bu hizmetle görevlendirebilir. 

Mahkeme, üyelerinden birisini denetim görevlisi ile bağlantı kurmakla görevlendirir. Denetim 
görevlisi, bu mahkeme üyesi ile sürekli olarak görüşür ve onunla uyum hâlinde, çocuk veya 
küçüğün yükümlerini doyurucu biçimde yerine getirmesi hususunda çaba gösterir. Görevli, bütün 
olanaklan sonuna kadar kullanarak çocuk veya küçüğün yasal temsilcisi ve eğitiminden sorumlu 
olan kişilerle uyum sağlayarak eğitimini destekler. Görevli, bütün kaynaklara başvurarak çocuk 
veya küçüğün yaşam biçimi hakkında bilgi elde eder ve görevli mahkeme üyesince belirlenecek 
aralıklarla çocuk veya küçüğün gelişmeleri hakkında raporlar verir. 
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Ceza ve tedbirlerin içtimai 

MADDE 123. - Çocuk veya küçük birden çok suç işlediğinde ve hakkında, çocuklara ve 
küçüklere özgü hapis cezasının uygulanması gerekli sayıldığında, mahkeme, işlenen en ağır suçun 
cezasına diğer suçlara ait cezalann sekizde birini eklemek suretiyle hüküm kurar. Bu suretle belir
lenecek ceza, çocuklar için sekiz yılı ve küçükler için oniki yılı aşamaz. Ancak, çocukluk ve küçük
lük dönemlerine ait cezalann içtimaında küçüklere ilişkin üst sınır esas alınır. 

Küçükler hakkında içtimai gereken cezalardan biri ağırlaştmlmış müebbet hapis cezası yerine 
verilmiş ise yukanda yer alan esaslara göre kurulacak hükümde bu cezaya eklenecek ceza iki yılı 
aşamaz. Ancak, bu şekildeki ekleme ile saptanacak ceza miktan oniki yılı geçmediğinde cezalann 
içtimai birinci fıkraya göre yapılır. 

Her suç için para cezasına ayn ayn hükmolunur. Ancak, böylece belirlenecek para cezası top
lamı çocuklar için ikiyüzmilyon lirayı, küçükler için üçyüzmilyon lirayı aşamaz. 

Cezaların içtimai hâlinde mahkemece tedbire hükmolunması uygun görüldüğü takdirde, çocuk 
veya küçük hakkında uygulanacak tedbirlerin türü ve süresi hükümde belirtilir. 

Tekerrür 

MADDE 124. - Çocuk ve küçüklerin işledikleri suçlar tekerrüre esas oluşturmaz. 

Dava zamanaşımı 

MADDE 125. - Çocuk ve küçükler hakkında açılacak kamu davası aşağıdaki sürelerin geç
mesiyle zamanaşımına uğrar: 

1) Ağırlaştmlmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalannı gerektiren suçlarda on yıl, 

2) On yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda beş yıl, 

3) Üç aydan fazla ve on yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren suçlarda iki yıl, 

4) Suçun başka bir cezayı gerektirdiği hâllerde bir yıl. 

Failin yirmibeş yaşını doldurması ile dava zamanaşımının gerçekleştiği kabul olunur. 

Ceza zamanaşımı 

MADDE 126. - Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle ortadan kalkar: 

1) İki yıldan fazla çocuk ve küçüklere özgü hapis cezalan beş yıl, 

2) İki yıla kadar çocuk ve küçüklere özgü hapis cezalan iki yıl, 

3) Kamu yaranna çalıştırma tedbirinde ve para cezalarında iki yıl, 

4) Tedbir uygulanmasında bir yıl. 

Failin yirmibeş yaşını bitirmiş bulunması hâlinde bütün cezalar zamanaşımına uğrar. 

Bu kısım hükümlerine göre çocuk ve küçükler hakkında uygulanabilecek 73 ve 74 üncü mad
delerde yazılı fer'î cezalar iki yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

Tüzük 

MADDE 127. - Bu Kısımda yer alan tedbir ve cezaların infazında uygulanacak rejim, Ceza ve 
Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun ile tüzüğünde gösterilir. 
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İKİNCİ KİTAP 

Özel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 

Kişilere Karşı Suçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Jenosit ve İnsanlığa Karşı Suçlar 

Jenosit 

MADDE 128. - Bir plânın icrası suretiyle, millî, etnik, ırkî veya dinsel veya bunlar dışında her
hangi bir grubun, bütünü ile veya kısmen yokedilmesi maksadıyla bu gruplann üyelerine karşı 
aşağıdaki fiillerden birisinin işlenmesi jenosit suçunu oluşturur: 

a- Kasten adam öldürme, 

b- Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine nitelikli etkili eylem düzeyinde saldın, 

c- Grubun, tümü ile veya kısmen yokedilmesini sonuçlayacak nitelikte varlık koşullanna zor
lanması, 

d- Doğumlan engelleme amacını güden tedbirler, 

e- Çocukların zorla başka yerlere gönderilmeleri. 

Jenosit suçu failine ağırlaştınlmış müebbet hapis ve kamu hizmetlerinden yasaklanma cezalan 
verilir. 

Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler de sorumludur. 

Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 

İnsanlığa karşı suçlar 

MADDE 129. - Bir plân doğrultusunda ve siyasal, felsefî, ırkî veya dinsel saiklerle nüfusun 
sivil bir grubuna karşı sürgün etme, tutsaklaştırma, kitlesel biçimde ve sistemli olarak kişilerin öl
dürülmesi, insanların kaçınldıktan sonra yokedilmeleri, insanlan işkence veya insanlık dışı işlem
lere veya bireysel biyolojik deneylere tâbi kılma, ırza geçme, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sev-
ketme eylemlerini işleyenlere ağırlaştınlmış müebbet hapis ve kamu hizmetlerinden yasaklanma 
cezası verilir. 

Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler de sorumludur. 

Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 

Örgüt 

MADDE 130. - 128 ve 129 uncu maddelerde yazılı suçlan işlemek veya bunların hazırlık 
hareketlerini gerçekleştirmek maksadıyla oluşturulmuş bir örgütü kuranlara veya bu tür örgütlere 
katılanlara on yıldan yirmi yıla kadar hapis ve kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası verilir. 

Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler de sorumludur. 

Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti 

Göçmen kaçakçılığı 

MADDE 131.- Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıy
la, yabancı bir devlet tâbiiyetinde bulunan veya vatansız olan veya Türkiye'de sürekli olarak otur
masına yetkili mercilerce izin verilmemiş bulunan kimselerin Türkiye'ye yasal olmayan yollardan 
girmelerini veya ülkede kalmalarını, bu kişilerin veya Türk vatandaşlarının yasal olmayan yollar
dan ülke dışına çıkmalarını sağlamaya göçmen kaçakçılığı denilir. 

Göçmen kaçakçılığı suçunun faillerine veya böyle bir suça iştirak etmeksizin, daha önce ülkeye 
sokulmuş veya girmiş kaçak göçmenleri, maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yol
larla ülkeden çıkaranlara, yasal koşullara uymaksızın ülkede kalmalarını olanaklı kılanlara, bu mak
satla sahte kimlik veya seyahat belgelerini hazırlayanlara veya temin edenlere ya da bu suçlara 
teşebbüs edenlere, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikimil-
yar liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir; suçun işlenmesinde kullanılan taşıtlar ve bu 
fiil nedeniyle elde edilen maddî menfaatler müsadere edilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı olan suçlar, kaçak göçmenlerin yaşamlarını veya vücut bütünlük
lerini tehlikeye soktuğu veya insanlık dışı veya onur kinci muamele biçimlerine tâbi kılınmalarına 
neden olduğu hâllerde faillere verilecek cezalar, yansı oranında; ölüm meydana gelmiş ise bir kat 
artınlarak hükmolunur. 

Yukandaki fıkralarda yazılı suçlar örgütlü olarak işlendiğinde faillere verilecek cezalar bir kat 
artırılarak hükmolunur. 

İnsan ticareti 

MADDE 132. - Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzerî uygulamalara tâbi 
kılmak, vücut organlannm verilmesini sağlamak maksadıyla, tehdit, baskı, cebir veya şiddet uy
gulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından 
veya çaresizliklerinden yararlanarak nzalannı elde etmek suretiyle kişileri tedarik eden, kaçıran, bir 
yerden başka bir yere götüren veya sevk eden, banndıran kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis ve 
ikimilyar liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir. 

Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan eylemler var olduğu takdirde, 
mağdurun rızası yok sayılır. 

Onsekiz yaşını doldurmamış olanlann birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, 
kaçınlmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındınlmalan hâl
lerinde suça ait araç fiillerden hiçbirisine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen 
cezalar verilir. 

Yukandaki fıkralarda yazılı suçlar örgütlü olarak işlendiği takdirde faillere verilecek cezalar bir 
kat artınlarak hükmolunur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hayata Karşı Suçlar 

İnsan öldürme 
MADDE 133. - Bir insanı öldürene yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Taksirle insan öldürme 
MADDE 134. - Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişiye üç yıldan altı yıla kadar hapis 

cezası verilir. 
Fiil, birden fazla insanın ölümüne veya bir insanın ölümüyle beraber 145 inci maddenin ikinci 

fıkrasında gösterilen derecede diğer bir insanın yaralanmasına neden olmuş ise, faile, beş yıldan 
oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Eş, kardeş, çocuk veya güçsüzü öldürme 
MADDE 135. - Öldürme fiili eşe veya kardeşe, onsekiz yaşını bitirmemiş bir çocuk ve küçüğe 

veya ileri yaşı, hastalığı, malûllüğü veya ruh veya fizik bakımından güçsüzlüğü dolayısıyla kendini 
korumaktan âciz bir kimseye karşı veya zehirleme suretiyle işlenirse faile müebbet hapis cezası 
verilir. 

Nitelikli insan öldürme 

MADDE 136. - Öldürmek fiili; 

1) Üstsoy veya altsoydan birisine karşı, 
2) Devlet memurlarından birine karşı görevlerinden dolayı veya sona ermiş olsa da görevleri 

nedeniyle, 

3) Canavarca bir his veya münhasıran kan gütme saikiyle veya işkence veya sadece azap ver
me maksadıyla, 

4) Öldürme kararında ısrar ve sebatı gösteren taammütle, 

5) Aynı neden ve saikle birden fazla insan hakkında, 
6) Yangın, su baskını, tahrip ve batma gibi İkinci Kısmın Birinci ve Beşinci bölümlerinde yer 

alan vasıtalarla, 
7) Meydana gelmiş olmasa da, diğer bir suçu hazırlamak veya kolaylaştırmak veya gerçekleş

tirmek için, 

8) Bir suçtan meydana gelecek yaran elde etmek veya bu amaca ulaşmak maksadıyla yapılan 
hazırlıkları saklamak için veya izlenen amaca ulaşamamaktan duyulan kızgınlık ile, 

9) Bir suçu gizlemek veya delillerini ortadan kaldırmak veya kendisini veya başkasını cezadan 
kurtarmak maksadıyla, 

işlenirse, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 
Bilinmeyen veya beklenilmeyen hâller ve nedenler 
MADDE 137. - Ölüm, fiilden evvel var olup da failce bilinmeyen hâllerin birleşmesi veya 

failin iradesi dışında ve beklenilmeyen nedenlerin eklenmesiyle meydana gelmiş ise: 

1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren hâllerde onaltı yıldan yirmi yıla kadar, 
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2) Müebbet ve onbeş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren hâllerde onbir yıldan onbeş yıla 

kadar, 

hapis cezası verilir. 

Kastı aşan insan öldürme 
MADDE 138. - Etkili eylemden ölüm meydana gelmiş ise, fail hakkında 133 üncü maddedeki 

hâllerde altı yıldan sekiz yıla, 135 inci maddedeki hâllerde sekiz yıldan oniki yıla ve 136 ncı mad
dedeki hâllerde oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Ölüm, fiilden önce var olup da failce bilinmeyen hâllerin birleşmesi veya failin iradesi dışında 
ve beklenilmeyen nedenlerin eklenmesiyle meydana gelirse 133 üncü maddedeki hâllerde iki yıldan 
altı yıla, 135 inci maddedeki hâllerde altı yıldan sekiz yıla ve 136 ncı maddedeki hâllerde sekiz yıl
dan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yeni doğan evlilik dışı çocuğu öldürme 
MADDE 139. - Öldürme fiili, evlilik dışında yeni doğmuş bulunan çocuğa karşı anası tarafın

dan işlenmiş ise, faile dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 
Acıyı dindirme saiki 

MADDE 140. - İyileşmesi olanağı bulunmayan ve ileri derecede ızdırap verici bir hastalığa 
tutulmuş olan bir kimsenin, bilincinin ve hareketlerinin serbestliğine tam olarak sahip iken yaptığı 
ısrarlı talepleri üzerine ve sadece hastanın ızdıraplarına son vermek maksadıyla öldürme fiilini iş
lediği sabit olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

İntihar 
MADDE 141. - Başkasına intihar etmesi için karar verdirten veya var olan intihar kararını güç

lendiren veya her ne suretle olursa olsun intihar eylemine yardım eden kimse, intihara teşebbüs edil
diğinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Ölümün meydana gelmesi hâlinde faile verilecek ceza yansı oranında artırılır. 
471 inci madde hükmü saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşkence 

İşkence 
MADDE 142. - Bir kişiye işkence edene üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 
Nitelikli işkence 
MADDE 143. - Yukarıdaki maddede belirtilen suç: 
A.l) Onsekiz yaşını bitirmemiş çocuk ve küçüklere karşı, 
2) Yaş, hastalık, malûllük, fizik veya ruhsal zayıflık veya hamilelik nedeniyle, failin bildiği 

veya açıkça görülebilen özel bir güçsüzlük veya çaresizlik içinde bulunan kimseye karşı, 

3) Mağdurun eşi tarafından, 

4) Silâh vasıtası veya tehdidi ile, 

işlenirse, fail hakkında dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 
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B. 1) Üstsoya yahut babalık veya analığa karşı, 
2) Failin, niteliğini bildiği veya bu hususun açıkça anlaşılabildiği memur veya kamu hizmet

lisine yahut sürekli veya geçici olarak kamu hizmetiyle görevlendirilmiş kişilere veya bir avukata 
karşı görevinin icrasında veya sıfatlan kalkmış olsa bile görevleri nedeniyle, 

3) Bir tanığa, mağdura veya davaya katılan kimseye karşı, olayları bildirmesini engellemek, 
şikâyette veya ihbarda bulunmasını önlemek yahut tanıklıkta veya şikâyet veya ihbarda bulunmuş 
olması nedeniyle, 

4) Suçun aslî veya fer'î faili sıfatını taşıyan birden çok kimselerce, 
5) Taammüden, 
6) Memur veya bir kamu hizmetiyle yükümlü bulunan kimselerce görevlerinin icrasında veya 

icrası vesilesiyle, 
7) Bir cinsel saldırı ile birlikte, 
işlenirse failin cezası beş yıldan on yıla kadar hapistir. 
C. Suç, bir çocuğa veya küçüğe karşı veya üstsoy veya babalık yahut analık sıfatını taşıyanlar-

ca işlendiğinde faile altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 
Ağır nitelikli işkence 
MADDE 144. - Suç, daimi malûllük veya uzuv kaybı ile sonuçlandığında faile oniki yıldan on-

sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 
Suç, mağdurun ölümüne neden olduğunda ceza ağırlaştırılmış müebbet hapistir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Beden Bütünlüğüne Karşı Suçlar 

Basit ve nitelikli etkili eylemler 
MADDE 145. - Başkasına bedensel eza veren veya bir kimsenin sağlığını bozan veya aklî 

melekelerinde karışıklıklara neden olan kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
Fiil, duyulardan veya organlardan birinin sürekli zayıflamasına veya konuşmada sürekli zor

luğa veya yüzde sabit ize veya yirmi gün ve daha çok akıl veya beden hastalıklanndan birine veya 
bu süre kadar alışılmış işe devam edilememesine veya yaşamı tehlikeye sokan bir duruma veya gebe 
bir kadına karşı işlenip de çocuğun vaktinden önce doğmasına neden olmuş ise, fail iki yıldan altı 
yıla kadar hapisle cezalandınlır. 

Fiil, kesin veya olası surette iyileşmesi olanaklı bulunmayacak derecede akıl veya beden has
talıklanndan birine veya duyulardan veya el veya ayaktan birinin veya konuşma veya çocuk yap
mak yeteneklerinin kaybolmasına veya organlardan birinin tatiline veya yüzün sürekli değişikliğine 
veya gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğun düşmesine veya mağdurun bitkisel hayata girmesine 
neden olmuş ise ceza beş yıldan on yıla kadar hapistir. 

Fiil, hiç bir hastalığı veya alışılmış işe devam edilememesini gerektirmemiş veya bu hâller on 
günden fazla uzamamış ise, fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis veya beşyüzmilyon liradan 
dokuzmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Bu maddenin birinci ve dördüncü fıkralannda yazılı hâllerde suçun soruşturulması ve kovuş
turulması şikâyete bağlıdır. 
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Cezayı ağırlaştırıcı nedenler 
MADDE 146. - 145 inci maddede belirtilen fiiller 135 inci maddede gösterilen kimselere kar

şı işlenecek olursa ceza üçte bir oranında artırılır. Bu hüküm, fiilin silâhla işlenmesi hâlinde de uy
gulanır. 

Fiil, 136 ncı maddenin (5) numaralı bendinde yazılı hâl dışında, diğer bentlerdeki hâllerden biri 
ile birleşirse, birleşen fiil hakkında, 54 üncü madde hükmü geçerli olmak koşuluyla ceza yansı 
oranında artırılır. 

Hafifletici neden 
MADDE 147. - Bu Bölümde belirtilen hâllerde fiil, netice bakımından failin asıl maksadını aş

mış ise cezanın yansından üçte ikisine kadan indirilir. 

Taksirle etkili eylem 
MADDE 148. - Bir insana taksirle bedensel eza veren veya onun sağlığını ihlâl eden veya ak

lî melekelerinde kanşıklıklara neden olan kimseye; 
1) 145 inci maddenin birinci veya dördüncü fıkralanndaki hâllerde, üçyüzellimilyon liradan 

beşmilyar liraya kadar ağır para cezası, 
2) 145 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hâllerde, üç aydan iki yıla kadar hapis 

cezası, 
verilir. 

Birden fazla kişi cürümden zarar görmüş ise, yukandaki fıkranın (1) numaralı bendinde yazılı 
hâlde faile bir aydan üç aya kadar hapis veya ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para 
cezası, (2) numaralı bendinde yazılı hâlde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçlann soruşturulması ve 
kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Terk 

MADDE 149. - Koruma veya gözetimi ile yükümlü bulunduğu ve yaşı, akıl ve beden durumu 
bakımından veya diğer bir nedenle kendisini koruma olanağına sahip bulunmayan bir kimseyi terk 
eden kişiye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Terkten dolayı mağdur, beden veya akıl sağlığı bakımından bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış 
ise, faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil sonucu bir zarar meydana geldiğinde faile, 
bir yıldan üç yıla, ölüm meydana geldiğinde iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukandaki fıkralarda yazılı hâllerde üstsoy veya altsoyunu veya eşini veya evlâtlığını terk eden 
kimse hakkında verilecek ceza üçte bir oranında artınlır. 

Terk fiili, anası tarafından evlilik dışı yeni doğmuş çocuğa karşı işlenmiş ise faile birinci ve 
ikinci fıkralar gereğince ceza verilir ve aynca bu ceza altıda bire kadar indirilebilir. 

İhbar ve yardımdan kaçınma 
MADDE 150. -149 uncu maddede belirtilen durumda bulunan kişileri veya bir ölüyü görüp de 

bunu derhal ilgili memurlara bildirmeyen kimseye üçyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 
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Kendisini idare edemeyecek durumda olan bir hasta veya yaralıya veya herhangi bir nedenle 

beden veya sağlığı bakımından tehlikeyle karşı karşıya kalan bir kimseye rastlayıp da hâl ve koşul
ların elverdiği ölçüde yardım etmekten veya durumu derhal ilgili memurlara bildirmekten kaçınan 
kimseye aynı ceza verilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çocuk Düşürme ve Düşürtme Suçları 

Kanuna aykırı çocuk düşürtme 

MADDE 151.- Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye beş yıldan on yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Tıbbî nedenler bulunmadığı hâlde, gebelik süresi oniki haftadan fazla olan bir kadının rızası ile 
çocuğunu düşürten kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiil, kadının ölümüne neden olmuşsa faile sekiz yıldan onaltı yıla ve 
beden bakımından bir zarara neden olmuşsa altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

İkinci fıkrada yazılı fiil kadının ölümüne neden olmuş ise, faile dört yıldan sekiz yıla kadar ve 
beden bakımından bir zarara neden olmuş ise, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Gebe sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın çocuk düşürme amacı ile bazı fıilerde 
bulunan kimse, kadının ölümü hâlinde 138 inci, bedensel bir zarara uğraması hâlinde 145 inci mad
de hükmüne göre cezalandırılır. 

Çocuğunu düşüren kadın 
MADDE 152. - Gebelik süresi oniki haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşüren kadına bir 

aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yetkili olmayan kişinin fiili 
MADDE 153. - Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse, gebelik süresi oniki haftadan 

az olan bir kadına nzası ile düşük yaptırdığı takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ile cezalan
dırılır. Fiil, kadının ölümüne neden olmuş ise 138 inci, beden bakımından bir zarara neden olmuş 
ise 145 inci madde hükümlerine göre ayrıca ceza verilir. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse, 151 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü fıkralarında öngörülen fiilleri işlediği takdirde cezası üçte bir oranında artırılır. 

Rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse, gebe sanılan bir kadına çocuğunu düşürmek için 
ilâç, gereç tedarik eder veya gebe sanılan bir kadın üzerinde rızası olmaksızın çocuk düşürme amacı 
ile bazı fiillerde bulunur ve kadının ölümüne neden olursa 138 inci, bedensel zararına neden olursa 
145 inci madde hükümlerine göre cezalandırılır. Fiil, kadının nzası ile işlenmişse ceza üçte bir 
oranında indirilir. 

Kısırlaştırma 

MADDE 154. - Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse, üç yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, erkeğin veya kadının ölümüne neden olmuş ise 138 inci, 
beden bakımından bir zarara neden olmuş ise 145 inci maddeye göre ayrıca ceza verilir. Fiil, kısır
laştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa ceza üçte bir oranında artırılır. 
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Kısırlaştırma işlemini gerçekleştirme yetkisi olmayan bir kimsenin, kişinin rızası ile bu işlemi 

gerçekleştirmesi hâlinde, faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil, kişinin ölümüne 
neden olmuş ise 138 inci, beden bakımından bir zarara neden olmuş ise 145 inci madde hüküm
lerine göre ayrıca ceza verilir. 

Suç sonucu gebelik 

MADDE 155. - 154 üncü madde dışında kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması 
hâlinde çocuğu düşürene veya düşürtene ceza verilmez. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Hürriyete Karşı Suçlar 

Tehdit 

MADDE 156. - Bir kimse başkasına karşı, her ne şekilde olursa olsun ciddî bir korku meydana 
getirecek surette tehditte bulunacak olursa suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine iki aydan sekiz aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tehdit, silâhla veya failin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla 
kişi tarafından birlikte veya imzasız bir mektup veya özel işaretlerle veya var olan veya var sayılan 
gizli bazı örgütlerin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak işlenmiş ise faile sekiz aydan yir
mi aya kadar hapis cezası verilir. Bu hususta ayrı düzenleme yapan özel kanun hükümleri saklıdır. 

Cebir veya koşullu tehdit 
MADDE 157. - Bir şeyi yapması veya yapmaması veya kendisinin o şeyi yapmasına müsaade 

etmesi için diğer kimseye karşı cebir veya tehdit kullanan veya yetkili olmadan veya kanunlara ay
kırı olarak bir konuda bilgi vermeye veya inancını veya siyasal veya sosyal görüşünü açıklamaya 
zorlayan kimseye bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Fail istediği sonucu elde etmiş ise 
verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Hukuka aykırı olarak, kamu hizmetlerinin görülmesine veya kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ve üst kuruluşlarına veya siyasal partilere ayrılan yapılara veya eklentilerine giril
mesine veya orada kalınmasına, kişiler veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit 
ederek engel olan kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Hukuka aykırı olarak, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarına veya öğrencilerin toplu olarak 
oturdukları yurt veya benzerî yerlere veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalın
masına, kişiler veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başkalarım tehdit ederek engel olan kimseye, 
yukarıdaki fıkrada gösterilen ceza verilir. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen hâl dışında, her türlü kamu hizmetinin veya eğitim ve öğretim 
çalışmalarının aksamasına veya kesilmesine veya bunlara ara verilmesine haksız fiil ve davranış
larıyla neden olanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda gösterilen fiiller, suçun işlendiği eğitim veya öğretim kurum
lanılın öğrencisi olmayan veya suçu işlediği yurt veya benzerî yerlere yetkili makamlarca kabul 
edilmiş bulunmayan veya öğrenci olmadığı hâlde bu gibi yerlerde kalan kişiler tarafından işlenirse, 
verilecek ceza üçüncü fıkradaki hâlde üç yıldan beş yıla, dördüncü fıkradaki hâlde ise bir yıldan üç 
yıla kadar hapistir. 
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Fiil, 156 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen vasıta ve şekillerle işlenecek olursa verilecek 

ceza üçte biri oranında artırılır. 

Cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmasını ayrıca düzenlemiş bulunan kanun hükümleri saklıdır. 

Şantaj 

MADDE 158. - Bir imza veya sırrın elde edilmesini, kendisine bazı maddî yarar veya değer
lerin veya herhangi bir malın teslimini sağlamak maksadıyla, bir kişinin şeref veya saygınlığına 
zarar verecek nitelikteki fiillerin açıklanacağı veya isnat edileceği hususunda tehditte bulunmak 
şantajdır. 

Şantaj faili bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yedimilyar liradan yirmimilyar liraya kadar para 
cezasına mahkûm edilir. 

Tehdidini yerine getiren şantaj faili iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmimilyar liradan kırk-
milyar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Şantaj suçlarından dolayı tüzel kişiler de sorumludur. 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 

MADDE 159. - Bir başkasını hukuka aykırı olarak kişi hürriyetinden yoksun kılan kimseye bir 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fail, fiili işlemek için veya işlediği sırada, tehdit veya kötü muamelede bulunur veya hile kul
lanır veya fiili öç almak maksadıyla veya siyasal veya ideolojik veya sosyal görüş ayrılıklarından 
kaynaklanan herhangi bir amaçla işleyecek olursa, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 

Nitelikli hâl 

MADDE 160. - 159 uncu maddede yazılı cürüm, failin üstsoy veya altsoyundan veya eşlerden 
biri tarafından diğerine veya görevlerinden dolayı Devlet memurlarına veya onbeş yaşını bitir
memiş bir çocuğa veya ileri yaşı, hastalığı, malûllüğü veya ruh veya fizik bakımından güçsüzlüğü 
dolayısıyla kendini korumaktan âciz bir kimseye karşı işlenirse veya bu fiil nedeniyle mağdurun 
şahsı veya sağlığı veya malı bakımından ağır zarar meydana gelirse beş yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler 

MADDE 161. - 159 ve 160 ncı maddelerdeki fiillerin silâhla veya birden fazla kişi tarafından 
birlikte işlenmesi veya hürriyetten yoksun kalınan sürenin bir haftayı aşması hâllerinde ceza üçte 
bir oranında artırılır. 

Fail, 157, 159 ve 160 ncı maddelerde yazılı fiillerden dolayı soruşturmaya başlanmadan önce, 
maksadını elde etmeksizin ve mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, onu kendiliğinden güvenli 
bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. 

Memurun kişi hürriyetini ihlâli 

MADDE 162. - Bir memur, görevini kötüye kullanarak veya kanunen gerekli usul ve koşullara 
uymadan bir kimseyi kişi hürriyetinden yoksun kılarsa iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
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Bu fiile, 159 uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı hâllerden biri eklenirse üç yıldan altı yıla 

kadar, 160 ncı maddede yazılı hâllerden biri eklenirse altı yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Mağdur, soruşturmaya başlanmadan ve maksat elde edilmeksizin, şahsına bir zarar verilmeden 
kendiliğinden güvenli bir yerde bırakılacak olursa verilecek ceza üçte ikisi oranında indirilir. 

Haksız üst arama 
MADDE 163. - Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü arayan memura iki aydan altı aya 

kadar hapis cezası verilir. 

Haksız tutma 
MADDE 164. - Yetkili memur, merciinden verilmiş hüküm ilâmı veya tutuklama müzekkeresi 

olmaksızın, bir kimseyi ceza infaz kurumuna veya tutukevine kabul eder veya hükümlü veya tutuk
lunun salıverilmesi hususunda merciinin hüküm ve kararını yerine getirmezse altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Görevi yerine getirmeme 
MADDE 165. - Bir kimsenin kanunsuz olarak bir ceza infaz kurumu veya tutukevinde tutul

duğunu öğrenen yetkili memur, o kimsenin salıverilmesi için gereken işlemi yapmayı veya durumu 
yetkili mercie bildirmeyi ret veya ihmal eder veya geciktirirse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Memur hakkında ağırlaştırıcı hâl 
MADDE 166. - 162 ilâ 165 inci maddelerde yazılı cürümlerden birini, özel bir maksada hiz

met etmiş olmak için işleyen memura verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 
İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli 
MADDE 167. - Cebir ve şiddet veya tehdit ile çalışma veya sanat veya ticaret serbestliğini en

gelleyen veya ortadan kaldıran kişiye mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle bir kimseyi ücretsiz olarak veya 
sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan 
kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tâbi kılan kimseye altı ay
dan üç yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir 
yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiiller, üçten fazla çalışana karşı birlikte işlendiğinde verilecek 
ceza üçte bire kadar artırılır. 

Hukuka aykırı olarak işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul 
edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlamak maksadıyla cebir veya tehdit kul
lanarak bir işin durmasına veya sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye sekiz ay
dan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Birinci ve beşinci fıkralarda gösterilen fiiller, silâhla veya kendini tanınmayacak hâle koyarak 
veya ikiden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse veya ayrıca makine, malzeme ve binalarda tah-
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ribat meydana gelmiş ise veya var olan veya var sayılan örgütlerin meydana getirdikleri tehdit 
gücünden yararlanılarak işlenmiş ise, ceza iki katı oranında artınlarak hükmolunur ve elebaşılanna 
verilecek ceza üçte bire kadar artmlır. 

Tüzel kişiler de bu suçtan dolayı sorumludurlar. 
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasını engelleme 
MADDE 168. - Birden fazla kişinin, aralannda önceden anlaşarak cebir ve şiddet veya tehdit 

kullanmak veya eşyayı, aletleri, her türlü aygıtları tahrip etmek veya bozmak suretiyle düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasını engellemeleri hâlinde bir yıldan beş yıla kadar hapis 
ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Tüzel kişiler de bu suçtan dolayı sorumludurlar. 
İnsan üzerinde deney 
MADDE 169. - Rızası olsa bile bir kişi üzerinde, durumun haklı kılmadığı bilimsel veya tıbbî 

bir deneyde bulunan kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan ikimilyar 
liraya kadar ağır para cezası verilir. Onsekiz yaşını bitirmemiş olanlann rızası geçerli değildir. 

Tüzel kişiler de bu suçtan dolayı sorumludurlar. 
Ayırımcılık 
MADDE 170. - Kişiler arasında köken, cinsiyet, aile durumu, örf ve âdet, siyasal düşünce, fel

sefi inanç, sendika, bir etnik gruba mensupluk, ırk, din, mezhep nedeni ile ayınm yaparak: 
1) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmet

ten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâl
lerden birine bağlayan, 

2) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arzedilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, 
3) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen, 
kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya 

kadar ağır para cezası verilir. 
Bu maddede yazılı suçlar tüzel kişiler aleyhine işlendiğinde de aynı cezalar uygulanır. 
Tüzel kişiler de bu maddede yazılı suçlardan dolayı sorumludurlar. 
Kişilerin huzur ve sükununu bozma 
MADDE 171. - Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edil

mesi veya aynı maksatla ve ısrarla gürültü yapılması hâlinde suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine 
faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Din ve vicdan hürriyetinin ihlâli 
MADDE 172. - Dinlerden birine ait din işlerini veya ibadet ve ayinin yapılmasını men veya ih

lâl eden, engelleyen kişiye altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
Fiilin işlenmesi sırasında, cebir veya tehdit veya hakarette bulunulmuş ise, faile bir yıldan iki 

yıla kadar hapis cezası verilir. 
Her türden dinsel inancı benimsemiş kişilerin bu inançlannı tahkir ve tezyif kastıyla, din 

bakımından belirlenmiş temel değerlere hakaret eden kişiye altı aydan bir yıla kadar hapis cezası 
verilir. 
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Bir kimseyi vicdan, dinsel inanç ve kanaat hürriyetini kullanmasından veya mensup olduğu 

dinin emirlerini yerine getirmesinden dolayı tahkir eden kişiye de aynı ceza verilir. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı suçlar, basın ve yayın yoluyla işlenirse ceza bir katı ar
tırılarak hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlara basın ve yayın yoluyla teşvik ve tahrik hâlinde de aynı ceza uy
gulanır. 

Tahrip ve kirletme 

MADDE 173. - İbadethaneleri, külliyeleri ve bunlara benzer yerleri, bunlann bütünleyici par
çalarını, eklentilerini, buralardaki demirbaşları, tezyinatı ve diğer her türlü eşyayı, mezarlıkları veya 
mezarlıkların ve mezarların korunma ve tezyinatı için yapılmış her türlü tesisi, hâk edilmiş şeyleri 
yıkan veya diğer bir suretle bunlara zarar veren kimseye, zararın ağırlığına göre bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve ikimilyar liradan dörtmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu fiiller, dini tahkir maksadıyla işlendiğinde ceza üçte biri oranında artırılır. 
Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve şeyleri, tahkir maksadıyla, ne suretle olursa olsun kirleten 

kimseye iki aydan sekiz aya kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Din görevlilerine karşı suç 
MADDE 174. - Kanunda yazılı hâller dışında, görevleri esnasında veya görevlerini yap

malarından dolayı din görevlilerine karşı bir suç işlendiği takdirde, ceza altıda biri oranında artırılır. 

Cesede yönelik suçlar 

MADDE 175. - Her ne maksatla olursa olsun bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya 
kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kimseye üç aydan 
iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, mezarlıkta görevli kimseler veya ceset veya kemiklerin kendilerine tevdi edilmiş bulun
duğu kişiler tarafından işlenirse ceza yarısı oranında artırılır. 

Konut dokunulmazlığının ihlâli 
MADDE 176. - Kendisini oradan çıkarma hakkına sahip olan kimsenin veya kimselerden 

birinin konutuna, konutunun eklentilerine nzaya aykın olarak veya hileyle veya gizlice giren veya 
nza ile girdikten sonra buradan çıkmayan, gizlenen veya hileyle kalan kimseye, şikâyet üzerine, üç 
aydan sekiz aya kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, gece vakti veya tehdit veya şahıs veya eşya üzerinde şiddet kullanılarak veya silâhla veya 
birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş ise verilecek ceza sekiz aydan üç yıla kadar hapistir. 

Memur tarafından konut dokunulmazlığının ihlâli 
MADDE 177. - Görevini kötüye kullanarak veya hukuka uygun usul ve koşullar dışında, baş

kasının konut veya eklentilerine giren veya nza ile girdikten sonra çıkmayan memura dört aydan iki 
yıla ve bu yerlerde aynca keyfî bir muamelede bulunan memura sekiz aydan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Memur, fiili özel bir maksat ile işlemiş ise cezası altıda bir oranında artırılır. 
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İşyerine girme veya çıkmama 

MADDE 178. - 176 ncı maddede yazılı fiiller, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi 
mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenecek olursa şikâyet üzerine 
faile iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Siyasal hakların kullanılmasını engelleme 

MADDE 179. - Cebir ve şiddet veya tehdit veya hile kullanarak veya nümayiş veya gürültü 
yaparak kişilerin, kısmen de olsa, siyasal haklarını kuUanmalannı engelleyen kimseye suç daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bir memur görev nüfuzunu kötüye kullanarak kişilerin kısmen de olsa siyasal haklannı kuUan
malannı engellerse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Şerefe Karşı Suçlar 

Hakaret 

MADDE 180. - Huzurda veya ikiden fazla kişiyle ihtilat ederek gıyapta, bir kimseyi halkın 
hakaret ve husumetine maruz kılacak veya onun namus veya saygınlığına dokunacak bir isnatta 
bulunana veya bir kimsenin namus veya şöhret veya vakar veya saygınlığına saldırana üç aydan al
tı aya kadar hapis cezası verilir. 

Aynı fiil, belirli bir madde isnadı suretiyle işlenecek olursa altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına hükmedilir. 

Fiil, bir kimseye hitap edilen veya hitap edildiği anlaşılan mektup, resim veya herhangi bir yazı 
vasıtasıyla veya telgraf, telefon ve benzerî araçlarla işlenirse faile yukandaki fıkralarda yazılı 
cezalar verilir. 

Yukandaki fıkralarda belirtilen fiiller alenen işlenecek olursa verilecek ceza altıda biri, aleniyet 
basın ve yayın yoluyla gerçekleştirilecek olursa ceza üçte biri oranında artınlır. 

İspat hakkı 

MADDE 181.- Failin, beraat etmek için isnat ettiği belirli maddenin doğru olduğunu ispat is
temi aşağıdaki hâllerde kabul olunur: 

1) Kendisine saldınlan kişi bir memur veya kamu hizmeti gören kimse olup da, isnadın 
memuriyete veya gördüğü kamu hizmetine ilişkin bulunması, 

2) İsnat olunan husustan dolayı, kendisine saldırılan kişi hakkında kamu davası açılmış olması, 

3) İsnat olunan hususun ispatında kamu yararı bulunduğuna mahkemece karar verilmesi, 

4) Şikâyetçinin, yargılamanın kendisine isnat edilen belirli maddenin doğruluğunu veya yan
lışlığını kapsamasını açıkça istemiş olması. 

Şikâyetçi, özel soruşturma veya yargılama usulüne tâbi veya başka bir mercide yargılanması 
gereken bir kimse olsa da ispat istemi, hakaret davasına bakan mahkemece incelenir. 

İspat isteminin kabulüne karar verilmesinden itibaren onbeş gün içinde bununla ilgili bütün 
deliller mahkemeye sunulur. 
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Deliller, karşı delillerin bir ay içinde sunulması için şikâyetçiye ve Cumhuriyet savcısına teb

liğ olunur. 
İsnat, ispat olunmadığında 180 inci maddenin ikinci fıkrasına veya bu fıkra delaletiyle dördün

cü fıkrasına göre hükmedilecek cezalar yansı kadar artırılır. 
İsnat, ispat olunur veya bundan dolayı isnatta bulunulan kişi mahkûm edilirse sanığa ceza veril

mez. 
Mağdurun saptanması 
MADDE 182. - 180 inci maddede yazılı cürümlerin işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belir

tilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik 
bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklan
mış sayılır. 

Haksız eylem veya cebir ve şiddet kullanılması nedeniyle hakaret ve karşılıklı hakaret 
MADDE 183. - Mağdur, kendi haksız eylemleri ile hakarete neden olmuşsa, failin cezası üçte 

birine kadar indirilebileceği gibi tümüyle de kaldırılabilir. 
Kendisine karşı cebir ve şiddet kullanılmasından dolayı hakarette bulunan kimse cezalandırıl

maz. 
Karşılıklı hakarette mahkeme, gerektiğinde iki taraf hakkındaki veya hangi tarafın neden ol

duğunu göz önüne alarak, yalnız biri hakkındaki cezayı kaldırabilir. 
Dokunulmazlık 
MADDE 184. - Tarafların veya avukat, danışman veya yasal temsilcilerin dava hakkında yar

gı mercilerine verdikleri yazılar veya evrak veya iddia ve savunmalanndaki taraflara yönelik isnat
tan dolayı ceza verilmez. 

İddia ve savunma ile ilgili olmayan isnat hakkında yukarıdaki fıkra uygulanmaz. 
Birinci fıkrada yazılı hâllerde, yetkili yargı mercilerince kanunun belirttiği disiplin tedbirlerin

den ayrı olarak saldırıya uğrayanın isteği üzerine tazminata hükmedilebileceği gibi, hakareti kap
sayan yazı ve sözlerin evrak ve tutanaklardan kısmen veya tamamen kaldınlmasına da karar 
verilebilir. 

Hakaret suçlarında soruşturma ve kovuşturma koşulu 
MADDE 185. - Hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikâyetine bağ

lıdır. 
Mağdur, şikâyet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş bir kişinin hatırasına karşı işlenmiş olur

sa, ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu veya eş veya kardeşleri tarafından şikâyette 
bulunulabilir. 

Tüzel kişiliğe hakaret 
MADDE 186. - Kamu tüzel kişilerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve üst 

kuruluşlarına, siyasal partilere, sendikalara, özel hukuk tüzel kişilerine karşı işlenen hakaret suç
larında soruşturma ve kovuşturma, ilgili kurum yetkilisinin şikâyetine bağlıdır. 

Yukandaki fıkrada yer alan kuruluş veya tüzel kişilerin alamet ve işaretlerini, itibarlarını 
kıracak şekilde kullananlara, fiil aynca kanun tarafından cezalandınlmadığı hâllerde, şikâyet 
üzerine iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 
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Hakarette müsadere 
MADDE 187. - Hakaret suçundan hükümlülük hâlinde suç konusunun müsaderesine ve or

tadan kaldırılmasına karar verilir. Ortadan kaldırılamayanlar üzerine hüküm fıkrası yazılır. 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Hayatın Gizli Alanına ve Özel Hayata Karşı Suçlar 
Haberleşme hürriyetinin ihlâli 
MADDE 188. - Hak ve yetkisi olmadığı hâlde, içindekini öğrenmek maksadıyla kendisine gön

derilmiş olmayan mektup, telgraf, telefaks ve benzerlerini veya kapalı zarf veya koliyi açan veya 
eline geçiren kimse yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilir. 

Böylece açılmış veya ele geçirilmiş olan şeylerin ve telefon muhaverelerinin içeriklerini ifşa 
eden veya bunları kullanarak yarar sağlayan kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve yediyüzel
limilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Kanunların verdiği yetkiye dayanmaksızın telekomünikasyon yoluyla yapılan haberleşmelere 
giren veya içeriğini öğrenen kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan üç
milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Yukandaki fıkralarda sayılan fiiller kamu görevlileri tarafından işlendiğinde ceza yan oranın
da artırılır. 

Mektup veya telgrafın yayınlanması 
MADDE 189. - Kendisine gönderilen mektup, telgraf, telefaks veya benzerlerini, gönderenin 

nzası olmadan yayınlayan veya açıklayan kimse, bu yüzden bir zarar olasılığı meydana gelirse 
yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 
MADDE 190. - Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmalan, taraflardan herhangi birinin 

nzası olmaksızın bir dinleme aleti ile izleyen veya bunlan bir ses alma cihazı ile kaydeden kimseye 
iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Yukandaki fıkrada yazılı fiil işlenerek elde edildiği bilinen veya böylece elde edildiği kabul 
edilebilecek olan bilgilerden yarar sağlayan veya bunlan başkalanna veren veya diğer kişilerin bil
gi edinmelerini temin eden kimseye, yukandaki fıkrada yazılı ceza ile birlikte yediyüzellimilyon 
liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Birinci fıkranın ihlâli suretiyle elde edilen konuşmalar, basın ve yayın araçlarıyla yayınlan
dığında faile üçmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Söyleşi sırasındaki konuşmaların kaydedilmesi 
MADDE 191. - Katıldığı bir söyleşiyi, diğer konuşanlann nzası olmadan ses alma cihazı ile 

kayda alan kişiye yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Yukanda belirtilen fiile muhatap olduğunu bildiği hâlde buna karşı çıkmayan kişinin nzası var 

sayılır. 
190 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı fiilin işlenmesi hâlinde faile iki aydan beş aya kadar 

hapis ve yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 
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Resim çekici veya kaydedici bir aletle özel hayatın ihlâli 
MADDE 192. - Resim çekici veya kaydedici bir aletle özel yaşamın gizli alanına giren veya 

normal koşullar içinde ve özel çaba göstermeden görülmesi olanaklı bulunmayan bir özel yaşam 
olayını, ilgilinin rızası olmadan saptayan ve kaydeden kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Böylece elde edilmiş olduğu bilinen saptama ve kayıtlardan yarar sağlayanlar veya bunları baş
kalarına verenler veya diğer kimselerin bilgi edinmelerini temin edenler veya basın ve yayın yoluy
la açıklayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

Uzaktan söyleşileri tespit edebilen araçları merciince izin verilmeden imal, ithal eden veya 
bulunduran yahut kullanan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan onmilyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Montaj 
MADDE 193. - Ne suretle olursa olsun, rızası olmaksızın bir kişinin sözleri veya resimleri kul

lanılarak gerçekleştirilen montajları yayınlayan faile üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikimilyar 
liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Yayının bir montaj oluşturduğunun açıkça belli olduğu veya yayında montaj yapıldığının belir
tildiği hâllerde, fiil ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, faile ceza verilmez. 

Posta ve diğer iletişim görevlilerince suçların işlenmesi 
MADDE 194. - 188 ve 190 inci maddelerde yazılı fiiller posta ve diğer iletişim görevlileri 

tarafından işlendiğinde, ceza iki katı olarak hükmolunur. 

Hukuka uygunluk hâli 

MADDE 195. - 188, 190, 191 ve 192 nci maddelerin birinci fıkralarında gösterilen fiiller, bir 
suçun soruşturulması veya kovuşturulması veya önlenmesi maksadıyla kanunun açıkça belirttiği 
hâllerde yetkili hâkim tarafından verilecek karara uyularak görevlilerce gerçekleştirildiğinde kovuş
turma yapılmaz. 

Bu gibi hâllerde elde edilen bilgi, vesika ve resimler sadece yargılamada kullanılabilir. 
Elde edilen bu bilgi, vesika veya resimleri başka bir maksat için kullananlar hakkında üç yıl

dan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 
Özel kanununda yer alan hükümler saklıdır. 
Soruşturma ve kovuşturma koşulu 

MADDE 196. - 192 nci maddenin son fıkrası hariç olmak üzere 188 ilâ 193 üncü maddelerin
de yazılı fiillerin soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Kanuna aykırı kişisel veriler 

MADDE 197. - 1. Kişilerin rızaları olmaksızın veya kanunların öngördüğü şekil ve usullere 
uyulmaksızın kişisel verileri bilişim sistemlerine yerleştiren veya işleyen kimseye altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Veriler, hileli veya kanun dışı yollarla elde edildiğinde verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 
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2. Kanuna uygun olarak bilişim sistemlerine yerleştirilmek veya işlenmekle beraber 

muhafazaları için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeni ile kişisel verilerin başkasının 
eline geçmesine veya bozulmasına veya zarar görmesine neden olan kimse hakkında bir yıldan dört 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, taksirle işlendiğinde ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 
3. Kanunun öngördüğü hâller dışında, kişilerin ahlâkî niteliklerini, siyasal, felsefi veya dinsel 

görüşlerini veya ırkî kökenlerini veya sendikal bağlantılarını veya cinsel yaşamlarını veya sağlık 
durumlannı kişisel veri olarak sisteme yerleştiren veya işleyen kimseye bir yıldan iki yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Verileri, yetkili olmayanlara verme, imha etmeme 
MADDE 198.-1. Kişisel verileri, yetkisiz kişilere veren, ifşa eden, çeşitli özel maksatlarla kul

lananlar ile ele geçirenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 
2. Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle 

yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fişlikler 
MADDE 199. - 197 ve 198 inci maddelerde yer alan fiiller, her türlü fişliklere yerleştirilmiş 

veriler hakkında işlendiğinde faillere aynı cezalar verilir. 

Tüzel kişilerin sorumluluğu 
MADDE 200. - 197 ilâ 199 uncu maddelerde yer alan suçlardan dolayı tüzel kişiler de sorum

ludur. 

ONUNCU BÖLÜM 
Malvarlığına Karşı Suçlar 

Hırsızlık 
MADDE 201. - Zilyedinin nzası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya baş

kasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Telefon hatlan ile frekanslanndan veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz 
yayınlardan sahibinin veya zilyedinin nzası olmadan yararlananlar da yukarıdaki fıkra uyannca 
cezalandınlırlar. 

Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de taşınır mal sayılır. 

Nitelikli hırsızlık 
MADDE 202. - Hırsızlık; 
1) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlannda veya ibadete aynlmış yerlerde bulunan 

veya kamu yaranna veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, 
2) Bina veya etrafı çevrili eklentilerinde bulunan veya bunlar dışındaki yerlerde bulunup da 

muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, 
3) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunlann belli vanş veya kalkış 

yerlerinde bulunan eşya hakkında, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 306 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
4) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle veya özel beceri ile, 
5) Barınak yerlerinde veya sürüde bulunan hayvan hakkında, 
6) Doğal bir afetin veya genel bir felâketin meydana getirdiği zararları önlemek veya hafiflet

mek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında veya bu hâllerin meydana getirdiği korku veya kar
gaşadan yararlanmak suretiyle, 

7) Failin fiilinden başka bir nedenle malını koruyamayacak beden, akıl ve ruh durumu içinde 
bulunan kimsenin bu durumundan yararlanılarak, 

8) Âdet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, 
işlenirse, faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 
Yukandaki fıkrada belirtilen hırsızlık fiilleri iştirak hâlinde işlendiğinde faillere verilecek 

cezalar beşte biri oranında artırılarak hükmolunur. 
Ağır nitelikli hırsızlık 
MADDE 203. - Hırsızlık; 
1) Kişileri veya mallan muhafaza için sağlam maddelerle yapılmış şeyleri bozarak veya tahrip 

ederek, 
2) Yapay araçlarla veya kişisel çeviklik sayesinde giderilebilen engelleri kaldırarak veya aşarak 

konut ve diğer yerlere girmek suretiyle, 
3) Taklit anahtar veya diğer aletler kullanarak veya sahibinin terk veya kaybettiği anahtan el

de ederek veya haksız yere elinde bulundurduğu asıl anahtarla bir kilidi açarak, 
4) Tanınmamak için tedbir alınması suretiyle, 
5) Yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak, 
işlenirse, faile üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 
Bu maddede yazılı suçlar sıvı veya gaz hâlindeki yakıtlan nakleden boru hatlannda veya bun-

lann depo veya tesislerinde işlenirse cezanın yukan sınınna hükmolunur. Bu hâllerde, suç teşebbüs 
hâlinde kaldığında da aynı ceza verilir. 

Yukandaki fıkralarda belirtilen hırsızlık fiilleri iştirak hâlinde işlendiğinde faillere verilecek 
cezalar beşte biri oranında artınlır. 

Gece vakti 
MADDE 204. - 201 ilâ 203 üncü maddelerin içerdiği hâllerde suç gece vakti işlendiğinde faile 

verilecek ceza üçte birine kadar artınlır. 
Hafif hırsızlık 
MADDE 205. - Hırsızlık; 
1) Geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilen veya zilyedin kolaylıkla bulabileceği bir yere 

bırakılan veya iade edilmek üzere alındığı açıkça anlaşılan mal, 
2) Failin paylı veya elbirliği hâlinde mülkiyetine sahip olduğu mal, 
3) Ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için bir mal, 
hakkında işlenirse, faile iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
Bu maddede yazılı hâllerde cürmün soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 
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Yağma 
MADDE 206. - Bir kimseye karşı cebir ve şiddet veya şahsen veya malen büyük bir tehlike 

beyanıyla tehdit ederek, onu veya başka bir kimseyi bir malı teslime veya malın alınmasına karşı 
koymamaya, sınaî veya ticarî bir sırrı açıklamaya mecbur kılan kişi altı yıldan on yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. 

Cebir ve şiddet veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına 
sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı ver
meye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek 
bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mec
bur edilmesi hâlinde de aynı ceza verilir. 

Fail veya şeriklerden birinin görünür tarzda silâhlı veya faillerin ikiden fazla olması hâllerinde 
de tehdit var sayılır. 

Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hâle getirilmesi de, 
yağma cürmünde cebir ve şiddet sayılır. 

Nitelikli yağma 
MADDE 207. - Yağma; 
1) Tanınmamak için tedbir alınarak, 
2) Yol kesmek suretiyle, 
3) 159 uncu maddede yazılı fiilin işlenmesi sırasında, 
4) Kanun dışı bir örgüte yarar sağlamak maksadıyla, 
5) Kamu kurum ve kuruluşlarında, banka ve benzerî kredi kurumlarında veya herkesin girip 

çıkabileceği yerlerde, 
6) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım araçlarında veya bunlara ait belirli kalkış veya varış 

yerlerinde bulunan kimselere karşı, 
7) Eşyaya karşı cebir kullanılması suretiyle girilmiş olan bir bina içerisindeki kimselere karşı, 
8) Gece vaktinde, 
9) Silâhla, 
işlenirse, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 
Yukarıdaki fıkrada belirtilen yağma fiilleri iştirak hâlinde işlendiğinde faillere verilecek cezalar 

beşte biri oranında artırılarak hükmolunur. 
Korkutarak yararlanma 
MADDE 208. - Tehdit ile veya Devlet makamlarından verilmiş gibi emir göstererek, başkasını 

para veya eşya veya borç altına sokabilecek bir senet göndermeye veya bunları bir yere koymaya 
veya bunların kendi eline geçmesini sağlamaya mecbur kılan kimseye on yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Zarar verme 
MADDE 209. - Başkasının taşınır veya taşınmaz malını yıkan veya tahrip eden veya yokeden 

veya bozan veya kısmen veya tamamen kullanılamaz hâle getiren veya mala her ne suretle olursa 
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olsun başkaca zarar veren kimseye bir aydan altı aya kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan 
ikimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Nitelikli zarar verme 
MADDE 210. - Zarar verme fiili; 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesisler ile buralarda bulunan veya bu gibi kurum
lara ait olan her türlü eşya hakkında, 

2) Kişilere karşı cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmak suretiyle, 

3) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis ve eş
ya hakkında, 

4) Nerede olursa olsun her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubukları hakkında, 

5) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkın
da, 

6) Grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya 
konfederasyonlannın, siyasal partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannm ve üst 
kuruluşlannm mallan hakkında, 

7) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir memurun zaranna, 

8) îkiden fazla kişi tarafından, 

işlenirse, faile bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Zarar verme fiili, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerine ait bina, araç, gereç veya tesislerine ya 
da yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak motorlu taşıt araçlanna karşı işlenirse, faile üç yıl
dan altı yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Hayvan öldürme, hayvana zarar verme 
MADDE 211. - Haklı bir neden olmaksızın, başkasına ait bir hayvanı öldüren veya işe 

yarayamayacak hâle getiren kimseye, değerinin on katı ağır para cezası verilir. 

Sadece hayvanın değeri azalmış ise meydana gelen değer noksanının on katı ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Yukandaki fıkralarda gösterilen hâllerde aynca fiilin niteliğine göre hayvan değerinin veya 
noksanlığının ödettirilmesine mahkemece re'sen karar verilir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan suçun soruşturulması ve kovuşturulması suçtan zarar 
görenin şikâyetine bağlıdır. 

Ekilmiş ve etrafı işaretlendirilerek sınırlandınlmış arazisine girmiş olan kümes hayvanlannı, 
verdikleri zarara son vermek için öldüren kimseye ceza verilmez. 

Hakkı olmayan yere tecavüz 

MADDE 212. - Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya ek
lentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlannı değiştiren veya bozan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 309 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye altı aydan üç yıla 
kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş 
bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz mallan kısmen veya tamamen 
zapt veya bunlara tasarruf eden veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uy
gulanır. 

Her ne nedenle olursa olsun, kamuya ait veya özel sulann mecrasını değiştiren kimse hakkın
da da aynı ceza verilir. 

Hakkı olmayan yere nitelikli tecavüz 
MADDE 213. - 212 nci maddede yazılı fiil; 
1) Kişilere karşı cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmak suretiyle, 
2) İkiden fazla kişi tarafından birlikte, 
3) Görünür şekilde silâhlı kişi tarafından, 
işlenirse, faile bir yıldan dört yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır 

para cezası verilir. 

Taksirle zarar verme 
MADDE 214. - Bir kimsenin etrafı işaretlendirilerek sınırlanmış arazisindeki bitkilere veya 

bağ veya bahçesine taksirle zarar veren kimseye zarar görenin şikâyeti üzerine zarann iki katı hafif 
para cezasına ve aynca zarann ödettirilmesine re'sen karar verilir. 

İnancı kötüye kullanma 
MADDE 215. - Başkasına ait olup da, geri vermek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere 

kendisine tevdi veya her ne namla olursa olsun teslim edilmiş taşınır bir şeyi kendisinin veya baş
kasının yaranna olarak rehneden veya sarfeden veya tüketen veya saklayan veya inkar eden veya 
tahvil veya tağyir eden veya satan ve bunlar gibi mal üzerinde mülkiyet hakkının verdiği diğer yet
kileri kullanan kimseye, zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis ve yediyüzel
limilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

İnancı nitelikli kötüye kullanma 
MADDE 216. - İnancı kötüye kullanma; 
1. İş, sanat, meslek veya ticaret nedeniyle tevdi veya teslim edilmiş eşya hakkında, 
2. Hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallannı idare etmek yetkisini haiz 

bulunan bir kimse tarafından kendi idaresine bırakılmış eşya hakkında, 
işlenmiş ise, faile bir yıldan beş yıla kadar hapis ve birmilyar liradan beşmilyar liraya kadar 

ağır para cezası verilir. 

Kaybolmuş veya ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 
MADDE 217. - Kaybedilmiş bir şeyi bulup da Türk Medenî Kanununun bu gibi mallar hak

kındaki hükümlerine uymaksızın bunu mülkiyetine geçirmeye kalkışan veya üzerinde malik gibi 
tasarrufta bulunan veya hata veya rastlantı sonucu ele geçen başkasına ait bir mal hakkında aynı fiili 
işleyen kimseye, yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 
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Eşyanın kime ait olduğu bilindiği hâllerde fail hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezası 

verilir. 

Bu maddede yer alan suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Bedelsiz senedi kullanma 

MADDE 218. - Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikâyet üzerine iki aydan bir yıla 
kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Dolandırıcılık 

MADDE 219. - Bir kişiyi, kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler yaparak hataya düşürüp 
onun veya başkasının zaranna, kendisine veya başkasına haksız bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan 
üç yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir. 

Fiili, mağdurda esasen var olan hatadan, hile ve desise kullanmak suretiyle yararlanarak ger
çekleştiren kişi hakkında da birinci fıkrada yazılı ceza uygulanır. 

Tüzel kişiler de bu suçtan dolayı sorumludur. 

Nitelikli dolandırıcılık 

MADDE 220. - Dolandırıcılık; 

1) Hak edilmemiş bir parasal yardımın yapılmasını sağlamak için, 

2) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağ
lamak maksadıyla, 

3) Sigorta bedelini almak maksadıyla, 

4) Bir kimseyi içinde bulunduğu tehlikeli veya zor bir durumdan kurtarmak bahanesiyle, 

5) Bir kimseyi askerlikten tamamen veya kısmen kurtarmak bahanesiyle, 

6) Yurt dışında iş bulmak, ikamet izni veya vize almak bahanesiyle, 

7) Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin 
haberleşme araçlarını veya bir bilişim sistemini veya banka veya kredi kurumlarını veya herhangi 
bir kamu kurum ve kuruluşunu vasıta olarak kullanmak suretiyle, 

8) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu yararına çalışan hayır kurumlarının zaranna 
olarak, 

9) Meslek ve görevlerini yaptıklan sırada avukatlar, noterler, vekiller, yeminli malî müşavirler, 
serbest muhasebeciler veya kurum yöneticileri tarafından, 

10) Menkul kıymetlerden büyük kazanç elde etmek vaadiyle, 

işlenirse, faile iki yıldan beş yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan az olmamak üzere ağır para 
cezası verilir. 

Tüzel kişiler de bu suçtan dolayı sorumludur. 

Ehliyetsizlikten yararlanma 

MADDE 221, - Bir küçüğün veya kısıtlanmış olan veya kısıtlanacak durumda bulunan kişinin 
veya kocama hâlinde bulunanın, ruhsal düşkünlüğünden, tecrübesizliğinden, sağlıksız oluşundan, 
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ihtiyaç veya hevesinden yararlanarak bu kişilerin veya başkasının zararına haksız yarar sağlayan 
kimseye sekiz aydan üç yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası 
verilir. 

Karşılıksız yararlanma 
MADDE 222. - Ödeme yeteneği olmadığını bildiği hâlde; 

1) Ücreti karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş yerler
de kalan, 

2) Ücreti karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzerî yerlerde yiyip içen, 

3) Taksi ve benzerî ulaşım araçlannda kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtan 

ve ödemede bulunmayan kimseye onbeş günden üç aya kadar hapis veya borçlu olunan mik
tarın on katı ağır para cezası verilir. 

Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Otomatik aletlerin kötüye kullanılması 

MADDE 223. - Ancak bedeli ödendiği takdirde hizmet elde edilebilecek otomatik aletlerden, 
ödeme yapmadan yararlanan kimseye, fiil daha ağır bir suçu oluşturmadığı takdirde, suçtan zarar 
görenin şikâyeti üzerine onbeş günden üç aya kadar hapis veya yediyüzellimilyon liradan ikimilyar 
liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Dolanlı ve taksirli iflâs 

MADDE 224. - Dolanlı müflisler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Taksirli müflisler hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi 

MADDE 225. - Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri 
veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptık
ları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğ
ramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlar
sa altı aydan üç yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Yataklık 

MADDE 226. - Suçun işlenmesine iştirak etmeksizin kendisine veya başkasına yarar sağlamak 
maksadıyla, herhangi bir cürümden meydana gelen eşyayı bilerek satın alan, gizleyen veya kabul 
eden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Failin, fiili itiyat edinmiş olması hâlinde ceza altıda bir oranında artırılır. 

Bilgi vermeme 

MADDE 227. - Para veya eşyayı herhangi bir suretle eline geçirdikten sonra, bunların men-
şeinin hukuka aykırı olduğunu anlayıp da merciine derhal bilgi vermekte ihmalde bulunan kimseye 
üçyüzellimilyon liradan birmilyar liraya kadar hafif para cezası verilir. 
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Anahtar ve maymuncuk alımı, satımı ve kilidin açılması 
MADDE 228. - Demirci, çilingir gibi uğraş sahiplerinden olup da, ayırım yapmaksızın isteyene 

maymuncuk satan veya veren veya balmumu kalıbı ve benzerî maddelerle basılmış ve ölçüsü alın
mış örnekler üzerinde bunların kullanılacağı yerin ve eşyanın kendisince bilinen sahip veya vekilin
den başkası için her tür anahtar imal edenlere onbeş günden iki aya kadar hafif hapis veya üçyüzel-
limilyon liradan ikimilyar liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Kilit veya benzeri bir şeyi açması istenen uğraş sahibi, istemde bulunan kişinin o yerin veya 
şeyin zilyedi veya bunların vekili olduğunu araştırmadan istemi yerine getirecek olursa üçyüzel-
limilyon liradan ikimilyar liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Akrabalık 
MADDE 229. - 206 ilâ 208 inci maddelerde yer alan cürümler müstesna, Onuncu Bölümde yer 

almış bulunan suçlar; 
1) Haklarında ayrılık karan verilmemiş eşlerden birinin, 
2) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya analık, babalık 

veya evlâtlığın, 
3) Faille beraber bir dam altında yaşayan kardeşin, 
zaranna olarak işlenmiş olursa fail hakkında kovuşturma yapılmaz. 
Haklarında aynlık karan verilmiş olan eşlerin veya fail ile beraber yaşamayan kardeşin veya 

faille beraber bir dam altında yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen ve ikinci derecede sih
ri akrabanın zaranna olarak işlenmiş ise, kovuşturma yapılması şikâyete bağlıdır. Bu takdirde ceza, 
yarısı oranında indirilir. 

Değerin pek hafif olması 
MADDE 230. - Onuncu Bölümde yer alan suçlarda malın değeri pek hafif olduğu takdirde 

cezanın yarısından üçte ikisine kadarı indirilir. 
ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Müşterek Hükümler 

Can ve malı koruma 
MADDE 231. - Birinci Kısmın Üçüncü ve Beşinci bölümlerinde yer alan fiillerden birini, 

evine veya içinde oturulan diğer her türlü bina veya eklentilerine merdiven koyup çıkanlan veya 
duvarını delenleri veya kapısını kıranlan veya bina ve eklentilerine ateş koyanlan veya bu gibi 
hareketlerde bulunanları, fiilleri, içinde oturanların güvenliği açısından endişe, ciddî korku mey
dana getirmiş olmak koşuluyla, defetmek maksadıyla işleyen kimseye ceza verilmez. 

31 inci maddedeki hâller meydana geldiğinde fail söz konusu madde gereğince cezalandınlır. 
Failin bilinmemesi 
MADDE 232. - 133, 135, 136, 138, 145, 146 ve 147 nci maddelerde gösterilen fiilleri birden 

fazla kişi birlikte işlemiş olup da, asıl failin kim olduğu belli olmazsa bunlardan her birisi hakkın
da belirlenmiş olan ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. Ağırlaştınlmış müebbet hapis cezasını 
gerektiren hâllerde on altı yıldan yirmi yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren hâllerde onüç yıldan 
onaltı yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Kavga 

MADDE 233. - Ölüm veya 145 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki hâl dışında, yaralanma 
veya ölümle sonuçlanan bir kavgaya katılmış bulunan kişiye, sırf bu fiili dolayısıyla bir aydan altı 
aya kadar hapis veya yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bir saldırıyı defetmek, başka bir kişiyi savunmak veya kavgacıları ayırmak maksadıyla girişil
miş eylem dolayısıyla faile ceza verilmez. 

Kavgada korkutmak için silâh çekene bir aydan üç aya, silâh boşaltana iki aydan altı aya kadar 
hapis cezası verilir. 

İKİNCt KISIM 
Topluma Karşı Suçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Tehlike Yaratan Suçlar 

Yangın 

MADDE 234. - Her türlü yapılara, biçilmemiş veya biçilmiş tarım ürünlerine veya hububata 
veya besin yığın veya depolarına ateş veren kimseye üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Konutlara veya insanların toplu olarak bulundukları binalara veya otel, motel, kamping gibi 
konaklama yerlerine veya kamuya ait binalara veya kamunun kullanmasına aynlmış tesislere, 
sanayi işletmelerine, kolaylıkla tutuşabilir veya patlayabilir maddelerin konulduğu yerlere, maden
lere ateş verenlere beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Özel binalar veya ürünlere karşı işlenen fiil sonucu meydana gelecek zarar tehlikesinin az ol
ması hâlinde faile, birinci fıkrada üç aydan üç yıla, ikinci fıkrada yazılı hâllerde altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Suçun, meskûn bir yerde işlenmesi hâlinde ceza üçte bir oranında artırılır. 

Tahrip veya radyasyona maruz bırakma, panik yaratma 
MADDE 235. - Tamamen veya kısmen tahrip etmek veya radyasyona maruz bırakmak mak

sadıyla, 234 üncü maddede sözü edilen bina ve yerlere veya eşyaya dinamit veya bomba veya buna 
benzer patlayıcı, yıkıcı, öldürücü, radyasyon yayıcı veya bu sonucu doğurabilecek nitelikte bir mad
de koyan veya bunları patlatan veya tutuşturan kimse, 234 üncü maddenin birinci ve ikinci fık
ralarına göre cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı maddeleri, meskûn bir yerde veya çevresinde veya halkın gelip geçtiği bir 
yerde ateşleyenlere veya patlatanlara veya patlaması veya ateş alması veya radyasyon yayması için 
bırakanlara, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası verilir. Fiillerin, halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde veya kamu hizmetlerinin görül
mesine aynlmış binalarda işlenmesi hâlinde, fiil daha ağır bir cezayı gerektirse bile, fail aynca bu 
suçtan dolayı cezalandınlır. 

Her ne maksatla olursa olsun, meskûn bir yerde veya çevresinde veya özel veya resmî veya 
genel yapılara veya halkın toplu olarak bulunduğu diğer yerlere veya hareket hâlindeki ulaşım 
vasıtalanna halk arasında korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde silâhla ateş eden veya rad-
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yasyon yayıcı veya radyoaktivite bulaştıncı kaynak veya madde koyan kimseye fiil başka bir suçu 
oluştursa bile, ayrıca iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiiller, birden fazla kişi tarafından birlikte veya ulaşım aracı veya 
suçun icrasını kolaylaştırıcı diğer vasıtalar kullanılarak işlenmişse ceza üçte bir oranında artırılır. 

Sel ve taşkına neden olma 
MADDE 236. - Kasten sele veya taşkına neden olan kimseye üç yıldan yedi yıla kadar hapis 

cezası verilir. 
Nitelikli hâller 
MADDE 237. - 234 ilâ 236 ncı maddelerde belirtilen fiiller, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

fabrika, atölye, tersane veya depolara veya hava alanlarına veya limanlara veya köprü, baraj, met
ro, tünel veya karayollarına veya her türlü su, enerji tesislerine ve nükleer tesislere karşı işlenirse 
faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Koruyucu eser ve vasıtaların tahribi 
MADDE 238. - Yangma, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felâketlere karşı korunmaya tahsis 

edilmiş her türlü tesisleri tahrip ederek, bozarak veya kullanılamaz hâle getirerek belirtilen teh
likelere neden olan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiiller sonucu yangın, sel ve taşkın, kaza veya diğer bir felâket meydana gelmiş ise faile iki 
yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen felâket meydana geldikten sonra, bunun ortadan kaldırılmasına 
tahsis edilmiş alet ve vasıtaları gizleyen veya parçalayan veya bunları kullanılamayacak hâle getiren 
veya her ne suretle olursa olsun bu konudaki çalışmalan engelleyen kimse hakkında bir yıldan dört 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Sigortadan haksız yarar sağlanması 
MADDE 239. - 234 ilâ 236 ve 238 inci maddelerde yazılı fiilleri sigorta bedelini veya haksız 

bir yaran ele geçirmek maksadı ile işleyenlerin cezalan altıda bir oranında artırılır. 
Tüzel kişiler de bu suçtan sorumludur. 
Yaşamsal tehlike ve ölüm hâlinde verilecek ceza 
MADDE 240. - 234 ilâ 239 uncu maddelerde yazılı fiiller, yaşamsal bir tehlikeye neden ol

duğunda, fiil dolayısıyla verilecek ceza yansı oranında artınlır. Fiil sonucu ölüm meydana geldiğin
de faile on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. 

Tehlikeye taksirle neden olmak 
MADDE 241. - Başkalannı tehlikeyle karşı karşıya bırakacak şekilde yangına veya patlamaya 

veya sel ve taşkına veya tahribata veya felâkete taksirle neden olan kimseye on aydan iki yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Fiil, insan hayatını tehlikeye koymuş ise ceza dörtte biri oranında artınlır. Ölüm meydana gelir
se, faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yıkıcı, yakıcı, öldürücü maddeler 
MADDE 242. - Yetkili merciden ruhsat almaksızın dinamit veya bomba veya buna benzer 

yıkıcı, yakıcı veya öldürücü madde ve aletleri veya barut ve benzerî şeyleri imal eden veya bunlan 
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Türkiye'ye sokan veya sokmaya aracı olan veya Ülke içinde bir yerden diğer bir yere götüren veya 
yollayan veya bu hususta aracılık eden, satan veya satmaya çalışan kimseye beş yıldan sekiz yıla 
kadar hapis ve onmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu fiiller yetkili mer
ciinden izin almaksızın her türlü açık veya kapalı radyasyon yayıcı kaynak ile radyoaktivite bulaş-
tıncı madde veya nükleer silâh veya diğer patlayıcılar veya nükleer silâh veya patlayıcı yapımında 
kullanılan nükleer maddeler hakkında işlenirse ceza üçte biri oranında artırılarak uygulanır. 

Suç, bu fiilleri işlemek maksadıyla örgüt meydana getirenler ile yönetenler veya örgüte men
sup olanlar tarafından işlenirse, faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbeşmilyar liradan dok-
sanmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

İkinci fıkradaki hâl dışında, birden fazla kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçlan iş
lemesi hâlinde, ceza dörtte biri oranında artırılır. 

Birinci fıkranın birinci cümlesinde belirtilen şeyleri ruhsatsız taşıyanlar veya bulunduranlar 
veya alanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. Bu şeylerin tür ve miktarı itibarıyla vahamet göstermesi hâlinde veya birinci fıkranın 
ikinci cümlesindeki şeyleri izinsiz taşıyanlar veya bulunduranlar veya alanlar hakkında dört yıldan 
altı yıla kadar hapis ve beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Mahkemece, şeylerin tür ve miktarının önemsiz olarak değerlendirilmesi ve fiilin niteliği ve iş
leniş şekli ve failin meslek, kişilik ve suç işleme eğilimleri yönünden tehlikesiz sayılması hâlinde 
bir aydan bir yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

İnfilâk ve silâh atma 
MADDE 243. - Yetkili merciden ruhsat almaksızın, patlayıcı maddeleri infilâk ettiren veya teh

likeli veya herkesi rahatsız edecek surette ecza patlatan veya yakan, meskûn bir yerde veya civarın
da veya umuma açık yol üzerinde veya bu yola doğru, haklı bir neden olmadan silâh atan kimseye 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası 
verilir. 

tnşaat sanatının kurallarına aykırılık 
MADDE 244. - İnşaat veya bir yıkım işi yaparken, bu husustaki sanat kurallarını bilerek ihlâl 

etmek suretiyle, insan hayatının veya beden bütünlüğünün tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden 
olabilecek kimseye, fiil sonucu meydana gelebilecek neticeler dolayısıyla verilecek diğer cezalar 
saklı kalmak koşuluyla, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

İnşa edilmiş bina ve eklentilerinde yukarıdaki fıkrada belirtilen hükümlere aykırı olarak 
değişiklik yapanlar hakkında da aynı cezaya hükmolunur. 

Kurallara taksirle uyulmadığı takdirde, taksirli fiil sonucu meydana gelebilecek neticeler 
dolayısıyla verilecek diğer cezalar saklı kalmak koşuluyla faile altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hâllerde, suçun neticelerinin ortadan kaldırılmasına da ayrıca karar 
verilir. 

Tüzel kişiler de bu suçtan sorumludur. 
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Vahşî ve tehlikeli hayvan besleme 
MADDE 245. - Kuralına uygun tedbirleri almaksızın, muhafazası altında bulunan vahşî veya 

diğer tehlikeli hayvanları başıboş bırakan veya bunların muhafazasında ihmal gösteren kimseye 
yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Açık yerlerde, bağlı veya bağsız koşum veya binek hayvanını kendi hâlinde bırakan veya yeter
li dikkatle sevketmeyen veya hayvanları deneyimsiz kimselere veren veya hayvanların sağlamca 
bağlanmaması veya dikkatle sevkedilmemesi veya hayvanın azdınlması veya korkutulmasından 
dolayı başkasını tehlikeyle karşı karşıya bırakan kimseye üçyüzellimilyon liradan birmilyar liraya 
kadar hafif para cezası verilir. 

İşaret ve engel koymama 
MADDE 246. - Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eş

yadan doğan tehlikeyi önlemek için kurallarına göre konulması gereken işaret veya engelleri yer
leştirmekte ihmal edenler hakkında fiil ayrı bir suç oluşturmadığında, yediyüzellimilyon liradan 
ikimilyar liraya, bu işaretlerin yerlerini yetkisiz olarak değiştirenler hakkında birmilyar liradan üç
milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmedilir. 

Tüzel kişiler de bu suçtan dolayı sorumludur. 
Halkı tehlikeyle karşı karşıya bırakma 
MADDE 247. - 234 ilâ 246 ncı maddelerde belirtilen hâller dışında, taksirle olsa da, ne suret

le olursa olsun kişilere veya eşyaya zarar verme tehlikesine neden olan kimseye üçyüzellimilyon 
liradan birmilyar liraya kadar hafif para cezası verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar 

Zehirli madde katma 
MADDE 248. - İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek 

her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kamunun sağlığını 
tehlikeye düşüren kimseye beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Tağşiş, taklit, tağyir 
MADDE 249. - Her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçlan, bunlan yiyen ve içenlerin 

veya kullananlann sağlığını bozacak derecede tağşiş veya taklit veya tağyir eden veya bu gibi şey
leri satan veya veren veya niteliklerini bilerek satılmak üzere mağaza veya dükkânında bulunduran 
veya gıda ve ilaçlan tağşiş, taklit veya tağyire yarayan her tür maddeleri, bu maksatla kul
lanılacağını bilerek satan veya tedariki hususunda yol gösteren veya yardım eden kimseye bir yıl
dan beş yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Reçete ve formüllere aykırı ilâç yapma ve satma 
MADDE 250. - Tıbbî maddeleri satmaya yetkili olup da, bunlan reçetelerine aykın biçimde 

yapan veya satan kimseye altı aydan bir yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Müstahzarlan yetkili makamlannca saptanan formüllerine uygun olarak imal etmeyen veya bu 
şekilde imal edilmiş müstahzarlan bilerek satanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçmilyar 
liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 3 1 7 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Sahte olarak kullanılacak reçete 
MADDE 251. - Yetkili merciin karan gereğince belirli ilâçların alınabilmesi için öngörülmüş 

özel reçete formlarını izinsiz olarak basan, satan, dağıtan veya bunları kullanan kimselere üç aydan 
bir yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Kamunun sağlığını bozan taksirli suçlar 
MADDE 252. - 248 ilâ 251 inci maddelerde yazılı fiiller taksirle işlenirse, faile verilecek 

cezalar üçte ikisi oranında indirilir. 
Sağlık mesleğinin kötüye kullanılması 
MADDE 253. - 249 ilâ 251 inci maddelerdeki fiilin faili, hekim veya eczacı veya kamu sağ

lığını korumak için yapılması resmî izin alınmasına bağlı bulunan bir meslek veya sanat mensubu 
olup da, bu fiili meslek veya sanatını kötüye kullanarak gerçekleştirmiş ise, faile verilecek ceza üç
te bir oranında artırılır. 

Meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması ile işyerinin kapatılması 
MADDE 254. - 249 ilâ 251 inci maddelerde yazılı cürümlerden birine mahkûmiyet hâlinde, 

tertip olunacak hapis cezası süresine eşit olarak aynca failin cürme vasıta kıldığı meslek veya sanat 
veya ticaretin icrasının durdurulmasına ve fiilin işleniş şekli veya niteliğine göre onbeş günden üç 
aya kadar işyerinin kapatılmasına da hükmolunur. Ancak, işyeri bulunduğu yer için önem taşıdığı 
takdirde işyerinin kapatılmasına karar verilmez. 

Uyuşturucu madde imal ve ticareti 
MADDE 255. - 1. Bakanlar Kurulunca uyuşturucu madde olduklan saptanan ve ilân edilen 

maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykın olarak imal veya ithal edenlere on yıldan onsekiz yıla kadar 
hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için yirmimilyon lira ağır para cezası verilir. 

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

Uyuşturucu maddeleri imal veya ithal ettikten sonra ihraç edenler veya ihraç ettikten sonra it
hal edenler hakkında (1) numaralı fıkrada gösterilen cezalara da aynca hükmolunur. 

Böylece ihraç edilmiş maddeler dolayısıyla yabancı memlekette hükmedilmiş ve çekilmiş veya 
yabancı ülkede çekilmemiş olmakla beraber Türkiye'de infazı olanaklı cezalar, çekildikleri takdir
de, ihraç nedeniyle kovuşturma yapılmaz. 

3. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykın olarak satanlara veya satışa arz edenlere 
veya satın alanlara veya yanında veya başka bir yerde bulunduranlara veya bu maddeleri parasız 
devredenlere veya bu suretle devralanlara veya sevk veya nakledenlere veya bunlann alınıp satıl
masına veya devrine veya ne suretle olursa olsun tedarik edilmesine aracı olanlara dört yıldan on 
yıla kadar hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için yirmimilyon lira ağır para cezası 
verilir. 

4. Yukandaki fıkralarda gösterilen uyuşturucu madde eroin, kokain, morfin ve bu nitelikte ol
duğu Bakanlar Kurulunca saptanan ve ilân olunan diğer maddelerden ise, fail hakkında verilecek 
ceza bir katı oranında artınlır. 

5. Yukandaki fıkralarda gösterilen suçlann, örgüt meydana getirenler ile idare edenler veya bu 
örgüte dahil bulunanlar tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza aynca yan oranında artınlır. 
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6. Bu maddede yazılı suçlar, bunları meslek, sanat veya geçim vasıtası hâline getirenler ile 

aralarında örgüt olmaksızın birden ziyade kimse tarafından toplu olarak işlenirse, hükmolunacak 
cezalar üçte biri oranında artırılır. 

7. Onsekiz yaşını bitirmeyen çocuk veya küçükleri veya ceza ehliyetine sahip bulunmayanları 
bu maddede yazılı suçlan işletmekte kullanan kimseler hakkında, fiil için tertip olunacak ceza üçte 
biri oranında artmlarak hükmolunur. 

8. Yukandaki fıkralarda yazılı suçlan işlemek maksadı ile örgüt meydana getirenler ile bunlan 
idare edenlere veya bunlara dahil olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanma 
MADDE 256. - 1. a) Özel yer veya donanım veya malzeme sağlayarak veya yakalanmalannı 

zorlaştıracak önlemler alarak veya kullanma yöntemleri konusunda bilgi vererek veya her ne suret
le olursa olsun başkalannın uyuşturucu madde kullanmasını kolaylaştıranlar, 

b) Bu maddeleri onsekiz yaşını bitirmeyen küçüklere veya aklen malûl olanlara verenler, 
c) Bu maddeleri eğitim veya öğretim veya sağlık ve tedavi kurumlannda veya bu kurumlann 

civannda satanlar veya bu yerlerde bulunan kişilere her ne suretle olursa olsun verenler, 
hakkında 255 inci maddede yazılı cezalar üçte biri oranında artınlarak hükmolunur. Yukarıdaki 

hâllerin en az ikisinin birleşmesi hâlinde ceza yansı oranında artırılır. 
2. Uyuşturucu maddeleri kullananlar ile bu maksatla yanında bulunduranlara bir yıldan iki yıla 

kadar hapis cezası verilir. 
Uyuşturucu madde kullanan kimse, hakkında soruşturma başlamadan önce resmî makamlara 

başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, kullanma fiilinden dolayı hakkında soruşturma ve kovuştur
ma yapılmaz. 

Soruşturmanın başlamasından sonra tedavi ettirilmesini isteyen ve tedavinin gerektirdiği bütün 
gerek ve yükümlere uyan kullanıcının cezası yan oranında indirilir. 

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı iptila derecesinde ise, salâhı tıbben an-
laşılmcaya kadar bir hastanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur. 

Alışkanlığı iptila derecesine vardırdığı tıbben belirlenenlerin hastanede muhafaza ve 
tedavilerine, yetkili mahkemece soruşturmanın her aşamasında karar verilebilir. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 257. - 255 ve 256 ncı maddelerde yazılı suçlara iştirak etmiş olan kimse, resmî 

makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu ve suç ortaklannı ve uyuşturucu maddelerin 
saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber vererek bunlann yakalanmalannı veya elde 
edilmelerini kolaylaştınrsa ceza verilmez. 

Bu cürümler haber alındıktan sonra, cürmün meydana çıkmasına veya şeriklerin yakalan
masına hizmet ve yardım eden kimseler hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte 
birden yansına kadan indirilir. 

Sahte reçete ile uyuşturucu madde alınması 
MADDE 258. - 255 inci maddede yazılı şeyleri, sahte reçete ile alanlara bir yıldan üç yıla kadar 

hapis ve üçmilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

256 ncı maddenin (2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü paragraf hükümleri saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 3 1 9 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Cezayı artıran özel hâl 
MADDE 259. - 255 inci maddede ve 256 ncı maddenin (1) numaralı fıkrasında ve 258 inci 

maddede yazılı fiilleri işleyen hekim, veteriner, kimyager, eczacı, diş hekimi, dişçi, ecza ticaret
hanesi sahibi, sorumlu müdür, sağlık memuru, ebe, hemşire veya hastabakıcı ise verilecek ceza 
yansı oranında artırılır ve fail hakkında ayrıca asıl ceza süresine eşit olarak kamu hizmetlerinden 
yasaklanma veya meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezalarına da hük-
molunur. 

255 inci maddede veya 256 ncı maddenin (1) numaralı fıkrasında yazılı cürümler, her tür 
ulaşım araçlannda veya kamuya açık yerlerde, bunlann sahip ve çalışanlan tarafından işlenecek 
olursa, cezalar üçte biri oranında artınlır ve fail hakkında aynca, asıl ceza süresine eşit olarak kamu 
hizmetlerinden yasaklanma veya meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması cezasına 
da hükmolunur. 

Zehirleri izinsiz satma 
MADDE 260. - Uyuşturucu maddeler dışındaki zehirleri izinsiz satanlara altı aydan iki yıla 

kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir ve zehirler 
müsadere olunur. 

Bulaşıcı hastalıklar 
MADDE 261. - Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kim

senin bulunduğu ev ve diğer yerlerin kordon altına alınmasına dair yetkili makamlarca verilen emir
lere veya bu konudaki çalışmalara fiilen engel olanlara, hareketlerinin derecesine göre iki aydan bir 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Usulsüz ölü gömülmesi 
MADDE 262. - İbadethaneler etrafındaki mezarlıklar ile avlu ve içlerine veya meskûn yerler 

civannda bulunan mezarlıklara veya ölü gömülmesine aynlan yerlerden başka yerlere izin almadan 
ölü gömen veya gömdüren kimseye bir aydan altı aya kadar hapis veya yediyüzellimilyon liradan 
üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Sağlığın bozulması 
MADDE 263. - Taksir ile işlenenler dışında, geçen maddelerde yazılı fiillerden dolayı kişi sağ

lığı yönünden anzalar meydana geldiğinde ceza üçte biri oranında, fiil birden fazla kişinin sağ
lığının bozulmasına neden olmuş ise yan oranında artınlır. 

Fiil bir kimsenin ölümüne neden olmuş ise faile verilecek ceza bir katı oranında artınlır. An
cak, bu suretle hükmedilecek olan ceza oniki yıldan aşağı olamaz. 

Tüzel kişilerin sorumluluğu 
MADDE 264. - Bu bölümde yer alan suçlardan dolayı tüzel kişiler de sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu Güvenine Karşı Suçlar 

Paraların taklit ve tağyiri 
MADDE 265. - Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan paralan, 

tedavüle koymak maksadıyla taklit veya tağyir eden kimseye üç yıldan on yıla kadar hapis ve üç
milyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Millî ziynet altınlan hakkında da bu madde hükmü uygulanır. 
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Sahte paraları ithal etme, alma, muhafaza etme, tedavüle koyma 

MADDE 266. - Taklit veya tağyirinde iştiraki olmaksızın, tedavüle koymak maksadıyla, sahte 
paralan ithal eden veya her ne suretle olursa olsun alan veya muhafaza eden veya tedavüle koyan 
kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan beşmilyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

Bilmeyerek alınan sahte parayı tedavüle koyma 

MADDE 267. - Bilmeyerek aldığı sahte parayı bilerek tedavüle koyan kimseye bir aydan altı 
aya kadar hapis veya yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Paralara eşit sayılan değerler 

MADDE 268. - Devlet tarafından ihraç edilip de, hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tah
viller ve kuponlar ile yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da, kanunen tedavül eden senetler, 
tahviller ve evrak para hükmündedir. 

Kıymetli damgalarda sahtecilik 

MADDE 269. - Kıymetli damgaların taklit veya tağyir edilmesi, ithali, satın alınması, 
muhafaza olunması ve tedavüle konulması hâlinde fail hakkında 265 ve 266 ncı maddelerde yazılı 
cezalar yarıya indirilerek uygulanır. 

Damgalı kâğıtlar, damga ve posta pullan ve özel kanunlara göre pullara eşit tutulan değerler, 
kıymetli damga sayılır. 

Para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçlar 

MADDE 270. - Paralarla kıymetli damgalann taklit veya tağyirine özgü alet ve araçlan veya 
özel filigranlı kağıtlan üreten, satan, devreden, ithal eden, alan, muhafaza eden kimseye fiil daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve birmilyar liradan beşmil
yar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler 

MADDE 271. - Taklit veya tağyir edilen paralarla, kıymetli damgalann değeri fahiş ise, suça 
ilişkin maddede yer alan ceza üçte biri oranında artınlır. Değer hafif ise ceza üçte biri oranında in
dirilir. 

265 ve 266 ncı maddelerde yazılı fiiller Devletin veya yabancı bir devletin parasının değerinin 
düşmesine neden olmuş veya Devletin veya parası taklit edilen yabancı devletin itibannı tehlikeye 
düşürmüş ise ceza yarısı oranında artınlır. 

Etkin pişmanlık 

MADDE 272. - Yukandaki maddelerde yazılı olan fiillerden bir veya birkaçını işledikten son
ra, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce o maddelerde yazılı şeylerin taklit veya tağyir 
veya imaline veya tedavüle konmasına engel olanlara ceza verilmez. 

Kalplığın kolayca anlaşılabilmesi 

MADDE 273. - Taklit veya tağyir edilen paranın kalplığı kolaylıkla anlaşılabilir nitelikte ise, 
geçen maddelerde yazılı cezalar üçte iki oranında indirilir. 
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Devlet mührünü taklit etme veya sahte mührü kullanma 

MADDE 274. - Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık 
mührünü taklit eden veya bu fiile iştirak etmeksizin taklit edilmiş mühürleri kullanan kimseye iki 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Diğer resmî mühürleri taklit etme veya sahte mühürleri kullanma 

MADDE 275. - Kamu kurum ve kuruluşlarınca kamuya güven vermek maksadıyla kullanılan 
onaylayıcı veya belgeleyici mühürler ile diğer alet ve araçları taklit eden veya taklit fiiline iştirak 
etmiş olmaksızın, bu gibi mühür, alet ve araçları kullanan kimseye bir yıldan dört yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Yargı görevi yapan mercilerce işlemlerde kullanılan mühürlerin taklidi hâlinde ceza bir katı 
oranında artırılır. 

İz ve aletleri kötüye kullanma 

MADDE 276. - Mühür, alet ve araçları taklit etmekten başka bir suretle, bu mühür, alet ve araç
ların bıraktıkları iz ve eserleri taklit eden kimse hakkında 274 ve 275 inci maddelerdeki cezalar, iz 
ve eserin niteliğine göre, üçte biri oranında indirilerek hükmolunur. 

Her ne suretle olursa olsun sahte iz ve eserleri taşıyan eşya veya belgeyi, taklit fiiline iştirak et
meksizin kullanan, satan, devreden ve alan kimse hakkında, iz ve eserlerin niteliği göz önüne 
alınarak 274 ve 275 inci maddelere göre verilecek cezaların yansı indirilir. 

Mühür alet ve araçları kötüye kullanma 

MADDE 277. - Gerçek mühür ve onaylayıcı ve belgeleyici alet ve araçları ele geçirerek bun
ları kendisinin veya başkasının yararına veya başkalarının zararına kullanan kimseye bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Ölçü veya tartı alet veya araçları 

MADDE 278. - Ölçü veya tartı alet veya araçlarına nizamen vurulması gerekli damga ve işaret
leri taklit veya bunları tağyir eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve birmilyar liradan beş
milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Taklit veya tağyir edilmiş damga ve işaretleri taşıyan veya taklit veya tağyir edilmiş ölçü veya 
tartı aletlerini veya araçlarını kullanan veya bulunduran kimseye aynı ceza verilir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı alet veya araçları bir kamu kurumunun işlerinde kullananlara 
veya bunları bulunduran kurumun yetkilisine verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Resmî belgelerin aslında memur tarafından sahtecilik yapılması 

MADDE 279. - Bir memur, görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi 
tamamen veya kısmen sahte şekilde düzenler veya gerçek bir belgeyi tağyir veya tahrif eder veya 
gerçeğe aykırı durum ve ifadelerin, gerçek ve kendi huzurunda gerçekleşmiş olduğunu düzenlediği 
belgeye geçirir veya ifadeleri tutanağa geçirmez veya bunları değiştirir veya gerçek bir resmî bel
geyi kısmen veya tamamen ortadan kaldınr, yok eder, gizler veya bunların içeriğini kısmen veya 
tamamen siler veya okunamaz hâle getirirse, bu fiillerden dolayı genel veya özel bir zarar meydana 
geldiğinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 
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Asim bulunmaması veya kaybolması üzerine, asıl yerine geçen onaylı sureti veya böyle bir as

lın özeti resmî belgenin aslı sayılır. 

Resmî belgelerin özet ve suretlerinde sahtecilik 

MADDE 280. - Düzenlemeye yetkili olduğu belgelerin onaylı özet veya suretlerini sahte olarak 
düzenleyen veya asıllarına uygun bir özet veya sureti tahrif eden memura, fiilden dolayı genel veya 
özel bir zarar meydana gelebildiğinde üç yıldan alt yıla kadar hapis cezası verilir. 

Memur olmayanın resmî belgelerde sahteciliği 

MADDE 281. - 279 ve 280 inci maddelerde yazılı fiiller, memur olmayan bir kimse tarafından 
resmî belgelerin aslında veya asıl yerine geçen özet veya suretlerinde işlenirse, faile iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Memur olmayan kişi, aslı var olan bir belge yerine sahte bir özet veya suret verirse bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Resmî belgelerin düzenlenmesinde yalan beyan 

MADDE 282. - Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan memura, bu belge ile doğ
ruluğu ispat olunacak bir hususta yalan beyanda bulunan kimse hakkında, fiilden dolayı genel veya 
özel bir zarar meydana gelebildiğinde, üç aydan onsekiz aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Ortak ağırlaştırıcı neden 

MADDE 283. - 279 ilâ 282 inci maddelerde yer alan suçlara konu oluşturan resmî belge, kanun 
hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olanlardan sayıldığı takdirde, ilgili maddelerde 
yer alan cezalar yarısı oranında artırılarak hükmolunur. 

Özel belgelerde sahtecilik 

MADDE 284. - Kısmen veya tamamen sahte bir şekilde düzenlediği veya tağyir veya tahrif et
tiği özel bir belgeyi kullanan kimseye, fiilden dolayı genel veya özel bir zarar meydana gelebil
diğinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Böyle bir belgeyi bilerek kullanan kişi hakkın
da da, fiilden dolayı genel veya özel bir zarar meydana gelebildiğinde aynı ceza hükmolunur. 

Gerçek bir özel belgeyi kısmen veya tamamen ortadan kaldıran, yok eden, gizleyen, kısmen 
veya tamamen silen veya okunmaz hâle getiren kimseye de, fiilden dolayı genel veya özel bir zarar 
meydana gelebildiğinde aynı ceza verilir. 

Açığa imzanın kötüye kullanılması 

MADDE 285. - Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı 
ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran ve bu suret
le kendisine veya başkasına haksız bir yarar sağlayan veya imza sahibine veya kanunî haleflerine 
haksız bir zarar veren kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan üçmil-
yar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 

Fiil, tevdi ve teslim edilmiş olmayıp da, failce herhangi bir suretle ele geçirilmiş imzalı ve kıs
men veya tamamen boş bir kâğıt üzerinde işlenmişse, bu Bölümde yer alan hükümlere göre ceza 
verilir. 
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Resmî belgelere eşit sayılma 

MADDE 286. - Emre ve hamile yazılı kambiyo senetleriyle emtiayı temsil eden belgelerde ve 
hisse senetleriyle her türlü tahvillerde ve vasiyetnamelerde yapılan her tür sahtecilik fiilleri hakkın
da 281 inci maddede yer alan ceza uygulanır. 

Sahte belgenin kullanılması 
MADDE 287. - Geçen maddelerde belirtilen suçlardan herhangi birine iştirak etmeksizin, sah

te bir belgeyi kullanan veya başka surette yarar sağlayan kimse, belgenin niteliğine göre 281 ve 283 
üncü maddeler ile 284 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezalarla cezalandınlır. 

Sağlık raporlarında sahtecilik 
MADDE 288. - Hekim, eczacı, sağlık memuru veya diğer bir sağlık mesleği mensubu, Devlet 

idaresince güvenilecek ve itimat olunacak bir belgeyi hatır için gerçeğe aykırı olarak verir ise, altı 
aydan iki yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dınlır. Gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş böyle bir belgeyi bilerek kullanan kimse hakkında da ay
nı ceza verilir. 

Bu gibi gerçeğe aykırı bir belgeye dayanılarak, sinir ve akıl hastalıkları kurumlanna kabul ve 
orada ikametle yükümlendirilmesi gerekmeyen bir kimse bu kurumlara kabul ve orada ikamete 
mecbur edilir veya başkaca fahiş bir zarar meydana gelir ise, faile verilecek ceza iki yıldan dört yıla 
kadar hapistir. 

Birinci fıkrada yazılı fiil, failin kendisine yahut başkasına verilmiş veya vaat ve temin olunmuş 
para ve sair haksız yarar karşılığında işlenmiş ise, faile verilecek ceza üç yıldan beş yıla kadar 
hapistir. Düzenlenen belgeden ikinci fıkrada yazılı olan fahiş zarar meydana gelmiş ise faile 
verilecek ceza dört yıldan altı yıla kadar hapistir. 

Gerçeğe aykırı belge, işlenmiş bir suçu yahut işkence, zalimane veya insanlık dışı başka fiil
lerin delillerini gizlemek veya bunlan yok etmek için düzenlenmiş ise faile verilecek ceza, dört yıl
dan sekiz yıla kadar hapistir. 

Gerçekte işlenmiş bir suç veya işkence, zalimane veya insanlık dışı bir fiil var olmadığı hâlde, 
bunlar varmış gibi göstermek suretiyle belge düzenleyenler hakkında da yukarıdaki fıkradaki 
cezaya hükmolunur. 

İkinci ve üçüncü fıkradaki hâllerde dörtmilyar liradan onmilyar liraya, dördüncü ve beşinci fık
radaki hâllerde de beşmilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ayrıca ağır para cezasına hükmolunur. 

Gerçeğe aykın belge düzenlemesi için para veren veya vaat eden yahut yarar sağlayan veya 
vaat eden kimse hakkında da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur ve verilip alınan 
para ve sair eşyanın müsaderesine ve koşulları varsa değerlerinin Devletin mülkiyetine geçiril
mesine karar verilir. 

Kimlik belgesi gibi bazı vesikalarda sahtecilik 

MADDE 289. - Kimlik belgelerini, şahadetnameleri, beyannameleri, zabıtanın teftiş ve 
kontrolüne tâbi defterleri, iyi hâl veya yoksulluk belgelerini taklit veya bu tür vesikalan tahrif 
edenlere veya hakkı olanlardan başkalanna verenlere veya bunları bilerek kullananlara altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Birinci fıkrada yazılı belge ve vesikaların düzenlenmesi sırasında bilerek yanlış beyanda 

bulunanlara veya bilgi verenlere iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Birinci fıkrada yazılı suç, bir memur tarafından işlenecek olursa ceza yansı oranında artırılır. 

Birinci fıkrada sayılanlardan bir gerçek belge veya vesikayı, gösterdiği resmî makamı aldat
mak maksadıyla kendisine veya başkasına ait olduğunu beyan edenlere iki aydan bir yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Ortak hafifletici neden 

MADDE 290. - Bu Bölümde yer alan suçlardan birini, gerçek bir olayın ispat vasıtasını elde 
etmek için işlemiş olan kimseye sahte belgeyi kullandığı takdirde, resmî belgelerin aslında sah
tecilik hâlinde üç aydan iki yıla, özet veya suretinde sahtecilikte iki aydan bir yıla, özel belgelerde 
sahtecilikte bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu Düzenine Karşı Suçlar 

Halk gruplarını öldürmeye tahrik 

MADDE 291. - Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye 
kışkırtan veya hareketleri yönlendiren ve yönetenlere onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Öldürme fiilen gerçekleştiğinde, tahrik eden veya hareketleri yönlendiren ve yönetenlere ağır
laştırılmış müebbet hapis, hareketlere sadece katılanlara altı yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Halk arasında korku ve panik yaratma 

MADDE 292. - Hayat, sağlık veya mal bakımından halk arasında endişe, korku, panik yarat
mak amacıyla alenen tehditte bulunanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Suç işlemeye tahrik 

MADDE 293. - Bir suçun işlenmesi için alenen tahrikte bulunan kimse aşağıda yazılı şekiller
de cezalandmlır: 

1) Tahrik edilen suçun cezası süreli hapsin üstünde ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası, 

2) Süreli hapis cezasını gerektiren bir suç ise, fiilin türüne göre bir aydan üç yıla kadar hapis 
cezası, 

3) Diğer hâllerde üçyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası. 

Tahrik, her türlü kitle iletişim araçlan, ses kayıt bantlan, sesli veya sözlü yayın araçları, inter
net, plak veya elle yazılıp çoğaltılarak yayınlanan veya dağıtılan yazılarla veya genel yerlerde lev
ha ve ilân asma suretiyle veya basın ve yayın yolu ile yapılırsa, yukarıdaki fıkraya göre fail hakkın
da verilecek hürriyeti bağlayıcı cezalar bir katı artırılır. Para cezası hükmolunacak hâllerde suç 
türüne göre yediyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Birinci fıkranın (2) numaralı bendinde yazılı olan hâllerde, tahrik olunan suç için belirli 
cezanın yukan sının aşılamaz. 
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Alenî tahrik sonucu, istenilen suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse, tahrikçiler, asıl 

suçlularla aynı derecede cezalandırılır. 

Cürmü övme, kanunlara uymamaya tahrik 

MADDE 294. - Bir cürmü alenen öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya halkı kanuna uy
mamaya tahrik eden kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, halkı birbirine karşı kamu 
düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kim
seye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde tahkir eden kimseye de 
birinci fıkradaki ceza verilir. 

Yukandaki fıkralarda yazılı suçlar 293 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen araçlar veya 
şekillerle işlendiğinde verilecek eczalar bir katı oranında artırılır. 

Kanunun cürüm saydığı yayının nakli 

MADDE 295. - Kanunun cürüm saydığı bir yayını, herhangi bir iletişim aracı ile nakleden, asıl 
yayını yapan gibi cezalandırılır. 

Naklolunan bu gibi yayınların içeriğinin onaylanmadığına veya ihtiyatla nakledildiğine veya 
sorumluluğu başkasının kabul ettiğine dair bir kayıt eklenmesi, nakledeni sorumluluktan kurtarmaz. 

Cürüm işlemek için örgüt kurma 

MADDE 296. - Her ne suretle olursa olsun, cürüm işlemek için örgüt kuranlara veya kurulmuş 
örgüte katılanlara, yalnız bu fiillerinden dolayı iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Örgüt, 133, 135, 136, 206, 207, 234 ilâ 247, 291 ve 292 nci maddelerde yazılı suçları işlemek 
üzere meydana getirilmiş ise ceza dört yıldan altı yıla kadar hapistir. 

Örgüt mensupları, ülkenin herhangi bir yerinde silâhlı olarak dolaşır veya silâh saklarsa birin
ci ve ikinci fıkralarda verilecek cezalar üçte biri oranında artırılır. 

Örgütün yöneticileri hakkında, yukandaki fıkralara göre verilecek cezalar yansı oranında ar-
tınlır. 

Örgüt kurulması hususunda özel kanun hükümleri saklıdır. 

Örgüte yardım 

MADDE 297. - 296 ncı maddede gösterilen örgüt mensuplanna bilerek silâh veya cephane 
veya yiyecek veya giyecek sağlayan veya barınacak yer gösteren veya başkaca yardım edenler, 448 
inci madde dışında aynca bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Yardımlar, dernek, vakıf, siyasal parti, işçi ve işveren ve meslek kuruluşlarına ve üst kuruluş-
lanna veya bunlann yan kuruluşlanna ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurum-
lannda veya öğrenci yurtlannda veya bunlann eklentilerinde yapılırsa, yukandaki ceza üçte biri 
oranında artınlır. 

Sadece kişisel ihtiyaçlann karşılanmasına yönelik olmak koşuluyla yardımlar, üstsoy ve alt
soya veya eşlere veya kardeşlerden birine yapılmışsa faile ceza verilmez. 
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Etkin pişmanlık 
MADDE 298. - 296 ncı maddede yazılı cürüm hakkında soruşturmaya başlanmadan ve örgütün 

amacını oluşturan suçlardan herhangi birisi henüz işlenmeden, örgütü dağıtanlar veya örgütten 
çekilenler hakkında ceza verilmez. 

Ülke genelinde faaliyette bulunan bir örgütün parçalarını oluşturan alt örgütlere mensup olan
lardan, örgütün diğer bir dalı tarafından girişilmiş eylemlere katılmamış bulunanlar da, yukarıdaki 
fıkrada belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiklerinde, aynı cezasızlık nedeninden yararlanırlar. 

Suç hakkında soruşturmaya başlandıktan sonra diğer örgüt mensuplarını ihbar edenlerden, bu 
ihbarları doğrulananlar hakkında, suç dolayısıyla verilecek cezanın dörtte üçü indirilir. 

Parayı kabul etmeme 
MADDE 299. - Tedavüldeki Türk parasını, üzerinde yazılı değerle kabul etmeyene ikiyüzmil-

yon liradan beşyüzmilyon liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Emir ve tedbirlere uymama 
MADDE 300. - Adlî işlemler dolayısıyla veya kamu güvenliğini veya kamu düzenini veya 

genel sağlığı korumak maksadıyla kanun ve nizamlara uygun olarak yetkili mercilerce verilen bir 
emri dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir tedbire uymayan kimseye, fiili ayrı bir suç oluşturmadığı 
takdirde üç aydan altı aya kadar hafif hapis veya üçyüzellimilyon liradan birmilyar liraya kadar 
hafif para cezası verilir. 

Memura beyan 

MADDE 301. - Yetkili memura, isim veya sıfat veya meslek veya sanatını veya konut veya 
yerleşim yerini veya doğduğu yeri veya diğer kişisel hâllerini açıklamaktan kaçınan kimseye 
ikiyüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Fail, gerçeğe aykırı açıklamada bulunursa üçyüzellimilyon liradan birmilyar liraya kadar hafif 
para cezası verilir. 

Şapka, Türk harfleri ve giyilmesi yasak kisveler 

MADDE 302. - 25.11.1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunun veya 
1.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun veya 
3.12.1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun koyduğu yasak
lara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere altı aydan bir yıla kadar hapis ve yediyüzellimil-
yon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Sarhoşluk 

MADDE 303. - Genel veya herkesin girebileceği yerlerde, halkın rahatını bozacak veya rezalet 
çıkaracak şekilde ve aşikâr bir hâlde sarhoş olarak bulunan kimseye onbeş günden iki aya kadar 
hafif hapis veya üçyüzellimilyon liradan birmilyar liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Birinci fıkrada gösterilen şekilde sarhoş olup da, kişilere veya mala saldırıda bulunanlara iki 
aydan beş aya kadar hafif hapis cezası verilir. 

Sarhoşluğu itiyat derecesine vardıran kimse altı aydan bir yıla kadar hafif hapis cezasına mah
kûm edilir. 
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İki defa mahkûm olduktan sonra aynı fiili tekrar edenler, o fiili itiyat edinmiş sayılırlar. Ancak 

üç suçun da, bir yıl içinde işlenmiş olması şarttır. 

Alkollü içki içmeyi iptila derecesine vardırmış olanların, salâhı tıbben saptanmcaya kadar bir 
hastanede veya bu maksada tahsis edilmiş bir kurumda muhafaza ve tedavisine hükmolunur. 

Küçüklere ve akıl hastalarına alkollü içki verme 
MADDE 304. - Onsekiz yaşını bitirmemiş olanlara veya akıl ve bilinçlerinde noksanlık bulun

duğu açıkça belli olanlara alkollü içki verenler üç aydan altı aya kadar hapis ve üçyüzellimilyon 
liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Fail alkollü içki satıcısı ise ceza üçte biri oranında artırılır. 
Yukarıdaki suçları işleyenler hakkında ayrıca bir aydan üç aya kadar meslek veya sanat veya 

ticaretin icrasının durdurulması cezası ile aynı süre ile işyerinin kapatılması cezası da verilir. 
Kumar 
MADDE 305. - Genel veya kamuya açık yerlerde kumar oynatan veya bunun için yer gösteren 

kimseye bir aydan altı aya kadar hafif hapis ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar hafif para 
cezası verilir. 

Fail, bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu takdirde hükmedilecek ceza bir katı artırılır. 
Birinci fıkrada belirtilen suça iştirak etmeksizin genel veya kamuya açık yerde kumar oynayan 

kişiye yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar hafif para cezası verilir. 
Kumar fiilini itiyat edinmiş bulunmaktan maksat, iki defa bu suçtan mahkûm olduktan sonra 

üçüncü suçu işlemektir. Ancak, üç suçun da bir yıl içinde işlenmiş bulunması şarttır. 
Kumar suçlarında özel toplantılara özgü olsa bile, kumar aletlerinin kullanılması için ücret 

alınan yerlerle, oyun oynanması mutat olan yerler ve oynamak isteyen herkesin girebileceği mahal
ler kamuya açık yer sayılır. 

Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç kastıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe 
bağlı olduğu oyunlardır. 

I. İzinsiz ilân ve benzerleri 
MADDE 306. - Belediyeler, köy ihtiyar kurulları veya yetkili makamlarca önceden ayrılmış 

veya oturulan yerler dışında o yerin en büyük mülkî amirine yapılacak bir başvuru üzerine ayrılan 
yerlere, izin almaksızın veya verilen izne aykırı biçimde basılı olan veya olmayan, elle yapılmış 
veya yazılmış her türlü resim, yazı ve işaretler veya bunları içeren kâğıt, pano, pankart, bant veya 
benzerlerini siyasal veya ideolojik maksatla asan veya yapıştıran veya izne dayalı olsa bile bu yer
leri aynı maksatla boyayan veya bu yerlere yazı yazan, resim veya işaret yapan kimseye altı aydan 
bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, yukarıdaki fıkra dışında kalan veya kamuya ayrılmış veya kamuya açık veya herkes 
tarafından görülebilecek yerlerde veya her türlü taşıt araçlan veya kamu hizmetlerine ait araçlar 
veya eşya, özel kişi ve kuruluşlara ait işaret veya levhalar üzerinde işlenirse bir yıldan iki yıla kadar 
hapis cezası hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen fiiller derneklerin, vakıfların veya benzerî kuruluşların veya 
kanun dışı meydana getirilen veya kanuna aykırı faaliyetleri nedeniyle kapatılan dernek, vakıf veya 
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diğer kuruluşların mensupları tarafından veya onların iştirakiyle veya mensup olmasalar bile bu 
kuruluşların adına veya adları kullanılarak yapıldığı takdirde, sözü edilen fıkralardaki cezalar bir 
katı oranında artırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri, çocuklara veya küçüklere veya ceza ehliyeti olmayan 
kişilere işletenlere verilecek cezalar üçte birinden yarıya kadar artırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiiller siyasal veya ideolojik maksatlar dışında işlendiğinde faile 
birinci fıkrada yazılı hâllerde bir aydan üç aya, ikinci fıkrada yazılı hâllerde üç aydan altı aya, üçün
cü fıkrada yazılı hâllerde dört aydan sekiz aya kadar hapis cezası verilir. 

Görenek ve geleneklere göre asılacak kâğıt, pano, pankart, bant veya benzerleri bu madde 
hükümleri dışındadır. 

II. İzinsiz ilân ve benzerleri 
MADDE 307. - Kamu hizmeti gören daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğretim 

kuruluşlarının yetkilileri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan 
veya olmayan her türlü belge, resim, el yazısı, kâğıt veya levhaları siyasal ve ideolojik maksatla 
bulunduklan yerden çıkaran veya yırtan veya tahrip eden veya bunları her ne biçimde olursa olsun 
okunamayacak veya içeriğinin başka biçimde anlaşılmasına neden olacak şekillere veya işe 
yaramayacak hâle sokan kimseye üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya mabetlerin veya anıt, büst ve heykellerin veya 
kanunlarda eski eser niteliğinde sayılan taşınır veya taşınmazların, her türlü eğitim ve öğretim 
kurumlarının veya öğrencilerin toplu hâlde oturdukları yurt ve benzerî yerlerin veya bunların eklen
tilerinin herhangi bir yerine siyasal ve ideolojik maksatla basılı olan veya olmayan, elle yapılmış 
veya yazılmış her türlü yazı, resim ve işaretlerin veya bunları içeren, kâğıt, pano, pankart, bant veya 
benzerlerini, yetkili memur ve mercilerin önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın asanlar veya 
koyanlar veya bunlardan suç konusu oluşturanların asılmasına veya konulmasına izin verenlere bir 
yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

İkinci fıkrada belirtilen yer ve şeyleri, siyasal ve ideolojik maksatla her ne suretle olursa olsun, 
boyayanlar veya bunlara yazı yazanlar veya resim yapanlar veya işaret koyanlar, yapıştıranlar hak
kında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen fiiller, derneklerin, vakıfların veya benzerî kuruluşlann veya 
kanun dışı meydana getirilen veya kanuna aykırı faaliyetleri nedeniyle kapatılan dernek veya diğer 
kuruluşların mensupları tarafından veya onların iştirakiyle veya mensup olmasalar bile bu kuruluş
ların adına veya adları kullanılarak yapıldığı takdirde verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri, çocuklara, küçüklere veya ceza ehliyeti olmayan kişilere iş
letenlere verilecek cezalar üçte biri oranında artınlır. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiiller, siyasal veya ideolojik maksatlar dışında işlendiğinde 
faile, birinci fıkrada yazılı hâllerde bir aydan üç aya kadar, ikinci fıkrada yazılı hâllerde iki aydan 
dört aya kadar, üçüncü fıkrada yazılı hâllerde altı aydan bir yıla kadar, dördüncü fıkrada yazılı hâl
lerde sekiz aydan onaltı aya kadar hapis cezası verilir. 

Bu maddede ve 306 ncı maddede gösterilen fiillerin eserlerini derhal ortadan kaldırmayan ve 
bunların yok edilmesi için gerekli işlemlere girişmeyen görevliler hakkında 491 inci maddede yazılı 
cezalar uygulanır. 
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İzinsiz av tüfeği 
MADDE 308. - Yivsiz av tüfeğini, yivsiz tüfek sahipliği belgesi olmadan bulunduran veya av 

tezkeresi olmadan taşıyan kimseye iki aydan altı aya kadar hafif hapis veya yediyüzellimilyon 
liradan ikimilyar liraya kadar hafif para cezası verilir; herhalde tüfeğin müsaderesine hükmolunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ulaşım ve Haberleşme Araçlarına Karşı Suçlar 

Ulaşım araçlarına ve kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit plat
formlara karşı suçlar 

MADDE 309. - A. Cebir ve şiddet veya tehditle veya hile ile kara ulaşım araçlarının hareket 
etmesini engelleyen, aracı hareket ettirmeyen veya hareket hâlinde bulunanları durduran veya git
mekte olan yerden başka yere yönlendiren veya kaçıran kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Yukarıdaki paragrafta yazılı fiiller, deniz ulaşım araçları hakkında işlendiğinde iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, hava ulaşım araçları hakkında işlendiğinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 
Fiilin, halkın yararlanmasına tahsis edilmiş ulaşım araçlarına karşı işlenmesi hâlinde, 

yukarıdaki paragraflarda yazılı cezalar yan oranında artırılır. 
Fiil, silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse ceza üçte biri oranında artırılır. 
Fiil, teşebbüs hâlinde kaldığında da, faile tamamlanmış suça ait ceza verilir. 
B. Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformu: 
1) Cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile ele geçiren, zapteden veya kontrolü altına alan, 
2) Burada bulunan bir kimseye karşı, platformun güvenliğinin tehlikeye girmesine neden 

olacak şekilde cebir, şiddet veya tehditte bulunan, 
3) Güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde platforma zarar veren veya tahrip eden, 
kimseye beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 
Fiiller teşebbüs derecesinde kalsa da faile tamamlanmış suça ait ceza verilir. 
Ulaşım ve kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformları teh

likeye sokma 
MADDE 310. - Kara, deniz veya hava ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş 

her türlü işaretleri değiştirerek veya konuldukları yerden kaldırarak veya yanlış işaretler vererek 
veya geçiş, varış, kalkış ve iniş yollan üzerine bir şey koyarak veya her ne suretle olursa olsun baş
ka bir harekette bulunarak çarpma, batma, düşme tehlikesine veya başkaca bir tehlikeye neden olan 
kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Tehlike, halkın yararlanmasına sunulmuş veya aynlmış ulaşım aracı hakkında meydana 
gelecek olursa iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Hareketler sonucu zararlı netice meydana gelmiş ise hükmedilecek ceza yansı oranında ar-
tınlır. 

Yukandaki fiiller kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformlara kar
şı işlendiğinde de aynı cezalar verilir. 
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Ulaşım araçlarını tahrip 
MADDE 311. - Duran bir kara ulaşım aracını ateşe veren veya patlayıcı veya bu sonucu 

doğurabilecek nitelikte tutuşup yanabilir bir madde koyarak tahrip veya imha eden kimse üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Fiil, hareket hâlindeki araca karşı işlenmiş ise ceza altıda biri oranında artırılır. 
Bir aracı, hareketine engel olacak derecede bozan veya buna zarar veren kimse, yapılan zararın 

derecesine göre, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiiller, bir deniz ulaşım aracına karşı işlendiğinde verilecek ceza 

üçte biri oranında artırılır. Fiiller, hava ulaşım araçlanna karşı işlendiğinde verilecek ceza yansı 
oranında artınlır. 

Araç, halkın yararlanmasına aynlmış veya sunulmuş ise hükmedilecek ceza aynca altıda biri 
oranında artınlır. 

Yukandaki fıkralarda yazılı fiiller, kara, deniz ve hava ulaşım araçlannın işletilmesi için gerek
li olan tesis veya aletler hakkında işlenmişse meydana getirilen tehlikenin derecesine göre faile üç 
aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Taksirle tehlikeye neden olma 
MADDE 312. - Demiryolunda, denizde ve havada bir kaza tehlikesine taksirle neden olan kim

seye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
İnsan hayatını tehlikeye koyma 
MADDE 313. - 309 ilâ 311 inci maddelerde yazılı fiiller, insan yaşamını tehlikeye sokacak 

nitelikte bulunduğu takdirde suça ait ceza altıda biri oranında artınlır. 
Kamu haberleşmesini bozma 
MADDE 314. - Telli veya telsiz her türlü kamu haberleşme araçlanna veya aletlerine zarar 

veren veya her ne suretle olursa olsun haberleşmeyi veya yayını kesintiye, kanşıklığa uğratan kim
seye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Cinsel Bütünlüğe ve Edep Törelerine Karşı Suçlar 

Zorla ırza geçme 
MADDE 315. - Cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl veya beden has

talığından veya kendi fiilinden başka bir nedenden veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile 
karşı koyamayacak bir hâlde bulunan bir kimsenin ırzına geçen kimseye beş yıldan sekiz yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiiller onbeş yaşını bitirmiş olup da, onsekiz yaşını bitirmemiş 
küçükler hakkında işlendiğinde yedi yıldan on yıla, onbeş yaşını bitirmemiş olanlar hakkında işlen
diğinde on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu maddede yazılı fiillerin birinci fıkrada belirtilen hâl ve suretlerle kendisine karşı yapıl
masını sağlayan kimseye de aynı ceza verilir. 

Bu maddede yazılı suçlar ergin kişiler hakkında işlendiğinde soruşturma ve kovuşturma 
şikâyete bağlıdır; ancak şikâyetten vazgeçilemez. 

Irza geçme, hangi nitelikte olursa olsun bir kişiye cinsiyet organının ithalidir. 
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Küçüklerin ve çocukların rızası ile ırzına geçilmesi 
MADDE 316. - Onbeş yaşını bitirmiş olup da, henüz onsekiz yaşını bitirmemiş olan bir 

küçüğün nzası ile ırzına geçen kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
Onbeş yaşını bitirmemiş olan bir çocuğun nzası ile ırzına geçen kimseye dört yıldan altı yıla 

kadar hapis cezası verilir. 
Hükmen veya evlenme suretiyle ergin olan veya kılınanlara karşı işlenen fiiller hakkında bu 

madde hükmü uygulanmaz. 
Zorla ırza tasaddi 
MADDE 317. - Cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl veya beden has

talığından veya kendi fiilinden başka bir nedenden veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile 
karşı koyamayacak bir hâlde bulunan bir kimsenin ırzına tasaddi eden kimseye bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Yukandaki fıkrada belirtilen fiiller onbeş yaşını bitirmiş olup da, onsekiz yaşını bitirmemiş 
küçükler hakkında işlendiğinde iki yıldan dört yıla, onbeş yaşını bitirmemiş olanlar hakkında işlen
diğinde üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu maddede yazılı fiillerin birinci fıkrada belirtilen hâl ve suretlerle kendisine karşı yapıl
masını sağlayan kimseye de aynı ceza verilir. 

Bu maddede yazılı suçlar ergin kişiler hakkında işlendiğinde soruşturma ve kovuşturma 
şikâyete bağlıdır; ancak şikâyetten vazgeçilemez. 

Çocukların rızası ile ırzına tasaddi 
MADDE 318. - Onbeş yaşını bitirmemiş olan bir çocuğun rızası ile ırzına tasaddi eden kim

seye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Ortak ağırlaştırıcı nedenler 
MADDE 319. - 315 ilâ 318 inci maddelerde yer alan fiiller: 
1) En az iki kişi tarafından, 
2) Üstsoydan biri veya veli veya vasi veya mürebbi veya öğretmenler veya hizmetkârlar veya 

terbiye ve gözetim veya muhafaza ile yükümlü bulunanlar, sağlık ve tedavi kurumlan ve ceza infaz 
kurumlan ve tutukevleri görevlileri veya bunlann benzerleri gibi olup da mağdur üzerinde hüküm 
ve nüfuzu bulunanlar tarafından, 

işlenirse, ceza yarısı oranında artınlır. 
3) Bir hastalığın geçmesini veya mağdurun sağlığında diğer büyük bir noksan meydana gel

mesini veya malûllük veya mayubiyetini sonuçlayacak olursa, ceza bir katı oranında artırılır. 
Mağdurun ölümü hâlinde müebbet hapis cezası verilir. 
Hayasızca hareketler 
MADDE 320. - Alenen hayasızca durum takınanlar veya eylemlerde bulunanlar veya başkaca 

edep duygulannı incitecek davranışlara girişenler veya her ne suretle olursa olsun halkın edep ve 
ahlâk temizliğine saldıranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Alenen cinsel ilişkide bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Söz atma, sarkıntılık, cinsel taciz 
MADDE 321. - Kadınlara veya erkeklere söz atanlara üç aydan altı aya kadar hapis veya üç-

yüzellimilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Kadınlara ve erkeklere sarkıntılık edenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
Bu fiiller, mağdurun hüküm ve nüfuzu altında bulunduğu kimsenin cinsel tacizi şeklini alırsa 

faile verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 
Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 
Müstehcenlik 
MADDE 322-1. Onbeş yaşını bitirmemiş olan bir çocuğa müstehcen yazılan, kayda alınmış 

veya basılmış görsel, işitsel verileri, resimleri veya diğer gereçleri veya eşyaları sergileyen, bunlara 
ulaşılabilmesini veya tasarruf edilebilmesini sağlayan veya müstehcen temsilleri gösteren veya bu 
gibi şeyleri radyo veya televizyonda yayınlayan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis ve ikimilyar 
liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

2. (1) numaralı fıkrada açıklanan şeyleri veya temsilleri halka arzeden veya gösteren yahut 
bunları istemeyen kimselere veren kişi ikimilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezasıy
la cezalandırılır. 

Kapalı yerlerde sergileme veya temsil sırasında gösterilen şeylere ait olmak üzere önceden 
bunların müstehcen karakteri hususunda seyircilerin dikkatini çekmiş olan kişi cezalandırılmaz. 

3. (1) numaralı fıkrada gösterilen ve çocuklarla, hayvanlarla, insan naaşlanyla işlenen cinsel 
nitelikteki fiilleri, şeyleri veya temsilleri imal, ithal eden veya bunları depolayan, ilan suretiyle bun
ları tedavüle koyan, sergileyen, veren, gösteren, bunlara ulaşılmasını olanaklı kılan veya kişilerin 
tasarrufuna koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır ve eşya müsadere edilir. Şiddet fiillerini içeren şeyler hakkında da 
aynı ceza uygulanır. 

4. Fail para kazanmak amacıyla hareket etmişse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçmilyar 
liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

5. (1) ilâ (3) numaralı fıkralarda öngörülen eşya veya temsiller kültürel veya himayeye değer 
bilimsel bir değer taşıdıklarında müstehcen sayılmazlar. 

Fuhşu veya cinsel eylemleri sömürme 
MADDE 323. - Onsekiz yaşını bitirmiş bir kimseyi, tehdit veya cebir ve şiddet, hile veya al

datma veya nüfuzu kötüye kullanma veya kandırma veya çaresizliğinden yararlanma suretleriyle 
fuhşa teşvik eden veya bunun yolunu kolaylaştıran veya bu maksatlarla tedarik eden, kaçıran, bir 
yerden diğer bir yere götüren veya sevkeden, barındıran kimseye bir yıldan altı yıla kadar hapis ve 
üçmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Aynı fiilin onbeş yaşını bitirmiş olup da, onsekiz yaşını bitirmemiş küçüklere karşı işlenmesi 
hâlinde faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

Birinci fıkrada yer alan araç eylemler hariç fiiller on beş yaşını bitirmemiş olan bir çocuğa kar
şı işlendiğinde faile bir yıl altı aydan beş yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan onmilyar liraya kadar 
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ağır para cezası verilir. Çocuğa karşı işlenen fiil bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve suçun 
ön koşulunu oluşturan araç eylemler marifetiyle gerçekleştirildiğinde failin cezası bir katına 
çıkarılır. 

Fiil, mağdurun eşi veya üstsoyu veya kayın üstsoyu veya kardeşi veya mağduru evlât edinen
ler tarafından veya veli veya vasisi, öğretmen veya mürebbîsi veya mağdurun gözetimi kendisine 
bırakılan veya mağdur üzerinde hüküm ve nüfuzu bulunan kimselerce işlenirse faile verilecek ceza 
bir kat artırılır. 

Rızası olsa bile, onsekiz yaşını bitirmeyen bir çocuğa veya küçüğe başkasının cinsel istek
lerinin tatmini için aracılık eden veya çocuk veya küçük ile bu maksatla anlaşan kimseye bir yıldan 
üç yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Fiil maddenin 
dördüncü fıkrasında yazılı kimseler tarafından işlendiğinde ceza bir katı oranında artırılır. 

Bu maddede yazılı suçlar örgüt tarafından işlendiğinde cezalar bir kat artırılarak hükmolunur. 

Fuhşa davet ve müsamaha, fuhuştan yararlanma 

MADDE 324. - Alenen başkasını edebe aykırı olarak söz veya davranışlarla fuhşa davet eden 
kimseye üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası verilir. 

Fuhuş icra etmek suretiyle, aynı bina içerisinde yaşayanları veya komşuları rahatsız eden kim
seye dört aydan sekiz aya kadar hafif hapis cezası verilir. 

Kiraya verdiği yerlerde fuhşa hoşgörüde bulunan kimseye onbeş günden iki aya kadar hafif 
hapis cezası verilir. 

Fuhuş olanakları üzerine alenen dikkat çeken kimseye bir aydan üç aya kadar hafif hapis ve 
birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Kendini fuhşa vermiş bir kimsenin kazancından yararlanarak kısmen veya tamamen geçimini 
sağlayan kişiye üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası verilir. 

İnsan kaçırma ve alıkoyma 

MADDE 325. - Cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile şehvet hissi veya evlenme maksadı ile 
ergin olan veya ergin kılınan bir kimseyi kaçıran veya bir yerde alıkoyan veya akıl veya beden has
talığından veya failin fiilinden başka bir nedenden veya kullanılan hileli vasıtalardan dolayı fiile 
direnemeyecek hâlde bulunan bir kimseye karşı bu fiili işleyen kişiye üç yıldan altı yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Kaçırılan evli ise, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı fiil, ergin olmayan bir kimseye karşı işlendiğinde faile beş yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Ergin olmayan kimse, rızası ile şehvet hissi veya evlenme maksadı ile kaçırılmış veya bir yer
de alıkonulmuş ise fail altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Mağdur, oniki yaşını bitirmemiş ise, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile kullanılmamış olsa 
da faile beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu maddede yazılı suçlar ergin kişiler hakkında işlendiğinde soruşturma ve kovuşturma 
şikâyete bağlıdır; ancak şikâyetten vazgeçilemez. 
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Etkin pişmanlık hâli ve hafifletici neden 

MADDE 326. - 325 inci maddede yazılı cürümlerden birisinin faili; 

1) Kaçırdığı veya alıkoyduğu kimseyi hiç bir şehvet hareketinde bulunmaksızın kendiliğinden 
kaçmldığı yere veya mağdurun ailesi tarafından alınması olanaklı güvenli bir yere getirip serbest 
bırakırsa, 

2) Yalnızca evlenmek maksadıyla işlenen fiilde mağdur üzerinde hiçbir şehvet hareketinde 
bulunmamış ise, 

325 inci maddenin çeşitli fıkralannda yazılı hâllerde hükmedilecek ceza altıda birinden onda 
birine kadar indirilir. 

Bu nedenlerden cürmün şerikleri de yararlanırlar. 

Dava veya cezanın ertelenmesini gerektiren etkin pişmanlık 

MADDE 327. - Kaçınlan veya alıkonulan ile sanık veya hükümlülerden biri evlendiğinde, 
mahkemece fail hakkındaki kamu davası ve hüküm verilmiş ise cezanın çektirilmesi ertelenir. 

Evlenme tarihinden itibaren beş yıl içinde, fail tarafından haksız olarak meydana getirilmiş bir 
nedenle boşanmaya hükmedilirse, kovuşturma yenilenir; evvelce hüküm verilmiş ise ceza çektirilir. 

Bu madde hükümleri 315 ilâ 318 inci maddelerde yazılı suçlar hakkında da uygulanır. 

Evlenen sanık veya hükümlü hakkında kamu davasının veya cezanın ertelenmesini sonuçlan
dıran hâller, failin suç ortaklan hakkında kamu davasının ve cezanın düşmesini gerektirir. 

Velayet veya vesayetin kaybı 
MADDE 328. - Bu Bölümde belirtilen cürümlerden dolayı mahkûm olan üstsoy, altsoyunun 

şahıslan ve mallan üzerindeki velayet hakkını kaybeder ve bu cürümden dolayı mahkûm olan 
vasiler de vasilikten çıkanlır ve bir daha vasi olarak atanamazlar. 

Mağdurun yaralanması, ölmesi, cezanın artırılması 
MADDE 329. - Zorla kaçırma yüzünden, kaçınlan kimse yaralanmış olursa, yarasının 

derecesine göre ceza üçte birden bir katına kadar artınlır ve eğer ölürse fail hakkında müebbet hapis 
cezası verilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Aileye Karşı Suçlar 

Birden çok evlilik ve hileli evlenme, dinsel tören 

MADDE 330. - Evli olduğu hâlde yeniden evlenen veya evli olmamakla beraber, başkasıyla 
evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlenen kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Hile yaparak veya aldatarak gerçek kimliğini saklamak suretiyle evlenen kişiye, eşin şikâyeti 
üzerine üç aydan dokuz aya kadar hapis cezası verilir. 

Birinci fıkrada yer alan fiil, ikinci fıkrada belirtilen şekilde işlenecek olursa ceza üçte biri 
oranında artınlır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı suçtan dolayı zamanaşımı, evlenmenin iptali kararının 
kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 
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Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan al

tı aya kadar hapis cezası verilir. Ancak, medenî nikâh yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza 
bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. 

Hile ile boşanma 
MADDE 331.- Hileli yollara başvurarak veya yanlış beyanlarda bulunarak boşanma davasına 

ilişkin usul işlemlerinden eşinin haber alamamasını sağlayan kimseye iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Fiil sonucu boşanmaya karar verildiği takdirde ceza üç yıldan yedi yıla kadardır. 
Aile durumunu bozma 
MADDE 332. - Yetkili mercilere gerekli bilgileri vermeyerek veya yanlış bilgiler vererek bir 

çocuğu saklamak veya başka bir çocukla değiştirmek suretiyle onu, hukuken sahip olduğu aile 
durumundan yoksun kılan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kötü muamele 
MADDE 333. - Aile mensuplarından birine veya onsekiz yaşını bitirmemiş bir çocuğa, mer

hamet ve şefkatle bağdaşmayacak surette kötü muamelede bulunan kimseye iki aydan iki yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Fiil, kayın hısımlığından da olsa üstsoy veya altsoya karşı işlenirse ceza üçte biri oranında ar
tırılır. 

Disiplin yetkisini kötüye kullanma 
MADDE 334. - İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek 

veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye 
hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanarak o kişinin bedensel ve ruhsal sağlığının bozul
masına veya bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden olan kişiye bir aydan bir yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Ailenin terki 
MADDE 335. - Ailenin terki suçunu oluşturan aşağıda yazılı hâllerde: 

1) Ciddî ve önemli bir neden olmadan müşterek yerleşim yerini iki aydan az olmayan bir süre 
ile terk eden ve kanunî velayetten kaynaklanan maddî ve manevî yükümlülüklerini yerine getir
meyen kimseye, 

2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış 
bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, 

3) Velayet haklan kaldırılmış olsa da, itiyadı sarhoşluk veya uyuşturucu maddelerin kullanıl
ması veya onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddî ve manevi özen noksanlığı nedeniyle 
çocuklarının ahlâk, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan anne veya babaya, 

üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 

MADDE 336. - Şehvet hissi veya evlenmek niyeti olmaksızın, onbeş yaşını bitirmemiş bir 
çocuğu kendi rızasıyla ana, baba veya vasisi veya geçici olarak kendisine bakmakta veya muhafaza 
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etmekte olan kimselerin yanından kaçıran veya rızasıyla alıkoyan kimseye üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Fiil, kaçırılan veya alıkonulan çocuğun rızası olmaksızın işlenmiş veya çocuk henüz oniki 
yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar 

Fiyatları etkileme 
MADDE 337. - İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesini sonuç-

layabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara baş
vuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza üçte 
biri oranında artırılır. 

Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca sekizde bir oranında artırılır. 

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma 
MADDE 338. - Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu 

hizmeti veya genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan kalkmasına 
veya önemli ölçüde azalmasına neden olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçmilyar 
liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Kamu taahhütlerinde hile 
MADDE 339. - Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veya genel bir felâketin önlen

mesi için zorunlu eşya veya besinlerin sağlanması hususundaki taahhüt işlerinde malların tür veya 
niteliği veya miktarı üzerinde hile yapan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan 
onmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fiil, diğer malzemeye ilişkin olduğu takdirde faile altı aydan iki yıla kadar hapis ve ikimilyar 
liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Alıcıyı kandırma 
MADDE 340. - Bir şeyi satan kimse; 

1) Alıcıya o şey yerine, aynı şey olduğu hususunda şüphe ve duraksamaya yer bırakmayacak 
derecede benzerlik taşıyan başka bir şey, 

2) Kaynağı veya niteliği veya miktarına ilişkin açıklamalara veya sözleşmeye aykırı bir şey, 

verdiği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Satın alınmak istenen şeyin değerine göre verilen şeyin değeri pek hafif ise faile verilecek ceza 
yarısı oranında artırılır. 

Meslek veya sanata ilişkin sırrın açıklanması 
MADDE 341. - Sıfat veya görevi veya meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu fennî keşif ve 

buluşlan veya sınaî uygulamaya ilişkin bilgileri açıklayan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti 
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üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası 
verilir. 

Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, 
faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu hâlde şikâyet koşulu aranmaz. 

Artırma ve eksiltmeye fesat karıştırma 
MADDE 342. - Kamu idaresi hesabına yapılan artırma veya eksiltmelerde, cebir veya tehdit 

veya hile kullanarak veya yarar vaadi veya sağlanması suretiyle veya anlaşarak veya benzerî 
hareketlere başvurarak rekabeti önleyen veya ihlâl eden veya artırma veya eksiltmeye katılanları 
çekilmeye veya katılmamaya yönelten kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan 
az olmamak üzere elde ettiği çıkarın üç katı oranında ağır para cezası verilir. 

Fiil, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla veya halk arasında artırma veya eksiltme suretiy
le alınıp satılacak veya kiraya verilecek mallara ilişkin ise faile bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
ikimilyar liradan az olmamak üzere elde ettiği çıkarın üç katı oranında ağır para cezası verilir. 

Fiil, artırma veya eksiltmeye kanunen görevli olan veya yetkili kılınan kimseler tarafından iş
lendiği takdirde verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Bu maddede yazılı suçların örgütlü olarak işlenmesi hâlinde ceza yan oranında artırılır. 

Artırma veya eksiltmeden çekilme 
MADDE 343. - Kendisine veya başkasına vaat olunan veya sağlanan yarar karşılığında artır

ma veya eksiltmeden çekilen veya artırma veya eksiltmeye katılmayan kimseye üç aydan bir yıla 
kadar hapis ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Aracılara da aynı ceza verilir. 

Besinlerle kamuya gerekli madde ve eşya 

MADDE 344. - Besinler veya kamuya gerekli şeylerden; 

1) Beslenme için gerekli et, ekmek, un, süt, tuz, şeker, yağ, peynir, zeytin gibi gıda mad
delerinin, 

2) Isınma, temizlik veya aydınlanma için gerekli madde veya eşya ile her türlü yakıtın veya 
akaryakıtın, 

3) Sağlığın korunmasında veya tedavide kullanılan ilâç, biyolojik ve kimyevi madde, alet ve 
diğer şeylerin, 

4) İnşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılıp da, fiyatları Bakanlar Kurulu, ilgili bakanlıklar 
veya yetkili mercilerce tespit ve ilân edilen eşya ve maddelerin, 

5) Kamu için gerekliliği nedeniyle veya Devletin genel iktisadî ve malî siyaseti gereği olarak, 
fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili bakanlıklar veya yetkili merciler tarafından saptanıp ilân edilen 
mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin, 

imali, satımı, dağıtımı, depolanması veya her ne şekilde olursa olsun ticaretiyle uğraşan veya 
herhangi bir suretle kazanç amacı güden bir faaliyette bulunan kimse, bu yiyecek, madde, eşya veya 
malların satışından kaçınır, bunları saklar, kaçınr, satılmadığı hâlde satılmış gibi gösterir veya bun
lardan fiyatları Bakanlar Kurulu, ilgili bakanlıklar veya yetkili mercilerce saptananları fazla fiyat-
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larla satar veya satışa arzederse sekiz aydan dört yıla kadar hapis veya üçmilyar liradan yirmimil-
yar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca suç konusu mal ve eşyanın müsaderesine 
veya mülkiyetin Devlete geçmesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan yiyecek, madde, eşya veya malların resmî mercilere bildirilmesine 
ilişkin olarak Bakanlar Kurulu veya ilgili bakanlıklarca çıkarılan kararlara aykırı hareket eden veya 
gerçeğe aykırı beyanda bulunan kimse, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdir
de altı aydan iki yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca, bildirim dışı bırakılan malların müsaderesine veya mülkiyetin Dev
lete geçmesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan fiiller ikiden fazla kimse tarafından birlikte veya bir şirket veya 
kuruluş adına işlenirse ceza üçte biri oranında artırılır. 

Suç konusu yiyecek, madde, mal veya eşyanın değeri az ise yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
cezalar yarısına, çok az ise üçte birine indirilir. Mükerrir olanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulan
maz. 

Soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bu maddede belirtilen ve suç konusu yiyecek, 
madde, mal veya eşyanın gerektiğinde satışına ve satışın en yakın belediye veya kamu kuruluşun
ca yapılmasına, yetkili hâkim veya mahkemece karar verilir. Satış bedeli, mahkûmiyet hâlinde 
müsaderesine veya mülkiyetin Devlete geçmesine karar verilmek üzere dava sonuna kadar 
muhafaza edilir. 

Bir kimse, her ne şekilde olursa olsun yalan haber yaymak, duyurmak veya başka hileler kul
lanmak suretiyle birinci fıkrada belirtilen yiyecek, madde, mal veya eşyanın azalmasına, darlığına 
neden olursa, fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluşturmadığı takdirde üç aydan iki yıla kadar 
hapis ve üçmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Bu maddede yazılı cürümlerden birine mahkûmiyet hâlinde, failin cürme vasıta kıldığı meslek 
veya sanat veya ticaretin icrasının onbeş gün süreyle durdurulmasına ve onbeş günden üç aya kadar 
suça vasıta kılınmış işyerinin kapatılmasına hükmolunur. Ancak, işyeri bulunduğu yer için önem 
taşıdığı takdirde kapatma kararı verilmez. 

Tüzel kişilerin sorumluluğu 

MADDE 345. - Bu Bölümde yer alan suçlardan dolayı tüzel kişiler de sorumludur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Bilişim Alanında Suçlar 

Bilişim sistemine girme, verileri tahrip ve bozma 
MADDE 346. - Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren 

veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan onmil-
yar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok edilir veya değişirse faile iki yıldan dört yıla 
kadar hapis ve beşmilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu suçlara teşebbüs hâlinde faillere tamamlanmış suç cezası verilir. 
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Sistemi engelleme, bozma, haksız yarar sağlama 

MADDE 347. - Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kimseye bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak veriler sokan veya sistemin içerdiği verileri yok eden 
veya değiştiren kimseye üç yıldan altı yıla kadar hapis ve onmilyar liradan otuzmilyar liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen eylemlerle fail, başkasının zararına ve kendisinin veya baş
kasının yararına haksız bir çıkar sağlarsa iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşmilyar liradan yir-
mimilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmedilir. 

Bu suçlara teşebbüs hâlinde faillere tamamlanmış suç cezası verilir. 

Sahtecilik 

MADDE 348. - Hukuk alanında bir neticeye ulaşmak maksadıyla, sahte bir belgeyi oluşturmak 
için bilişim sistemine verileri yerleştiren veya var olan verileri tahrif eden kimseye bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Birinci fıkrada belirtilen sahte belgeyi kullananlara da aynı ceza verilir. 

Fer'î cezalar 

MADDE 349. - 346 ve 347 nci madde hükümlerini ihlâl eden kişiler hakkında yukarıdaki mad
delerde yazılı cezalara ek olarak aşağıda belirtilen fer'î cezalara da hükmolunur: 

1) Meslek icrası sırasında veya icrası dolayısıyla suçun işlendiği bir kamu hizmetinden veya 
meslek veya sanat veya ticaretten altı aydan üç yıla kadar yasaklanma ve ayrıca suçta kullanılan 
kurumların iki aydan bir yıla kadar kapatılması. 

2) Fiillerin işlenmesinde kullanılan araçların veya suçtan meydana gelen şeylerin müsaderesi 
veya mülkiyetin Devlete geçirilmesi. 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 

MADDE 350 . - Başkasına ait veya diğer bir kişiye verilmesi gereken bir banka veya kredi kar
tını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kar
tın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak ken
disine veya başkasına haksız yarar sağlarsa üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve beşmilyar 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Aynı fiil bir banka veya kredi kartını tahrif ederek veya bunu sahtecilik suretiyle meydana 
getirerek işlendiğinde faile birinci fıkra gereğince verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

Suç işlemek için örgütlenme 

MADDE 351. - Yukarıdaki maddelerde öngörülen suçlan işlemek için oluşturulmuş bir örgütü 
kuran veya buna katılan kimselere, işlemek istedikleri suçlardan en ağırının cezası verilir. 

Tüzel kişilerin sorumluluğu 

MADDE 352. - 346, 347, 348, 350 ve 351 inci maddelerde gösterilen suçlardan dolayı tüzel 
kişiler de sorumludur. 
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ONUNCU BÖLÜM 
Müşterek Hükümler 

Fiilin geceleyin veya genel afet veya heyecan zamanında işlenmesi 

MADDE 353. - Bu Kısmın Birinci ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlar gece vakti veya 
genel afet veya heyecan zamanında işlenmiş ise verilecek ceza altıda birinden üçte birine kadar ar
tırılır. 

Failin görevli olması 
MADDE 354. - Bu Kısmın Birinci ve Beşinci Bölümlerinde yazılı fiillerden biri, o fiille iliş

kili işte çalıştırılan veya herhangi bir resmî işte bulunan veya belirli maddelerin korunmasıyla 
görevli kimse tarafından işlenmiş ise, ceza altıda birinden üçte birine kadar artırılır. 

Cezayı azaltan hâl 

MADDE 355. - Bu Kısmın Birinci ve Beşinci Bölümlerinde yazılı fiillerden ileri gelecek teh
like önemsiz ise ceza üçte birinden yansına kadar indirilebilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Millete, Devlete ve Kamusal Barışa Karşı Suçlar ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Devletin Ülkesine, Egemenliğine ve Birliğine Karşı Suçlar 

Devletin ülkesine karşı cürüm 

MADDE 356. - Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemen
liği altına koymaya veya Devletin birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan top
raklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya, Devletin bağımsızlığını azaltmaya matuf bir fiil 
işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

Birinci fıkrada yazılı suça iştirak eden fer'î şerikler hakkında beş seneden onbeş seneye kadar 
hapis ve kamu hizmetlerinden müebbeden yasaklılık cezası verilir. 

Birinci fıkrada yazılı suçun işlenmesi için propaganda yapan kimseye üç yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Devlete karşı silâh kullanma 

MADDE 357. - Savaş hâlinde Devlete karşı silâh kullanan veya Türkiye Devleti ile savaş 
hâlinde bulunan bir devletin veya bu devlet ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan bir dev
letin ordusunda hizmet kabul eden vatandaşa müebbet hapis cezası verilir. 

Yabancı devlet kuvvetlerine üst düzeyde komutanlık eden veya bunları doğrudan doğruya 
yöneten ve idare eden vatandaşa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

Savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunup da bu devlet kanunlarının yüklediği bir 
yükümlülüğü yerine getirmekten dolayı yukarıdaki fiilleri işlemiş olanlara ceza verilmez. 

Bu Kanunun uygulanmasında, Türkiye Devleti tarafından tanınmış olmasa bile, Türkiye Dev
leti ile savaş hâlinde olan siyasal kümeler de Türkiye Devleti ile savaş hâlinde olan devlet gibi 
sayılır. 
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Devlete karşı savaşa tahrik 
MADDE 358. - Yabancı devletin, Türkiye Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareket

lerde bulunması maksadıyla yabancı ile anlaşan veya bu maksada yönelik diğer eylemlere girişen 
kimseye on yıldan onbeş yıla kadar hapis; savaş meydana gelirse ağırlaştırılmış müebbet hapis, has
mane hareket meydana gelirse müebbet hapis cezası verilir. 

Türkiye Devletini tarafsızlık ilânına veya tarafsızlığını korumasına veya savaş ilânına veya 
savaşın devamına veya banş anlaşması yapmaya mecbur kılmak veya mecbur kılmaya yönelik et
kinliklerde bulunmak için yabancıyla anlaşan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu anlaşmalar basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak için gerçekleştirilmiş ise ceza üçte 
biri oranında artırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlan işleyen kimse ile anlaşan yabancıya da aynı ceza verilir. 

Temel millî yararlara karşı hareket 
MADDE 359. - Temel millî yararlara karşı eylemlerde bulunmak maksadıyla doğrudan doğ

ruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için para veya herhangi bir yarar veya vaat kabul eden 
vatandaşa, fiil daha ağır bir cürüm oluşturmuyorsa, üç yıldan on yıla kadar hapis ve yirmimilyar 
liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Para veren ve başka yarar sağlayan veya vaat 
eden hakkında da aynı ceza uygulanır. 

Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya para veya yarar, basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak 
için verilmiş ve vaat edilmiş ise ceza yarısı oranında artırılır. 

Fiilin, savaş sırasında işlenmesi dışında, suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağ
lıdır. 

Bu maddeye göre temel millî yararlardan; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, millî güvenlik, cum
huriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri, diplomasi ve savunma araçları, Türkiye'de ve 
yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlann esenliği, milletin içinde bulunduğu doğal çevre, ekonomik 
ve bilimsel olanaklannın temel unsurları ve kültürel varlığı anlaşılır. 

Yabancı devlet aleyhine asker toplama 
MADDE 360. - Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, 

Hükümetin onamı olmaksızın, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareket
lerde bulunan kimseye beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir. 
Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk vatan

daşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise faile iki yıldan sekiz yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. 
Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma 
MADDE 361. - A. Devletin silâhlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, 

deniz ve hava ulaşım araçlarını, yollan, müesseseleri, depolan ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz 
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tamamlanmamış bulunsalar bile ve geçici bir süre için de olsa kısmen veya tamamen tahrip eden 
veya kullanılmayacak hâle getirene altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Aşağıdaki hâllerde ağırlaştırılmış müebbet hapse hükmolunur: 
1. - Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin çıkan için işlenmiş olursa, 
2. - Fiil, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî hareketlerini 

tehlikeye koymuş ise. 
Fiil bunları elinde bulunduran veya korunması veya gözetim ve denetimi ile yükümlü olan 

kimsenin kusuru sonucunda meydana gelmiş veya yalnızca kolaylaşmış olursa kendisine bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

B. Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askerî hareketlerini kolay
laştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan 
veya anlaşma olmasa da aynı sonuçlan meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen kimseye on yıl
dan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil sonucunda, düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türk Devletinin askerî 
hareketleri zarar görmüş ise faile ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlan işleyen kimse ile anlaşan yabancıya da aynı ceza verilir. 
Düşman devlete maddî ve malî yardım 
MADDE 362. - Savaş zamanında karşılıklı veya karşılıksız yiyecek maddelerini veya Türkiye 

Devleti zaranna kullanılabilecek diğer her türlü şeyleri doğrudan doğruya veya dolaylı olarak düş
man devlete veren vatandaşa veya Türkiye'de oturan yabancıya beş yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Savaş zamanında, düşman devlet yaranna yapılan borçlanmalara veya her ne nedenle olursa ol
sun ödemelere katılan veya bunlara ilişkin işlemleri kolaylaştıran vatandaşa veya Türkiye'de oturan 
yabancıya aynı ceza verilir. 

Savaştan evvel başlamış olsa bile, birinci fıkrada yazılı hâller dışında, nerede bulunursa bulun
sun düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklannda oturan diğer kimselerle Türkiye 
Devleti zaranna veya düşman devletin savaş gücüne olumlu etki yapacak nitelikte doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak ticaret yapan vatandaşa veya Türkiye'de oturan yabancıya iki yıldan beş 
yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anayasa Düzenine ve Devlet Kuvvetlerine Karşı Suçlar 

Anayasayı ihlâl 
MADDE 363. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hükümlerine aykın olarak ve Anayasanın 

müsaade etmediği usullerle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldır
maya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını ön
lemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı 
MADDE 364. - Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsünde bulunan kimse ağırlaştırılmış müeb

bet hapis cezası ile cezalandınlır. 
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Fiil, eksik teşebbüs derecesinde kalmış ise müebbet hapis cezası verilir. 
Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimseye, fiil daha ağır bir cezayı gerek-

tirmiyorsa, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 
Yasama organına karşı cürüm 
MADDE 365. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hükümlerine aykırı olarak ve Anayasanın 

müsaade etmediği usullerle Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs eden
ler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Hükümete karşı cürüm 
MADDE 366. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hükümlerine aykırı olarak ve Anayasanın 

müsaade etmediği usuller ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verilir. 

Devlet kuvvetlerine karşı silâhlı isyan 
MADDE 367. - Halkı, Hükümete karşı silâhlı bir isyana kışkırtan kimseye onbeş yıldan yirmi 

yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde fail hakkında yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

İsyana katılanlara altı yıldan on yıla kadar hapis, isyanı idare edenlere ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verilir. 

Silâhlar bir yerde depo edilmiş olsa da isyan silâhlı sayılır. 
Devlet kuvvetlerine karşı zarar verme 
MADDE 368. - 209 ve 210 uncu maddelerde belirtilen fiilleri, Hükümete karşı şiddet göster

mek veya karşı gelmek amacı ile işleyenlere ve fiillere katılanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Vasıta sağlama 
MADDE 369. - Devlet kuvvetlerine karşı cürüm işlemeye yönelen örgütlerin faaliyetlerinde 

kullanmaları maksadıyla bunların amaçlarını bilerek silâh, cephane veya benzerlerini sağlayan, imal 
eden veya icat eden veya bunları nakleden veya hazırlayan veya bu maksatla yabancı memleketler
den Türkiye'ye bunları sokan veya saklayan veya taşıyan kimselere, söz konusu şeyler kullanıl
mamış olsa da, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Örgüt üyelerini yurda sokmak 
MADDE 370. - 369 uncu maddede belirtilen örgütlerin elemanlarını bilerek, belli giriş 

kapılanndan başka yerlerden Ülkeye sokan ve Ülke içerisinde bir yerden diğer bir yere nakledenler 
onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

İhbar görevi 
MADDE 371. - Devlet kuvvetlerine karşı cürümlerden birinin işlendiğini veya işleneceğini öğ

renmiş olup da, kabul edilebilecek bir neden olmaksızın yetkili makamlara haber vermeyen kim
seye cürüm işlenmiş ise üç yıldan beş yıla, henüz işlenmemiş ise altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Fiil, üstsoy, altsoy, eş ve kardeşler tarafından işlendiğinde faile ceza verilmez. 
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Halkı tahrik 

MADDE 372. - Halkı, Devlet kuvvetlerine karşı cürümleri işlemeye teşvik ve tahrik etmek 
maksadıyla basılmış veya basılmamış her türlü eser ve belgeleri meydana getirenlere veya bunları 
bilerek nakledenlere, bu eser ve belgeler yayınlanmamış bulunsa da, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Silâhlı örgüt 

MADDE 373. - 291, 356, 363, 364, 365, 366 ve 367 nci maddelerde yazılı cürümleri işlemek 
için, silâhlı örgüt kuranlara on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Böyle bir örgütte amirlik ve komutanlık edenler veya özel bir ödevle görevlendirilenler hak
kında yukarıdaki fıkrada belirtilen ceza, yansı oranında artırılarak hükmolunur. Örgütün diğer men
suplarına beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Silâhlı örgütün amacını oluşturan suç işlendiğinde bu maddede yazılı fiillerden dolayı faile ay
rıca ceza verilir. 

Silâhlı örgüte yardım 

MADDE 374. - 373 üncü maddede gösterilen örgüt mensuplarına bilerek silâh veya cephane 
veya yiyecek veya giyecek sağlayan veya barınacak yer gösteren veya başkaca yardım edenler, fiil
leri başka bir suçu oluştursa da, 448 inci madde dışında ayrıca üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Yardımlar, dernek, vakıf, siyasal parti, işçi, işveren kuruluşlarında veya meslek kuruluşlanna 
veya üst kuruluşlanna veya bunlann yan kuruluşlanna ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya 
öğretim kurumlannda veya öğrenci yurtlannda veya bunlann eklentilerinde yapılırsa yukandaki 
ceza üçte biri oranında artınlır. 

Sadece kişisel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yardımlar, üstsoy veya altsoya veya eşlere 
veya kardeşlerden birine yapılmışsa ceza verilmez. 

Etkin pişmanlık hâli 

MADDE 375. - 373 üncü maddede yazılı cürüm hakkında soruşturmaya başlanmadan ve ör
gütün amacını oluşturan suçlardan herhangi birisi henüz işlenmeden örgütü dağıtanlar veya örgüt
ten çekilenler hakkında ceza verilmez. 

Ülke genelinde faaliyette bulunan bir örgütün parçalannı oluşturan alt örgütlere mensup olan
lardan, örgütün diğer bir dalı tarafından girişilmiş eylemlere katılmamış bulunanlar da, yukandaki 
fıkrada belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiklerinde aynı cezasızlık nedeninden yararlanırlar. 

Suç hakkında soruşturmaya başlandıktan sonra diğer örgüt mensuplannı ihbar edenlerden, bu 
ihbarlan doğrulananlar hakkında suç dolayısıyla verilecek cezanın dörtte üçü indirilir. 

Suç için anlaşma 

MADDE 376. - 291, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 388, 392 ve 396 ncı maddelerde yazılı 
cürümlerden birini veya birkaçını elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi 
olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre, üç yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezası verilir. 
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Yukarıdaki fıkrada gösterilen maddelerde yazılı cürümler işlenmeden veya anlaşma dolayısıy

la soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Millî Savunmaya Karşı Suçlar 

Askerî komutanlıkların gasbı 

MADDE 377. - Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından memur edilmedikleri hâl
de, bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisinin veya savaş hava filosunun veya bir 
kale veya müstahkem mevkiin veya bir askerî üssün veya benzerî mevkilerin bir liman veya şehrin 
komutasını alanlara müebbet hapis cezası verilir. 

Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından memur edilmeleri suretiyle yukarıda gös
terilen yerlerin komutanı bulunanlardan, yetkili makamlarca komutanlığı terk etmeleri için verilen 
emirlere uymayanlara da aynı ceza verilir. 

Halkı askerlikten soğutma 

MADDE 378. - Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunan
lara veya propaganda yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, basın ve yayın araçlarıyla işlenirse ceza yansı oranında artınhr. 

Askerleri itaatsizliğe teşvik 
MADDE 379. - Askerleri veya askerî idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri kanunlara 

karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askerî disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin 
görevlerini ihlâle yönelten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görev
lere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, fiil daha ağır 
cezayı gerektiren bir cürüm oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, alenî olarak işlenmişse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, savaş zamanında işlenmiş ise ceza bir katı oranında artınhr. 

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma 
MADDE 380. - Hükümetin izni olmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet hizmetinde veya 

bunlann lehinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan asker yazan veya vatandaşlan silâhlan
dıran kimseye üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Asker yazılanlar veya silâhlandınlanlar arasından asker veya askerlik çağında olanlar varsa 
ceza üçte biri oranında artınhr. 

Birinci fıkradaki hizmeti kabul eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Savaş zamanında Devlet emirlerine uymama 

MADDE 381. - Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya kararlanna 
bilerek aykın harekette bulunan kimseye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Savaş zamanında yükümler 

MADDE 382. - Savaş zamanında, Devletin silâhlı kuvvetlerinin veya halkın ihtiyaçlan için 
Devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya kamu ihtiyaçlannı sağlayan bir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 3 4 6 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
kuruluş ile iş yapmak veya eşya vermek üzere yaptıkları sözleşmedeki yükümleri kısmen veya 
tamamen yerine getirmeyen kimseye üç yıldan on yıla kadar hapis ve yirmimilyar liradan ellimil-
yar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Yükümlerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi taksirden ileri gelmişse, cezanın dört
te üçü indirilir. 

Yükümün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesine asıl yükümlüler ile aralarında sözleş
me bulunan aracılar veya bunların temsilcileri neden olmuşsa, bunlar hakkında da aynı cezalar uy
gulanır. 

Savaş zamanında yükümlerin yerine getirilmesinde hile yapan yukarıdaki fıkralarda yazılı 
kişilere on yıldan onbeş yıla kadar hapis ve otuzmilyar liradan doksanmilyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

Savaşta yalan haber yayma 

MADDE 383. - Savaş sırasında kamunun endişe ve heyecan duymasına neden olacak veya hal
kın maneviyatını sarsacak veya düşman karşısında ülkenin direncini azaltacak şekilde asılsız veya 
abartılmış veya özel maksada dayalı havadis veya haber yayan veya nakleden veya temel millî 
yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Eğer fiil, 

1) Propagandayla, 

2) Askerlere yönelik olarak, 

3) Bir yabancı ile anlaşma neticesi, 

işlenmişse verilecek ceza on yıldan yirmi yıla kadar hapistir. 

Fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlenmişse müebbet hapis cezası verilir. 

Savaş zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak şekil
de yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme kâğıtlarının değeri üzerinde etki yap
maya yönelik hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis ve otuzmilyar liradan 
yetmişmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Dördüncü fıkrada yazılı fiil, bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmişse ceza yansı; düşmanla 
anlaşma sonucu işlenmiş ise bir katı oranında artırılır. 

Seferberlikle ilgili görevin ihmali 

MADDE 384. - Sulh zamanında seferberlikle ilgili görevlerini ihmal eden veya geciktiren 
memura dokuz aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü 

MADDE 385. - Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, 
unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaşa 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 
Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 

MADDE 386. - Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya 
vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya 
geçici de olsa, bunları tahsis olunduklan yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan 
kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki yazılı fiiller, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş 
etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş ise müebbet hapis cezası verilir. 

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 

MADDE 387. - Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından, niteliği 
itibanyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklannı veya savaş etkinliğini veya as
kerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa müebbet hapis cezası verilir. 

Siyasal veya askerî casusluk 

MADDE 388. - Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği 
itibanyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kim
seye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil; 

1) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yaranna işlenmişse, 

2) Savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklannı veya savaş etkinliğini veya as
kerî hareketlerini tehlikeye sokmuşsa, 

fail, ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama 

MADDE 389. - Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından niteliği 
itibanyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklannı veya savaş etkinliğini veya 
askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise birinci fıkrada yazılı olan hâlde, faile altı aydan 
iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâllerden birinin varlığı hâlinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama 

MADDE 390. - Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından niteliği 
itibanyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye 
müebbet hapis cezası verilir. 
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Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya 

askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
verilir. 

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi 

MADDE 391. - 387, 388, 390 ve 395 ilâ 398 inci maddelerde yazılı cürümlerin işlenmesi, bel
ge veya vesikaları elinde bulunduran veya bilgilere sahip olan kimselerin taksir derecesindeki 
kusurları sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise, faile bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya as
kerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

386 ilâ 390 inci maddelerde yazılı cürümlerin işlenmesi, Devletin askerî yaran gereği girilmesi 
yasaklanmış olan yerlerin korunması veya denetimi ile görevli kimselerin taksirli fiilleri sonucu 
mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise fail hakkında birinci ve ikinci fıkralarda yazılı cezalar verilir. 

Uluslararası casusluk 

MADDE 392. - Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından 
niteliği itibanyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askerî 
casusluk maksadıyla temin eden vatandaşa veya bunu Türkiye'de temin etmiş bulunan yabancıya 
bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Askerî yasak bölgelere girme 

MADDE 393. - Devletin askerî yaran gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya 
hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik 

MADDE 394. - Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerek
tirdiği fenni keşif veya yeni buluşlan veya sınaî yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kul
lanan veya kullanılmasını sağlayan memur veya kamu hizmeti ile yükümlü olanlar beş yıldan on 
yıla kadar hapis ve otuzmilyar liradan yetmişmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır
lar. 

Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yaranna işlenir veya Devletin savaş hazır-
lıklannı veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokacak olursa, faile müebbet 
hapis cezası verilir. 

Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmeye memur 
edilen kimse, bu görevi sadakatle yerine getirmediği ve bu fiilden dolayı zarar meydana gelebildiği 
takdirde faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bundan evvelki fıkralarda yazılı cürümlerin işleneceğini haber alıp da, bunlan zamanında yet
kililere ihbar etmeyenlere, cürüm teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 664) 



- 3 4 9 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Yasaklanan bilgileri temin 
MADDE 395. - Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasak

ladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle 
karşı karşıya bırakmış ise faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini 
MADDE 396. - Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasak

ladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıy
la temin eden kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenmiş veya Devletin savaş hazır
lıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

Yasaklanan bilgileri açıklama 
MADDE 397. - Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasak

ladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye üç yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya 
askerî hareketlerini tehlikeye sokmuş ise faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan hâlde faile altı aydan 
iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâlde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama 
MADDE 398. - Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasak

ladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıy
la açıklayan kimseye on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya 
askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma 
MADDE 399. - Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından gizli kalması 

gereken bilgileri veya yetkili makamlann açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli 
kalması gereken hususlan elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir 
neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimseye bir yıl
dan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kamu Hizmeti ve Görevlerine Karşı Suçlar 
Basit ve nitelikli zimmet 
MADDE 400. - Görevi nedeniyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza, denetim veya sorum

luluğu altında bulunan para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer mallan zim
metine geçiren memura beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Yukarıdaki fıkrada gösterilen cürüm, dairesini aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağ

layacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmiş ise faile on yıldan onbeş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Zararın, kovuşturmaya başlamadan evvel tamamıyla ödenmiş olması hâlinde yukarıdaki fık
ralarda yazılı cezaların üçte ikisi, ödeme hükümden önce gerçekleştirilmiş ise yansı indirilir. 

Meydana gelen zararın ödenmemesi hâlinde mahkemece ödettirilmesine re'sen hükmolunur. 
Basit zimmeti mümkün kılma 
MADDE 401. - Denetim görevini ihmal ederek basit zimmetin oluşmasına veya artmasına 

olanak sağlamış olan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
İrtikâp 
MADDE 402. - Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya 

başkasına haksız olarak para verilmesine veya diğer yararlar sağlanmasına veya bu yolda vaatte 
bulunulmasına bir kimseyi icbar eden memura beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı cürüm, inandırmak suretiyle işlenirse faile üç yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Memur kanunen almaması gereken bir şeyi diğerinin hatasından yararlanarak almış bulunursa 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Rüşvet tanımı 
MADDE 403. - Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılanların, kanunen veya nizamen 

yapmaya veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmak veya yapmamak için aldıkları veya baş
kalarına aldırdıkları para, hediye ve ne nam altında olursa olsun sağladıkları diğer yararlar ile bu 
maksatla alıp sattıkları veya ihale ettikleri taşınır veya taşınmaz malların gerçek değeri ile verilip 
alınan bedel arasındaki fahiş fark rüşvet sayılır. 

Bu Kanundaki memur tanımı dışında kalsalar da, özel kanunlarda belirtilen hâllerde Devlet 
memuru sayıldıklan açıklananlar ile bazı yükümlülük ve sorumluluklan bakımından Devlet 
memurlan gibi cezalandırılacakları belirtilenlerin, yukandaki fıkrada gösterilen şekilde sağladıktan 
her türlü yarar da rüşvet sayılır. 

Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi yürüten 
kamu kurum veya kuruluşlannın memur veya görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte 
görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticarî işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapıl
maması veya haksız bir yarann elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı 
olarak birinci fıkranın öngördüğü yararlann teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet 
sayılır. 

Rüşvet alma 
MADDE 404. - Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmak zorunda olduğu şeyi yapmak veya 

yapmamak zorunda olduğu şeyi yapmamak için rüşvet alan veya bir vaat veya yüküm kabul eden 
kimseye üç yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Cürmün, yapılması gereken işin yapılmaması veya yapılmaması gereken işin yapılması için iş
lenmesi hâlinde faile dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hâllerde memurun mensup olduğu dairenin ilgili bulunduğu 

sözleşme veya bağlantılara girişilmiş veya memuriyet, maaş, nişan veya diğer rütbe, derece veya 
kademeler verilmiş veya kanun ve nizama aykırılık veya hakkı ihlâl eden bir hâl meydana gelmiş 
ise faile beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Rüşvet verme 

MADDE 405. - 403 üncü maddede gösterilen kimselere yapmaya mecbur oldukları şeyi yap
mamaları veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmaları için rüşvet vaat veya teklif eden veya 
veren kimseye kanun ve nizama aykınlığın derecesine ve istenilen şeyin kısmen veya tamamen 
yapılmış olup olmamasına göre dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Haklı bir hususun elde edilmesi için rüşvet veren veya başka yararlar sağlayan kimseye, ver
diği para veya sağladığı yararın on katı ağır para cezası verilir. 

Cezayı ağırlaştıran hâller 
MADDE 406. - Kendisine rüşvet teklif edilen kimse, emir ve idare yetkisine sahip olanlar ile 

yargı görevi yapanlardan veya resmî daireler tarafından özel bir ödevle görevlendirilenlerden biri 
veya noter, avukat, yeminli malî müşavir, bilirkişi, hakem olduğu takdirde, kanun ve nizama ay
kınlığın derecesine göre, rüşvet veren hakkında verilecek ceza, üçte birden yansına kadar artınlır. 

Rüşvette aracılık 
MADDE 407. - Rüşvete aracılık eden kimse, rüşveti veren ve alandan hangisinin aracısı ise 

onunla birlikte suçun aslî faili sayılır. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 408. - Rüşvet kabul eden kimse, rüşveti almadan evvel veya aldıktan sonra ve fakat 

istenilen hususu kısmen de olsa yerine getirmeksizin ve hakkında soruşturmaya başlanmadan 
durumu merciine duyurur ve aldığı para ve diğer şeyleri aynen iade ederse sorumlu olmaz. 

Bunun gibi, isteğinin yerine getirilmesinden önce durumu merciine duyuran fail de sorumlu ol
maz ve vermiş bulunduğu para ve diğer şeyler alınarak kendisine geri verilir. 

Bu madde hükmü rüşvete aracılık edenler hakkında da uygulanır. 

Rüşvette mülkiyetin Devlete geçmesi 
MADDE 409. - Kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde, rüşvet olarak verilen para, eşya 

ve diğer şeylerin, bunlarla edinilen mal ve değerlerin veya ürünlerinin müsaderesine veya mül
kiyetin Devlete geçmesine hükmolunur. 

Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama 

MADDE 410. - Görevine girmeyen ve yapılması veya yapılmaması hususunda yetkili olmadığı 
bir işi yapacağı inancını uyandırarak yarar sağlayan memura bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 
ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Memuriyetin usulsüz yerine getirilmesi 

MADDE 411. - Bir memuriyeti, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs 
eden veya memuriyetini terk emri kendisine bildirilmiş olduğu hâlde görevi sürdüren kimseye üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma 

MADDE 412. - Bir rütbe veya memuriyetin veya mesleğin, resmî elbisesini yetkisi olmaksızın 
alenen giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası verilir. Fail, bu elbisenin belirlediği meslek ve memuriyetle ilgili şeyleri yapacak olur
sa altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç işlenirse, yalnız bu fiilden 
ötürü yukarıdaki fıkrada belirtilen cezalar üçte biri oranında artırılarak hükmolunur. 

Türkiye Kızılay Derneğine ait alamet ve işaretleri, Derneğin nzası olmaksızın herhangi bir 
basılmış eser veya evrak ve diğer eşya üzerine koymak veya resim veya hakketmek veya her ne 
suretle olursa olsun o alamet ve işaretleri temsil ettirmek veya cisimlendirmek suretiyle kullanan
lara, yetkilisinin şikâyeti üzerine bir aydan üç aya kadar hapis veya üçyüzellimilyon liradan birmil-
yar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilatının resmî mühür ve damgası ile alametinin ve Dün
ya Sağlık Teşkilatı adının ve bu adın ilk harflerinden oluşan kısaltmanın ticaret veya herhangi bir 
yarar kastıyla bir ticaret ve sanayi kurumu veya bir kimse tarafından, bu Teşkilatın nzası olmaksızın 
kullanılması, herhangi bir basılmış eser veya evrak veya eşya üzerine konması veya temsil edilmesi 
veya cisimlendirilmesi hâlinde faile üçüncü fıkrada yazılı ceza verilir. 

Mühür bozma 

MADDE 413. - Kanun veya yetkili makamların emri uyannca bir şeyin saklanmasını veya var
lığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mühürü kaldıran veya kaldırmasa da aynı sonucu 
doğuracak bir harekette bulunan kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, mühür konulmasını emretmiş veya yapmış olan memur veya resmen mühür altına alınan 
bir şeyi saklamak veya yanında bulundurmak görevi ile yükümlü olan kimse tarafından işlenmiş ise 
faile bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Delil ve suç eşyasını ortadan kaldırma 

MADDE 414. - Devlet dairelerinde delil olarak saklanan iz ve eserleri ve cürmü oluşturan 
cisim ve eşyayı ortadan kaldıran veya bozan veya yok eden veya değiştiren kimseye bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Cürmün faili memuriyeti gereği bu cismi veya eşyayı elinde bulundurmakla yükümlü ise iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

Fail, bu cisim veya eşyadan kendisi veya başkası için herhangi bir yarar elde etmeksizin ve 
henüz hakkında kamu davası açılmadan önce bunları değiştirmeksizin geri verirse, yukandaki fık
ralarda yazılı cezalann üçte ikisi indirilir. 

Muhafaza görevini kötüye kullanma veya ihmal 

MADDE 415. - Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli 
veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malları, kendisinin veya başkasının yaran için saklayan 
veya sahibine veya başkalanna veren veya değiştiren veya lazım gelenlere teslimden kaçman kim
seye üç aydan iki yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Fail yukarıda gösterilen eşyanın sahibi ise bir aydan bir yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon 

liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Cürüm, muhafaza edenin taksirinden ileri gelmiş ise faile beşyüzmilyon liradan ikimilyar 
liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Eşyanın değeri az ise veya cürmün faili kovuşturmaya başlanmadan önce eşyayı geri verir veya 
aynen iadesi mümkün olmayan hâllerde eşyanın bedelini öderse cezanın beşte dördü indirilir. 

Ağırlaştırıcı nedenler 
MADDE 416. - 413 ilâ 415 inci maddelerde belirtilen fiiller, cebir ve şiddet kullanmak veya 

tehdit suretiyle veya içlerinden birisi silâhlı olsa da birden çok kimse tarafından işlenirse ceza üçte 
biri oranında artırılır. 

Nüfuz kullanma iddiası 
MADDE 417. - Resmî meclisler üyelerinden veya memurlardan birinin nezdinde nüfuzu ol

duğunu, hatırı sayıldığını veya onlarla ilişkisi bulunduğunu iddia ederek gerçekleştirilecek aracılık
ta, teşviki sağlamak veya ödül olmak üzere üye veya memurun kayırma veya kollamasına karşılık 
onlara verilmek veya onlara verilmesi gereken hediye veya ödül için sarfolunmak bahanesiyle ken
disi veya başkası hesabına para veya başka yarar alan veya kabul eden veya bunların verilmesi 
hususunda vaat elde eden kimseye iki yıldan beş yıla kadar hapis ve onmilyar liradan otuzmilyar 
liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fail, milletvekili veya siyasal parti kademelerinde fiilî görev alan kimselerden olduğu takdir
de, yukarıdaki cezalar üçte bir oranında artırılarak hükmolunur. 

Kanuna aykırı eğitim 

MADDE 418. - Kanun ve nizamlara aykırı olarak, okul veya dershane, okul öncesi eğitim 
kurumu, kurs, öğrenci yetiştirme ve çalıştırma veya eğitim merkezi ve benzerî kurumları açanlara 
ve buralarda öğretmenlik yapanlar ile bunları çalıştıranlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da karar verilir. 
Görevi yaptırmamak için veya görevde direnme 
MADDE 419. - Resmî meclis üyesi veya bir memur hakkında, görevine ilişkin bir işi yapmaya 

veya yapmamaya icbar için cebir ve şiddet veya tehdit kullanan kimseye bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar adlî veya siyasal veya idarî bir kurulun veya bu kurullar tem
silcilerinin toplanmalarını veya görev yapmalarım men veya ihlâl veya tartışmalarında nüfuz icra 
etmek veya etkilemek üzere cebir ve şiddet veya tehdit kullananlar hakkında da uygulanır. 

Bir memura veya ona yardım edenlere, memuriyetine ait görevi yerine getirirken cebir ve şid
det veya tehdit ile direnen kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiiller silâhlı bir kişi tarafından işlenmiş ise, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası verilir. Fiilin, içlerinden en az birisi silâhlı birden çok kişi tarafından anlaşarak 
birlikte veya silâhsız olsalar da veya aralarında anlaşma olmasa bile toplanmış beşten çok kişi 
tarafından işlenmesi hâlinde faile dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Birinci fıkrada yazılı olan kişilerden birinin görev yaptığı yeri ne suretle olursa olsun kısmen 

veya tamamen işgal ederek, görevine ilişkin bir işin yapılmasına engel olan kimseye altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil, cebir ve şiddet veya tehdit ile işlenirse bir yıldan üç yıla kadar, 
silâhla veya kendini tanınmayacak bir hâle koyarak veya birden çok kişi tarafından birlikte işlenir
se iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Direnmek için topluluk 
MADDE 420. - 419 uncu maddede yazılı fiilleri cebir ve şiddet veya tehditle işlemek üzere on 

veya daha fazla kimseden oluşmuş bir topluluğa katılanlara iki aydan iki yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Topluluk, cürmün silâhla işlenmesi için oluşmuş ise faile altı aydan üç yıla kadar hapis ceza 
verilir. 

Yetkili merciin emir ve İhtan üzerine topluluk dağılırsa, katılanlar hakkında ceza verilmez. 
Direnme 
MADDE 421. - Kanun ve nizam hükümlerinden birinin yerine getirilmesine karşı koymak için 

nüfuz veya etkili kuvvet sarfeden kimseye bir aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
Memura karşı etkili eylem 
MADDE 422. - Bir memura görevini yaparken veya sıfat ve memuriyeti sona ermiş olsa bile, 

yaptığı görevden dolayı işlenen etkili eylem nedeniyle 145 inci maddeye göre verilecek cezalar 
yansı oranında artınlır. 

Kolluk kuvvetlerini itaatsizliğe teşvik 
MADDE 423. - 379 uncu maddede yazılı olan fiiller kolluk kuvvetlerine karşı işlendiğinde, fail 

hakkında aynı maddede yazılı cezalar uygulanır. 
Kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasına hükmedilmesi 
MADDE 424. - Bu Bölüme giren suçlarda memuriyet sıfatının suçun unsurunu veya ağırlaş-

tıncı nedenini oluşturduğu hâllerde fail hakkında, süresi hükmedilen hürriyeti bağlayıcı aslî 
cezadan fazla olmamak ve her hâlde beş yılı aşmamak üzere aynca kamu hizmetlerinden yasaklan
ma cezasına hükmedilir. 

Ortak hükümler 
MADDE 425. - 400 ilâ 410 uncu maddelerde yazılı suçlann emir ve idare yetkisine sahip olan

lar ile yargı görevi yapanlar tarafından işlenmesi hâlinde verilecek cezalar yansı oranında artınlarak 
hükmolunur. 

Mahkemeler ile adalet dairelerinde veya diğer resmî dairelerde kendilerine kanunî bir görev 
verilen veya 403 üncü maddede gösterilen kişilerin rüşvet fiilleri, kesin yargı hükmünü etkilemiş 
ise failler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. 

400 ilâ 410 uncu maddelerde yer alan cürümler dolayısıyla rüşvet veya yarann değeri pek hafif 
ise cezanın üçte ikisi, hafif ise yansı indirilir. Değer aşın ise ceza altıda bir artırılır. 

Tüzel kişilerin sorumluluğu 
MADDE 426. - Bu Bölümde yer alan rüşvet verme suçlarından dolayı tüzel kişiler de sorum

ludur. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Devletin Egemenlik Alametlerine, Organlarına ve Memurlarına Hakaret Suçları 

Cumhurbaşkanına hakaret 
MADDE 427. - Cumhurbaşkanına huzurunda hakaret eden kimseye üç yıldan altı yıla kadar 

hapis cezası verilir. 

Hakaret, Cumhurbaşkanının gıyabında meydana geldiğinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Cumhurbaşkanının isminin açıkça zikredilmediği hâllerde 182 nci maddedeki hüküm uy
gulanır. 

Suç, basın veya yayın yolu ile işlenmişse fiilin niteliğine göre verilecek ceza üçte bir oranında 
artırılır. 

Bu maddede yazılı suçlar Adalet Bakanının izniyle kovuşturulur. 

Bayrağa ve Devletin egemenlik alametlerine hakaret 

MADDE 428. - Türk bayrağını veya millî renkleri taşıyan özel bayrakları veya Devletin diğer 
egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu maddede yazılı cürüm, yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenirse ceza üçte 
bir oranında artırılır. 

Manevî varlığa hakaret 

MADDE 429. - Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevî şah
siyetini, bakanlıkları, Devletin askerî veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevî 
şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Birinci fıkrada yazılı cürümlerin işlenmesinde, hakaret edilen açıkça belirtilmemiş olsa bile, 
onlara yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hakaret edilen açıklanmış gibi 
kabul edilir. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya Büyük Millet Meclisi kararlarına alenen şovenlere on-
beş günden altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Türklüğü tahkir yabancı memlekette bir Türk tarafından işlenirse verilecek ceza üçte birden 
yarıya kadar artırılır. 

Birinci fıkrada sayılan organları veya kurumlan tahkir ve tezyif kastı bulunmaksızın, sadece 
eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez. 

Memura görevden dolayı hakaret 

MADDE 430. - Bir memura, huzurunda ve yerine getirdiği görevden dolayı hakarette bulunan 
kimseye dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Hakaret, belirli bir fiilin isnadı suretiyle işlenirse sekiz aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, memura hitap eden veya hitap edildiği anlaşılan telgraf, telefon, mektup, resim veya her
hangi bir yazı vasıtasıyla işlendiğinde de aynı cezalar verilir. 
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Bu maddede yazılı hakaret fiilinin, resmî sıfat ve memuriyet sona ermiş olsa bile, yerine 

getirilen görevden dolayı işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalara hükmolunur. 

Fiil, bir görevin yerine getirilmesinden dolayı olmayıp, görev sırasında meydana gelirse ceza 
altıda biri oranında indirilerek verilir. 

Resmî kurullara ve yargı görevi yapanlara hakaret 
MADDE 431. - Adlî, idarî, askerî veya siyasal resmî bir kurul huzurunda veya yargı görevi 

yapanların bu görevlerini yerine getirdikleri sırada veya duruşmaya ilişkin karar veya hükmün açık
lanmasından sonra, bunlara hakarette bulunan kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, belirli bir fiil isnadı suretiyle işlenecek olursa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiil, maddede gösterilen kurul veya yargı görevi yapanlara hitap eden veya hitap edildiği an
laşılan telgraf, telefon, mektup, resim veya herhangi bir yazı vasıtasıyla işlendiği takdirde de aynı 
ceza verilir. 

Hakaret, birinci fıkrada gösterilen kurullara veya yargı görevi yapanların sıfat veya hizmetin
den dolayı basın veya yayın yolu ile işlenmiş olursa, fiilin niteliğine göre cezalar üçte bir oranında 
artırılarak hükmolunur. 

Sıfat veya hizmetinden dolayı meydana gelen hakaret birinci fıkrada gösterilen kurul ve yargı 
görevi yapanların gıyaplarında alenen işlenmiş olursa, fiilin niteliğine göre birinci ve ikinci fıkralar
da yazılı olan cezaların yansı hükmolunur. 

Memura ve kurula hakarette ispat hakkı 

MADDE 432. - 430 ve 431 inci maddelerde yer almış bulunan hakaret suçlan hakkında da 181 
inci madde hükümleri uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Adliyeye Karşı Suçlar 

İftira ve suç üstlenme 
MADDE 433. - Adliyeye veya durumu adliyeye bildirmekle yükümlü bir makama veya kanunî 

soruşturma ve kovuşturma yapacak veya yaptırabilecek bir mercie veya disiplin soruşturması 
yapabilecek bir kuruma ihbar ve şikâyette bulunarak suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye kovuş
turulabilir bir suç veya disiplin suçu isnat eden veya o kimseye karşı böyle bir suçun maddî eser ve 
delillerini uyduran kimseye, isnat ettiği suçun ve uydurduğu delillerin niteliğine göre altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

İsnat, kendisine iftira olunan kimsenin tutuklanmasına neden olmuş ise, hükmedilecek ceza bir 
yıldan beş yıla kadar hapistir. 

İftira olunan kimse, üç yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmuş ise, iftira eden 
kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Mağdur müebbet hapse mahkûm edilmiş ise, iftira eden kimseye onbeş yıldan yirmibeş yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

İftira sonucu ağırlaştınlmış müebbet hapis cezasına hükümlülük hâlinde, faile, bu ceza infaz 
edilmiş ise ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası; infaz edilmemiş ise müebbet hapis cezası verilir. 
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Fail, kovuşturmadan önce iftirasından döner veya suçu uydurduğunu kabul eder ise, birinci ve 

ikinci fıkralarda yazılı hâllerde cezanın altıda beşi indirilir. 

İftiradan dönme veya suçu uydurduğunu kabullenme hususları kovuşturma evresinde gerçek
leşmiş ise, yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar üçte ikisi oranında indirilir. Müebbet hapis yerine yir
mi yıl hapis cezası verilir. 

İftiranın konusunu oluşturan suç, kabahat türünden ise veya bir disiplin suçu oluşturuyorsa, 
ceza yansı oranında indirilir. 

Bu suçta zamanaşımı, iftiranın sabit olduğu tarihten başlar. 

Adlî makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye 
de bir aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Fail, bu suçu üstsoy veya altsoyundan birini veya 
kardeşini veya eşini cezadan kurtarmak amacıyla işlemiş ise, verilecek cezanın dörtte üçü in
dirilebileceği gibi, tamamen de kaldırılabilir. 

Suç uydurma 
MADDE 434. - İşlenmediğini bildiği bir suçu, adliyeye veya durumu adliyeye bildirmekle 

yükümlü bir makama veya soruşturma ve kovuşturma yapacak veya yaptırabilecek bir mercie veya 
bir disiplin suçunu bu hususta soruşturma ve kovuşturma yapabilecek bir kuruma, işlenmiş gibi ih
bar eden veya işlenmeyen bir suçun veya disiplin suçunun delil veya emarelerini soruşturma yapıl
masını gerektirecek derecede uyduran kimseye bir aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme 

MADDE 435. - Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz 
kurumuna veya tutukevine giren kimseye iki aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yalan tanıklık 
MADDE 436. - Yemin ettirerek tanık dinlemeye yetkili bir memur, makam veya kurul 

huzurunda tanıklık ederken yalan söyleyen veya tanıklığın konusunu oluşturan hususlar hakkındaki 
bilgilerini kısmen veya tamamen saklayan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yalan tanıklık üç yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suçun soruşturma veya 
kovuşturması sırasında meydana gelmiş ise faile iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yalan tanıklık üç yıldan fazla hapis cezası verilmesi sonucu doğurmuşsa faile beş yıldan az ol
mamak üzere verilmiş hapis cezasının yansı oranında hapis cezası verilir. 

Yalan tanıklık, bir kimseye müebbet hapis cezası verilmesi sonucunu doğurmuş ise, faile on-
beş yıldan yirmi yıla, ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası verilmesi sonucunu doğurmuşsa faile yir
mi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Failin, kanun hükmü gereği yeminsiz olarak dinlenmesi hâlinde cezalar yarısı oranında in
dirilir. 

Cezayı kaldıran ve azaltan hâller 

MADDE 437. - Yalan yere tanıklık eden kişi; 

1) Gerçeği söylemesi hâlinde kendisini veya üstsoy, altsoy, eş ve dördüncü derece dahil kan ve 
kayın hısımlanndan birini suçtan dolayı kovuşturmaya uğratacak olan, 
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2) Kanunen tanık olarak çağırılması gerekmeyen, 

3) Tanıklıktan çekinmeye hakkı olduğu hâlde bu hakkı kendisine bildirilmemiş olan, 

4) Hukuk davasının duruşması sırasında yalan tanıklıkta bulunduğu hâlde, hüküm verilmeden 
önce yalan tanıklıktan dönerek gerçeği söyleyen, 

kimselerden ise, 436 ncı maddede belirtilen cezalar uygulanmaz. 

Bu hâllerde yalan tanıklık başka bir kişinin kovuşturma veya mahkûmiyete uğramasına neden 
olursa, 436 ncı maddede yazılı cezalann üçte ikisi indirilir. 

Etkin pişmanlık hâli 
MADDE 438. - Ceza soruşturması veya kovuşturması sırasında tanıklık ettikten sonra, davanın 

açılmasından, kovuşturmaya yer olmadığı kararının veya bu nitelikte bir kararın verilmesinden veya 
duruşmanın sonuçlanmasından veya yalan tanıklıktan dolayı başka bir güne bırakılmasından önce, 
tanıklığından dönerek gerçeği söyleyen kimseye 436 ncı maddedeki cezalar verilmez. 

Fail, yukarıdaki fıkrada yazılı zamanlar geçtikten sonra ve fakat hüküm verilmeden önce, yalan 
tanıklığından dönerek gerçeği söyleyecek olursa, verilecek ceza yarısı oranında indirilir. 

Yalan tanıklık, bir kimsenin tutuklanmasına veya ağır bir zarara uğramasına yol açmış ise, 
failin göreceği ceza, bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hâllerde üçte biri, ikinci fıkrasında yazılı 
hâllerde altıda biri oranında indirilir. 

Gerçeğe aykırı bilirkişilik, tercümanlık 
MADDE 439. - 436 ilâ 438 inci madde hükümleri yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen 

soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan bir memur, makam 
veya kurul tarafından görevlendirilmiş bilirkişi veya tercümanların bilerek gerçeğe aykırı mütalaada 
bulunmaları veya ifadeleri veya belge ve vesikaları aslına aykın olarak tercüme etmeleri hâlinde de 
uygulanır. 

Yalancı tanık, bilirkişi ve tercüman sağlanması 

MADDE 440. - Her ne suretle olursa olsun 436 ve 439 uncu maddelerde belirtilen suçları iş
letmek üzere, tanık veya bilirkişi veya tercüman bularak, bunlara aynı maddelerde tanımlanan suç
ları işleten kimseye, 436 ncı maddede yazılı cezalar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı suç, yarar veya vaat temini, tehdit, hile veya nüfuz kullanmak suretiy
le işlenmiş ise cezalar üçte biri oranında artırılır. 

Cürmün faili, yalancı tanık, bilirkişi veya tercüman tedarikine neden olan suçun sanığı veya eşi 
veya üstsoy veya altsoyu veya kardeşi ise, diğer bir kişiyi soruşturma ve kovuşturmaya uğratmamış 
olmak koşuluyla, maddede yazılı cezalar yansı oranında indirilir. 

438 inci maddede yazılı olan suret ve zamanlarda, tanıklar yalancı tanıklıklanndan, bilirkişi ve 
tercümanlar gerçeğe aykın beyan ve tercümelerinden döndükleri takdirde, bunlan tedarik edenler 
hakkında hükmolunacak cezaların üçte ikisi indirilir. 

Yargı görevi yapanı etkileme 

MADDE 441. - Bir davanın taraflanndan birinin veya bir kaçının veya sanıkların veya davaya 
katılanların, mağdurlann leh veya aleyhinde, yargı görevi yapanlara emir veren veya baskı yapan 
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veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun adı geçenleri hukuka aykırı olarak etkilemeye 
teşebbüs eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Teşebbüs iltimas derecesini 
geçmediği takdirde verilecek ceza altı aydan iki yıla kadardır. 

Tanık, bilirkişi ve tercümanın çekilmesi 
MADDE 442. - Yargı mercileri tarafından usulüne uygun olarak tanık, bilirkişi veya tercüman 

sıfatıyla çağrılıp da, asılsız bir neden ileri sürerek bu davete uymak yükümünü kaldırtan veya uy
duğu hâlde tanıklıktan veya bilirkişilik veya tercümanlık görevini yapmaktan yine asılsız bir neden
le çekinen kimseye bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Yukandaki fıkrada geçen görevlerle başkaları görevlendirilmeden failler tarafından bilirkişi 
veya tercümanlık görevinin yerine getirilmesi, tanığın ise kovuşturmanın bitmesinden önce tanıklık 
etmesi hâlinde, yukandaki fıkrada belirtilen cezanın sekizde yedisi indirilebileceği gibi hâl ve 
koşullara göre ceza tamamen de kaldınlabilir. 

Yalan yere yemin 
MADDE 443. - Hukuk davalannda yalan yere yemin eden davacı veya davalıya altı aydan üç 

yıla kadar hapis ve yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fail, dava hakkında hüküm verilmeden yeminden dönerse, cezanın sekizde yedisi in
dirilebileceği gibi ceza tamamen de kaldırılabilir. 

Cürmü bildirmeme 

MADDE 444. - Önlenebilmesi veya neticelerinin sınırlandmlması hâlen olanaklı bulunan cür-
mün faillerini aynca önlenebilmesi olanaklı yeni cürümler işlemelerinin de olası bulunmasına kar
şın, kabul edilebilecek bir neden olmaksızın, adlî veya idarî mercilere bildirmeyen kimselere üç ay
dan iki yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Failin eşi, üstsoy ve altsoyu, bunlann eşleri, üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımları ve 
meslek veya Devlet hizmeti nedenleriyle gizli nitelikteki bilgileri açıklamalan suç olan kişiler hak
kında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu maddede yazılı fiillerden dolayı verilecek ceza, asıl cürüm için kanunda belirtilen cezanın 
üçte birini geçemez. Asıl suç, yalnız para cezasını gerektirdiği takdirde, fail hakkında bu cezanın 
yansına hükmolunur. 

Kötü muameleleri bildirmeme 

MADDE 445. - Onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuğun veya yaşı, hastalığı, malûllüğü veya fizik
sel veya ruhsal noksanlıklan veya hamileliği nedeniyle kendisini koruyamayacak bir kişinin, kötü 
muamele veya yoksunluklara maruz bırakıldığını bildiği hâlde, bu hususlan adlî veya idarî mer
cilere bildirmeyen kimseye birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Kanunlar gereğince sır tutmakla yükümlü kişiler hakkında, ayrıca aksine hüküm bulunmadığı 
takdirde, yukandaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Gerçeğin meydana çıkmasını engelleme 

MADDE 446. - İşlenmesine katılmadığı bir cürümde gerçeğin meydana çıkmasını engellemek 
maksadıyla: 
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1) Cürmün eser ve emarelerinin yerine başkalarını koyarak, tahrif ederek veya silerek veya şey

leri başka yerlere taşıyarak yahut yerlerini değiştirerek veyahut bunları tahrip ederek veya benzerî 
hareketlerle suç yerinin durumunu değiştiren, 

2) Resmî veya özel bir belgeyi veya suçun meydana çıkarılmasını kolaylaştıracak nitelikte bir 
şeyi, delillerin araştırılmasını veya faillerin beraat veya mahkûmiyetini sağlayacak diğer delilleri 
tahrip eden, çalan, başkasına veren veya değiştiren, 

kimselere altı aydan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu maddedeki suçlar, işlevi nedeniyle gerçeğin meydana çıkarılmasında görevli kimseler 
tarafından işlenirse, faillere verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. 

Bu maddede yazılı fiillerden dolayı verilecek ceza, asıl cürüm için kanunda belirtilen cezanın 
üçte birini geçemez. Asıl cürüm, yalnız para cezasını gerektirdiği takdirde fail hakkında bu cezanın 
yansına hükmolunur. 

Suç mağdurunun belirlenmemesi için baskı 
MADDE 447. - Bir suçun mağduruna veya mağdurunu bildirmekle yükümlü veya belir

tebilecek kişiye, ihbar veya şikâyette bulunmaması, bulunmuşsa vazgeçmesi için tehditte bulunan 
veya herhangi bir ürkütücü eylemi gerçekleştiren kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Cürüm failine yataklık 
MADDE 448. - Bir cürmün failinin, araştırma, yakalanma veya tutuklanmadan kurtulması için 

kalınacak veya bannacak veya saklanacak bir yer temin veya geçimini sağlayacak vasıtalan tedarik 
eden veya her türlü yardımlarda bulunan kimseye altı aydan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fiilin, cürmün failinin eşi, üstsoy ve altsoyu, bunlann eşleri, üçüncü derece dahil kan ve kayın 
hısımları ve suçun faili tarafından işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bu maddede yazılı fiillerden dolayı verilecek ceza, asıl cürüm için kanunda belirtilen cezanın 
üçte birini geçemez. Asıl cürüm, yalnız para cezasını gerektirdiği takdirde, fail hakkında bu cezanın 
yarısına hükmolunur. 

Yargı görevi yapanı veya yargısal nitelikte hizmet vereni tehdit 
MADDE 449. - Yargı görevi yapanın veya yargısal nitelikte hizmet veren bir kuruluşta görev

li kişilerin, hakemin, tercümanın, bilirkişinin veya taraflardan birisinin avukatının, işlevlerinin 
yerine getirilmesinde tutum ve davranışlannı etkilemek üzere tehditte bulunan veya ürkütücü bir fiil 
icra eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Masum kişi lehine tanıklığın ihmali 
MADDE 450. - Cürümden dolayı tutuklanmış veya yargılanmakta bulunan kişinin suçsuzluğu 

hakkındaki delili bildiği hâlde, adlî veya idarî mercilere derhal başvurup tanıklıkta bulunmayan 
kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Gecikerek olsa da kendiliğinden başvurup tanıklıkta bulunana ceza verilmez. 

Soruşturmaya veya kovuşturmaya neden olan suçun faili, adı geçenin üstsoy veya altsoyu veya 
bunların eşleri ve üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlan ile soruşturmaya veya kovuşturmaya 
neden olan suçun fail veya şeriklerinin eşleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
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Kanun hükümlerine göre sır tutmakla yükümlü bulunanlar hakkında da birinci fıkra hükmü uy

gulanmaz. 
Hâkim kararına uymamak 
MADDE 451. - Bir cürmün failini bildiğini alenen açıklamış bulunan kişi, bu hususta ken

disine hâkim tarafından yöneltilmiş sorulara cevap vermeyi reddettiğinde üç aydan bir yıla kadar 
hapis olunur. 

Yalan beyan veya tespit 
MADDE 452. - Yargıda, bir usul işleminin yerine getirilmesinde veya yargılama sırasında id

dia veya savunma maksadıyla yalan bir beyan veya tespitte bulunması veya işlemleri yerine getir
mekten vazgeçmesi için, bir kişiye para veya başka şeyler veren, vaatte bulunan, hediye veren, bas
kı, tehdit, etkili eylemde bulunan veya hile ve desiseler kullanan kimseye, bu fiiller bir netice mey
dana getirmiş olmasa bile, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kararı etkileme 
MADDE 453. - Kesin bir yargı karan verilmeden önce, hüküm ve kararlan veya tanık beyan-

lannı veya bilirkişi mütalâalannı etkilemek amacına yönelik yayınlarda bulunanlara bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yanlış isim ve kimlik kullanmak 
MADDE 454. - Yanlış isim kullanarak veya kimliği hakkında yanlış beyanda bulunarak üçün

cü kişiler hakkında ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına neden olan veya olabilecek kimselere 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

İşlenen suç nedeniyle üçüncü bir kişi mahkûm edildiğinde faile verilecek ceza üçte biri oranın
da artırılır. 

Yargı görevi yapanların saygınlıklarını ihlâl 
MADDE 455. - Yargı görevi yapanlann veya yargısal nitelikte hizmet veren bir kuruluşta 

görevli kişilerin, işlevlerinin yerine getirilmesinde veya yerine getirilmesi vesilesiyle, saygınlık-
lannı veya yetkili bulunduklan göreve gösterilmesi gereken saygıyı ihlâl edecek biçimde alenileş-
memiş sözler, hareketler veya tehditler veya yazılar veya her türlü resimlerle veya gönderilen baş
ka şeylerle saldında bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu hareketler alenen gerçekleştirilirse faile iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 
Saldırı, bir mahkemenin yaptığı duruşma sırasında gerçekleştirilecek olursa ceza iki yıldan dört 

yıla kadar hapistir. 
Yargısal kararları aşağılama 
MADDE 456. - Otorite veya bağımsızlığına saldıncı nitelikteki bir hareket, söz, yazı veya her 

türlü resimlerle yargısal bir karan alenen aşağılayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
Yukandaki fıkra hükmü, teknik yorumlar veya verilmiş bir hükmün bozulması, ıslahı, yar

gılamanın iadesine yönelik başvurular hakkında uygulanmaz. 
Şüpheli ölüm hâlinde cesedin muayenesini yaptırmama 
MADDE 457. - Adlî soruşturmayı gerektirebilecek hâllerde, cesedi saklayan veya saklatan 

veya yetkili makamlara haber vermeden ve muayenesi yapılmadan gömen veya gömdürenlere üç 
aydan bir yıla kadar hafif hapis cezası verilir. 
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Avukatlık görevinin kötüye kullanılması 
MADDE 458. - Karşı taraf ile uyuşarak kendisine verilen davaya zarar veren veya aynı davada 

karşı tarafa yardım eden veya bir tarafa vekalet ettikten sonra çekilerek aynı davada diğer tarafın 
vekaletini alan veya o tarafa yardım eden avukata altı aydan iki yıla kadar hapis ve meslekten yasak
lanma cezası verilir. 

Hâkimin, savcının, tanığın, bilirkişinin kendi lehlerine davranmalarını sağlamak bahanesiyle, 
müvekkillerinden para alan ve başkaca yarar sağlayan avukat ve dava vekilinin üç yıldan beş yıla 
kadar hapis cezasına ve meslekten yasaklanmasına karar verilir. 

Kendiliğinden hak alma 
MADDE 459. - Yetkili makamlara başvurması olanaklı bulunduğu hâlde, iddia ettiği bir hak

kı elde etmek maksadıyla eşya üzerinde güç sarfıyla kendiliğinden hakkını alan kimseye yediyüzel-
limilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fail, suçu işlemek için kişilere karşı tehdit veya cebir ve şiddet kullanmış olursa bir aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Tehdit silâhla, cebir ve şiddet ise, dövmek veya yaralamak suretiyle işlenirse, bu dövmek veya 
yaralamaktan dolayı 145 inci maddenin dördüncü fıkrasında gösterilen hâlden daha ağır bir sonuç 
meydana gelmediği takdirde faile iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fail, hakkını ispat ederse verilecek cezanın dörtte üçü indirilir. 
Re'sen soruşturulması ve kovuşturulması gereken bir cürümle birlikte işlenmemiş olmak 

koşuluyla, soruşturma ve kovuşturma yapılması suçtan zarar görenin şikâyetine bağlıdır. 
Resmen elkonulan malın zapt ve tahribi 
MADDE 460. - Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallan tekrar zabt ve işgal 

eden kimseye iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir 

nedenle elkonulmuş olan taşınır malını alan veya tahrip eden veya ortadan kaldıran kimseye bir ay
dan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

İkinci fıkrada yazılı suç, malın muhafazasına memur edilen kimsenin taksirinden ileri gelmiş 
ise, faile yediyüzellimilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hâller, içlerinden en az birisi silâhlı birden fazla kimse tarafın
dan veya cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmak veya mühür bozmak suretiyle yapılırsa, faile bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçması 
MADDE 461. - Bir suçtan dolayı kanun dairesinde gözaltına alındıktan veya tutuklandıktan 

sonra kaçan kimseye iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 
Bu suç, kişilere karşı cebir ve şiddet veya tehdit kullanarak veya kaçmayı engelleyecek vasıta 

veya tesisleri bozarak veya tahrip ederek işlenirse, hapis cezası bir yıldan üç yıla kadardır. 
İkinci fıkrada belirtilen kaçma fiilinin, birden çok kimse tarafından işlenmesi veya tehdit veya 

cebir ve şiddetin, bir kişi tarafından olsa bile, silâhla icrası hâllerinde dört yıldan yedi yıla kadar 
hapis cezası verilir. 
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Hükümlünün kaçması 

MADDE 462. - Bir suçtan dolayı kanun dairesinde hapsedildikten veya bu maksatla yakalan
dıktan sonra kaçan hükümlü, aşağıdaki şekilde cezalandırılır: 

1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis hükümlüsü ise, cezasının bir yılı bir hüc
rede yalnız başına bırakılmak suretiyle çektirilir ve hakkında sıkı güvenlik rejimi uygulanır. 

2) Diğer hürriyeti bağlayıcı bir ceza hükümlüsü ise, geri kalan süreye bunun altıda biri eklenir. 
Ancak, eklenecek süreler altı aydan eksik ve iki yıldan fazla olamaz. 

Bu suç, kişilere karşı cebir ve şiddet veya tehdit kullanarak veya kaçmaya engel olacak vasıta 
ve tesisleri bozarak veya tahrip ederek işlenecek olursa, birinci fıkranın (1) numaralı bendinde yazılı 
hücre süresi bir yıl altı aydır. Fail hakkında aynca sıkı güvenlik rejimi uygulanır. Aynı fıkranın (2) 
numaralı bendinde yazılı oran üçte bir olarak uygulanır. Ancak eklenecek bu süre iki yıldan eksik 
dört yıldan fazla olamaz. 

İkinci fıkrada belirtilen kaçma fiilinin birden ziyade kimseler tarafından bir arada işlenmesi 
veya tehdit veya cebir ve şiddet kullanmanın bir kişi tarafından olsa bile, silâhla icrası hâllerinde 
birinci fıkranın (1) numaralı bendinde yazılı hücre cezası iki yıldır. Aynı fıkranın (2) numaralı ben
dinde yazılı oran yansı olarak uygulanır. Ancak, eklenecek bu süreler beş yıldan eksik sekiz yıldan 
fazla olamaz. 

Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu dışında çalıştınlan hükümlüler ile hürriyeti 
bağlayıcı cezalan para cezasından çevrilmiş olanlar hakkında da uygulanır. 

66 ncı madde hükmünün uygulanmasına ilişkin karara hükümlü tarafından uyulmadığında bir 
aydan iki aya kadar hapis cezasına hükmolunur; geriye kalan ceza da ayrıca çektirilir. 

Kendiliğinden teslim olma 
MADDE 463. - Kaçan, gözaltına alınmış kişi veya tutuklu veya hükümlü onbeş gün içinde 

kendiliğinden gelip teslim olursa, geçen maddelerde gösterilen cezalann altıda biri hükmolunur. 

Kaçmayı hazırlama ve kolaylaştırma 

MADDE 464. - Gözaltına alınan bir kişi veya tutuklu veya hükümlünün her ne suretle olursa 
olsun kaçmasını hazırlayan veya kolaylaştıran kimseye, kaçmanın gerçekleşmesi hâlinde, kaçanın 
işlemiş olduğu suçun ağırlığına veya çekmekte olduğu cezanın geri kalan miktan ve türüne göre bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Hükümlünün cezası ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası ise faile sekiz yıldan oniki yıla; ceza 
müebbet ise beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Fail birden ziyade gözaltına alınmış kişi veya tutuklu ile hükümlünün kaçmasını hazırlamış 
veya kolaylaştırmış veya fiil 462 nci maddede sözü edilen vasıtalar kullanılarak bu suretlerle işlen
miş ise, ceza üçte biri oranında artınlır. 

Gözaltına alınmış kişi veya tutuklu veya hükümlü kaçmamış veya kaçamamış ise, yukandaki 
fıkralarda belirtilen cezalar üçte biri oranında indirilir. 

Fail, gözaltına alınmış kişi veya tutuklu veya hükümlünün üstsoy veya altsoyundan birisi, eşi 
veya kardeşi ise verilecek ceza aynca üçte biri oranında indirilir. 
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Görevlilerin kaçmayı hazırlama veya kolaylaştırmaları 

MADDE 465. - Gözaltına alınmış veya tutuklu veya hükümlü kimselerin muhafaza veya nak
li ile görevli kişi, her ne suretle olursa olsun bunlann kaçmalannı hazırlar veya kolaylaştınrsa, 
aşağıdaki hükümlere göre cezalandınlır: 

1) Fiil neticesi hükümlü kaçmış ise, hükümlünün çekmekte bulunduğu cezanın ve suçun ağır
lığına ve cezanın geri kalan kısmına göre faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Hüküm
lünün cezası ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası ise, faile dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis, 
müebbet hapis ise, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

2) Fiil neticesi gözaltına alınmış kişi veya tutuklu kaçmış ise, faile bir yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

3) Gözaltına alınan veya tutuklu veya hükümlü kaçamamış veya kaçmamış ise, yukandaki 
bentlerde yazılı cezalar üçte biri oranında indirilerek hükmolunur. 

Fail, gözaltına alınan veya tutuklu veya hükümlünün kaçmasını hazırlamak veya kolaylaştır
mak için kaçağın şiddet kullanmasında veya kaçmayı engelleyecek vasıta veya tesisleri bozup tah
rip etmesinde onunla birlikte hareket etmiş veya adı geçene silâh veya böyle bir işe yarayan diğer 
şeyleri vermiş veya bunlann elde edilmesini engellememiş veya kaçması hazırlanan veya kolaylaş-
tınlan kişi sayısı birden fazla olmuş ise, ceza üçte biri oranında artınlır. 

Gözaltına alınan veya tutuklu veya hükümlünün kaçması, görevlinin taksirli fiilinden ileri gel
miş ise, faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Muhafızın görevini kötüye kullanması 

MADDE 466. - Gözaltına alınanın veya tutuklu veya hükümlünün muhafazası veya nakli ile 
görevli olan kimse, bunlann bulunduklan yerden, geçici de olsa, kanun ve nizamın izin verdiği hâl
ler dışında, uzaklaşmalanna izin verirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

İzin sonucu gözaltına alınan veya tutuklu veya hükümlü kaçmış olursa, görevliye iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

İzin sonucu kaçan hükümlünün cezası ağırlaştınlmış müebbet hapis veya müebbet hapis ise, 
görevliye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukandaki fıkralarda belirtilen fiillerin birden fazla kişiye ilişkin olması hâlinde görevliye 
verilecek ceza yan oranında artınlır. 

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması 

MADDE 467. - 1 . Önceden aralannda bir anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha fazla hüküm
lü veya tutuklu her ne nedenle olursa olsun ceza infaz kurumu veya tutukevi idaresine karşı ayak
lanırsa üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya silâhla katılan hükümlü ve tutuklulara beş yıldan yedi 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yukanda yazılı hâllerde aynca tahribat meydana gelmişse, verilecek ceza üçte biri oranında ar-
tınlarak hükmolunur. 
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2. Kışkırtanlar, ayaklanmaya fiilen katıldıkları takdirde haklarında (1) numaralı fıkrada veya 

bu fıkranın ikinci paragrafında yazılı cezaların yukarı sının uygulanır. Üçüncü paragrafta yazılı hâl
de ise verilecek ceza, yan oranında artınlır. 

3. Cebir ve şiddet veya tehdit kullanarak veya diğer herhangi bir şekilde ceza infaz kurumu 
veya tutukevi idaresine kısmen veya tamamen engel olunması hâli, bu maddenin uygulanmasında 
ayaklanma sayılır. 

Etkin pişmanlık hâli 
MADDE 468. - Gözaltına alınmış kişilerin veya tutuklu veya hükümlülerin muhafaza veya 

nakli ile görevli olup da, 465 ve 466 ncı maddelerde yazılı suçlan işleyen kimse, üç ay içinde kaçan-
lann yakalanmalannı veya kendiliklerinden teslim olmalannı sağlayacak olursa, 465 inci maddenin 
son fıkrasındaki hâlde ceza uygulanmaz. 466 ncı maddenin ilk fıkrası ve 465 inci maddenin son fık
rası dışındaki hâllerde verilecek ceza üçte biri oranında indirilir. 

Hükümlülüğün gereklerine uymama 
MADDE 469. - Kamu hizmetlerinden yasaklanma veya bir meslek veya sanat veya ticaretin ic

rasının durdurulması, işyerinin kapatılması cezalannın gereklerine uyulmaması hâlinde, hükümlüye 
iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Ceza infaz kurumlarına yasak madde sokmak, bulundurmak ve kullanmak 
MADDE 470. - Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerine kanuna aykın olarak ateşli silâh, mer

mi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındıncı, boğucu, bayıltıcı, 
kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik 
haberleşme aracı sokanlar, bunlan ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunduranlar veya kul
lananlar, fiilleri başka bir suç oluştursa bile aynca iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dınlırlar. Ancak, bu durumda 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesindeki fiillerden dolayı ceza verilmez. 

Birinci fıkrada sayılanlann dışında kalıp da Kanuna uygun olarak yasaklanmış bulunan her tür
lü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumlan ve tutukevlerine sokanlar, bunlan ceza in
faz kurumlan ve tutukevlerinde bulunduranlar veya kullananlar, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandınlırlar. 

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme 
MADDE 471. - Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulann 

haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programlan çerçevesinde 
eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmalan ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılmalannı, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat tayin et
melerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklanna gitmelerini, 
kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalannı her ne suretle olursa ol
sun engelleyenler, hükümlü ve tutuklulan bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mev
zuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklannı engelleyenler, 
fiilleri başka bir suç oluştursa bile, aynca bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandınlırlar. 

Hükümlü ve tutuklulann beslenmesini engelleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis 
cezası verilir. Hükümlü ve tutuklulann açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri 
ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi sayılır. 
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Beslenmenin engellenmesi nedeniyle ölüm meydana geldiğinde faile on yıldan yirmi yıla kadar 

hapis cezası verilir. 145 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan bedensel zararların 
meydana gelmesi hâlinde ise, faile aynı madde hükümleri gereğince ceza verilir. 

Sağlık mesleği mensuplarınca cürmün haber verilmemesi 
MADDE 472. - Hekim, ebe veya diğer sağlık meslekleri mensupları, kişilere karşı işlenmiş bir 

cürüm belirtisi gösteren hâllerde, mesleklerinin gerektirdiği yardımı yaptıktan sonra durumu ad
liyeye veya kolluğa bildirmez veya ihbar hususunda gecikirlerse, bu ihbarın kendisine yardım 
edilen kimseyi soruşturmaya veya kovuşturmaya uğratacağı hâller dışında üçyüzellimilyon liradan 
üçmilyar liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Fer'î cezalar 
MADDE 473. - Bu Bölüme giren suçlarda, memuriyet sıfatının veya bir meslek veya sanat 

mensubu olmanın veya ticaretle meşgul bulunmanın suçun unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini 
oluşturduğu hâllerde fail hakkında, süresi hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezayı geçmemek ve her 
hâlde beş yılı aşmamak üzere, ayrıca kamu hizmetlerinden yasaklanma veya meslek veya sanat 
veya ticaretin icrasının durdurulması cezalarına hükmedilir. 

Soruşturmanın gizliliğini ihlâl 

MADDE 474. - Ceza soruşturmasına ilişkin kanunlann netice ve içeriklerinin gizli olduğunu 
belirttiği işlemlere görevleri nedeniyle katılmış bulunan kimseler, bu içerik ve neticeleri açıkladık
larında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Birinci fıkrada yazılı suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde ceza yan oranında artırılır. 

Bu suçtan dolayı tüzel kişiler de sorumludur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar 

Yabancı devlet başkanına karşı cürüm 
MADDE 475. - Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir cürüm işleyene, kanunda o 

cürme özgü olan ceza sekizde biri oranında artırılarak verilir. 

Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuşturma 
yabancı devletin şikâyetine bağlıdır. 

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret 
MADDE 476. - Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alamet

lerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Soruşturma ve kovuşturma, ilgili devletin şikâyetine bağlıdır. 
Yabancı temsilcilere karşı cürüm 
MADDE 477. - Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak görevlendirilmiş yabancı 

devlet temsilcileri ile bunların diplomasi memurları veya uluslararası kuruluşların temsilcileri ile 
bunlann diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurlanna karşı görevlerinden dolayı bir 
cürüm işleyenler, kanunda o cürme özgü cezayla cezalandırılırlar. 

Cürüm hakaret türünden ise, soruşturma ve kovuşturma mağdurun şikâyetine bağlıdır. 
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Karşılıklılık koşulu 
MADDE 478. - Bu Bölümde yazılı hükümlerin uygulanması karşılıklılık koşuluna bağlıdır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Memurlar Tarafından İşlenen Suçlar 

Zor kullanma yetkisinin aşılması 
MADDE 479. - Zor kullanma yetkisine sahip olanlar ile kolluk memurları, görevlerini yaptık

ları veya amirlerinin emrini yerine getirdikleri sırada, kanun ve nizamın belirlediği sınırlan aşarak 
bir kimseye kötü muamele yapar veya bedensel eza verirlerse üç aydan üç yıla kadar hapis cezasıy
la cezalandınlırlar. 

İşlenen suç daha ağır cezayı gerektiriyorsa, o suça özgü ceza üçte biri oranında artınlarak hük-
molunur. 

Bu maddede yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar, para cezasına veya tedbirlerden birine çev
rilemez ve ertelenemez. 

Keyfî ve sert muamele 
MADDE 480. - Kanunun özel bir hüküm ile suç saydığı hâller dışında, görevini kötüye kul

lanarak bir kişi hakkında keyfî muamele yapan veya yapılmasını emreden veya ettiren memura al
tı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu muamelede, özel bir maksat veya siyasal veya ideolojik saik varsa cezası üçte biri oranın
da artınhr. 

Memuriyetin yerine getirilmesinde gereksiz yere sert muamelelerde bulunan memura birinci 
fıkrada yazılı ceza verilir. Sert muamele, mağdurun kanun hükmüne veya emirlere uymamasına 
neden olmuş ise ceza altıda biri oranında artınhr. 

Devlet alım ve satımlarında yarar sağlama 
MADDE 481.- Türkiye Devleti hesabına almak veya satmak veya yapmakla yetkili olduğu her 

tür eşyanın alım ve satımlannda veya değerinde veya miktannda veya yapılmasında her ne suretle 
olursa olsun kendisine veya başkasına yarar sağlayan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis ve yir-
mimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Memurun ticareti 
MADDE 482. - Yetki alanı içerisinde ticarî faaliyette bulunan memura birmilyar liradan beş-

milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

İdare ve gözetimine memur olduğu işlerde, eşya ve malzeme alım ve satımında gizli veya açık, 
gerek kendisi gerek başkası aracılığıyla veya ortaklık suretiyle ve kazanç amacıyla ticaret eden veya 
komisyon alan veya imalat veya inşaatı götürü şekilde alanlarla ortaklık yapan memura üç yıldan 
beş yıla kadar hapis ve onmilyar liradan otuzmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Kişilerin mallarına usulsüz tasarruf 
MADDE 483. - Memurlar tarafından bir kimsenin taşınır veya taşınmaz malları zorla satın 

alınmak, haksız iddia ile zaptolunmak veya sattınlmak ve kamu yaran için gerekli bulunduğu sabit 
olmadıkça ve kanunu uyannca bedeli peşin verilmedikçe, tasarruf haklan iptal olunmak gibi fıil-
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lerin biri işlenirse, fiili işleyen memura üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Aynca mallann 
aynen iadesine ve varolmadığında değerinin sahibine ödenmesine hükmolunur. 

Angarya 
MADDE 484. - Angarya olarak başkasını çalıştıran memura altı aydan üç yıla kadar hapis 

cezası verilmekle beraber, yapılan işin o yer bakımından belirli ücretinin çalıştınlanlara ödenmesine 
karar verilir. 

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma 
MADDE 485. - İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi din hizmeti verenler görevlerini yerine 

getirirken Devlet idaresini ve kanunlannı veya hükümet icraatını alenen kötülerlerse altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için 
dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Sıfattan yararlanarak din hizmetlerini kötüye kullanma 
MADDE 486. - 485 inci maddede gösterilen kimselerden biri, bu sıfattan yararlanarak, Devlet 

idaresini veya kanun ve nizam ve emirleri veya dairelerden birine ait olan görev veya yetkiyi 
kötülemeye veya halkı kanunlara veya hükümet emirlerine veya memuru memuriyet görevinin 
gereklerine uymamaya tahrik ve teşvik edecek olursa altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
Bu fiiller, alenen işlendiği takdirde hapis cezası üçte biri oranında artınlır. 

Bunlardan birisi, görevini yerine getirirken veya sıfatından yararlanarak bu madde ile 485 inci 
maddede belirtilenlerden başka bir suç işlerse, o suç için kanunda yazılı ceza altıda biri kadar ar-
tınlarak hükmolunur. 

Göreve ilişkin sırrın açıklanması 
MADDE 487. - Memuriyeti nedeniyle kendisine tevdi kılınan veya aynı nedenle bilgi edindiği 

ve gizli kalması gereken belgeleri, kararlan ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan 
veya ne suretle olursa olsun başkalannın bilgi edinmesini kolaylaştıran memura, kanunun aynca 
cezalandırdığı hâller dışında, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Herhangi bir nedenle memuriyet sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen 
kimseye de aynı ceza verilir. 

Genel olarak görevi kötüye kullanma 
MADDE 488. - Kanunda aynca yazılı hâller dışında kendisine veya başkasına bir yarar sağ

lamak veya başkasına zarar vermek maksadıyla görevini kötüye kullanan memura bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Memurun suçu bildirmemesi 
MADDE 489. - Memurlardan biri görevini yaptığı sırada ve görevine ilişkin olarak kamu adına 

soruşturmayı veya kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenip de, ilgili daireye bildirmede 
ihmal eder veya gecikme gösterirse dört aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Fail, adlî kolluk görevini yapan memurlardan biri ise, verilecek ceza üçte biri oranında artınlır. 
Bu fiili, üstsoy veya altsoyunun, eşinin veya kardeşinin lehine olarak işleyen kimseye ceza 

verilmez. 
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Görevini yapmama veya terk 

MADDE 490. - İkiden fazla memur, aldıkları karar gereğince kanun hükümlerine aykırı olarak, 
memuriyetlerini terk eder veya görevlerine gelmezlerse veya gelip de görevlerini geçici de olsa kıs
men veya tamamen yapmazlar veya yavaşlatırlarsa, her biri hakkında dört aydan bir yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Başkaları tarafından alınan karara veya yayınlanan bildirilere uyarak yukarıdaki fıkrada yazılı 
fiilleri işleyen memurlar hakkında da aynı ceza hükmolunur. 

Bu maddedeki fiiller, dernek veya vakıf veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya 
üst kuruluşları yöneticilerinin bu yönde aldıkları karar veya yayınladıkları bildiriler veya etkinlik
leri üzerine meydana gelmiş ise, bu karan alan veya bildiriyi yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Görevi ihmal 

MADDE 491. - Geçerli bir neden olmaksızın memuriyet görevini yapmakta ihmal ve gecikme 
veya amirinin kanuna göre verdiği emirleri yerine getirmede ihmal ve gecikme gösteren memura üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu ihmal ve gecikmeden veya amirin kanunî emirlerini yapmamak ve bu hususta gecikme gös
termiş olmaktan bir zarar meydana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hâllerde, memurun görevini ihmalinden veya geciktirmesinden 
veya verilen emri yapmamasından meydana gelen zarann ödettirilmesine karar verilir. 

Kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının hükmedilmesi 

MADDE 492. - Bu Bölüme giren suçlarda memuriyet sıfatının suçun unsurunu veya ağırlaş-
tıncı nedenini oluşturduğu hâllerde fail hakkında, süresi, hükmedilen hürriyeti bağlayıcı aslî cezayı 
ve herhalde üç yılı geçmemek üzere aynca kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasına hükmedilir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Müşterek Hükümler 

Müttefiklere karşı işlenen suçlar 

MADDE 493. - 361, 362, 379, 382, 383 ve 386 ilâ 399 uncu madde hükümleri, Türkiye Dev
leti ile aralannda savaş için ittifak veya iştirak olan devlet zaranna suç işlenmesi hâlinde de uy
gulanır. 

Bu suçlardan dolayı kovuşturma Adalet Bakanının iznine bağlıdır. 

Düşmanın müttefikleri yararına suçlar 

MADDE 494. - 359, 361,362, 388, 392, 394 ve 396 ncı maddelerde yazılı fiiller, düşman dev
letle aralannda savaş için ittifak veya iştirak olan devlet yaranna işlenmesi hâlinde de uygulanır. 

Memurun görevi sırasında cürüm işlemesi 

MADDE 495. - Görevi sırasında bir kimseye karşı bir cürüm işleyen memur hakkında 
verilecek ceza, kanunda aynca öngörülmeyen hâllerde üçte biri oranında artınlır. 
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Cezanın indirilmesi veya kaldırılması 
MADDE 496. - Memurun, memuriyeti sınırını aşarak veya keyfi hareketleri ile 419 ilâ 422, 

430 ve 431 inci maddelerde yazılı fiillerin işlenmesine neden olduğu hâllerde, faile verilecek 
cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi, gerektiğinde ceza tümüyle kaldırılabilir. 

Cezanın artırılması 
MADDE 497. - Kanunun özel hükümleri ile açıkladığı hâllerin dışında, her kim bir memura 

karşı sıfat ve memuriyeti sona ermiş olsa bile görevinden dolayı bir cürüm işlerse, o cürüm için 
kanunen belli olan ceza üçte biri oranında artırılır. 

Memuriyet sıfatının kalkması 
MADDE 498. - Memuriyet sıfatı, bir suçun unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturduğu 

hâllerde, görevin sona ermiş bulunması, fiil memuriyet sıfatı dolayısıyla işlendiği takdirde, suçu 
veya ağırlaştırıcı nedeni ortadan kaldırmaz. 

Memuriyete ait araç ve gereçleri suçta kullanma 
MADDE 499. - Cürüm işlemek için memuriyete ait güç ve araç ve gereçleri kullandığı takdir

de, kanun suçun tanımında memuriyet sıfatını esasen göz önünde bulundurmamış ise, memura iş
lediği cürüm için verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

ONBİRÎNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Para cezalarının artırılması usulü 

MADDE 500. - Nispî para cezalan ve tazminat kabilinden değişen orana bağlı bulunan para 
cezalan hariç olmak üzere, bu Kanundaki para cezalan, her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere, önceki yılda uygulanan ceza tutanmn, o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyannca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve 
ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. 

64 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile 71 inci maddenin beşinci fıkrasın
daki miktarlar için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
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Yürürlük 
MADDE 501. - Bu Kanun, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 502. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Adalet Bakanı V. 
B. Atalay 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Kültür Bakanı 

E. Mumcu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
A. Şener 

Millî Savunma Bakam 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Turizm Bakanı 
G. Akşit 

Çevre Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Orman Bakanı 
O. Pepe 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ TÜRK CEZA KANUNU TASARISI İLE 
765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI 

LİSTESİ 

51 \ \ __J30 | 80 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 3 7 3 -

TASARI 
MADDELERİ 

36 
37 
38 
39 
40 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

48 
61 
62 
— 
64 

41 

Y Ü R Ü R L Ü K T E K I i T AŞARI 
KANUN I MADDELERİ 

"35 

36 78 
37 
38 

65 
66 

44 

I . 

45 
46 
47 

, 

i 
i 

48 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

81.82.84.85,86, 
87,88 
68.69 

70.71,73,74 
72,75 

76 
77 
78 
80 
79 
i l 
11 
— 

İ 3 
15 
21 

-__ 
3.7 
19 
24 
— 

— 

— 

_ 

39 ! 
4 — • H 
41 

42 (Müîga) İ 
43 ] 
44 
45 i 
46 I 
47 İ 
48 I 

Sİ 
76 
. . . 

i , 

20,22 
34 
34 
36 

49 27.28 
JÖ" 
31 

53 101 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 3 7 4 -

TASART i YÜRÜRLÜKTEKİ 
MADDELERİ KANUN MADDELERİ i 

71 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
93 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

36 
29,30 
29/son 
40 

91,92,93,95 
96 

97,98 
102,103,109,118 

107 
112,113.118 

115 
114 

116,117 
99.10S.I11 
100.110,12Ü 

119 

— 

— 

... 
-
53 

54/1-2 
... 

— 
106 
TöY 

YÜRÜRLÜKTEKİ i TASARI 
KANUN | MADDELERİ j 

MADDELERİ j 
71 

51 
50 

74 
75~ 

50 
51 

77 
78 
79 
80 
81 
82 

83 (Mülga) 
84 
85 
86 

53 
54 
56 
55 
48 
48 

48 
48 
48 

1 

87 48 
48" 

89 (Mülga) 
(Mülga) 

9 L 
1 > 2 

82. 101 
94 
95 
95 
97 
98 
99 
100 

1.0! (Mü 
102 
103 
104 
105 
106 

ga) 

82 
83 
R,£ 
84 
9! 
92 

85 
85 
86 
86 
86 

, 

107 86 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 375 — 

TASARI 
MADDELERİ 

108 
109 
1.10 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
11.9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
i 42 
143 
•144 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

— 
— 
— 
„ ~ 

„ - • 

~ . 
55 

• . „ 

57,58 

— 
— 
.. . 
. . . 
— 

54/son, 5S/4 
. . . 
— 
. . . 
. . . 
— 
— 

201/a 
201/b 
448 
455 
449 
450 
451 
452 
453 
— 

454 
243 
243 
243 

i YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN 

! MADDELERİ 

114 
1.15 
116 
117 
118 

i S 9 

j ~ 88. 
! 90 
i 90 
i 87 

93 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 3 7 6 -

• /o 
177 

IzE 
180 

TAŞARI 
MADDELERİ 

1.45 
146 
147 
148 

U 1 4 9 

150 
İDİ 

152 
•53 
l.>4 
155 
156 
157 
i 58 
15? " 
160 
16 İ 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
17'i 

172 
173 

i / '+ 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

456 
457 
458 
459 

473,474,475 
476 
468 
469 
470 
47; 
472 
Î9İ 
18S 
192 
.179 
180 

179/son, 180/2 
.181 
183 
184 
185 
187 

"""201 
. . . 
— 

546, 547 
175 

176/1, 177 
176/2 
178 
193 

194/3 
174 

480,482" 
4SÎ 

İ YÜRÜRLÜKTEKİ 
i' KANUN 
! MADDELERİ 
i 345 
i 146 
j 147 
İ 148 
İ 149 
i 150 
| 151 
\ 152 
! • 153 
İ 154 

TASARİ 
MADDELERİ 

428 
365 
366 
380 
367 
369 
371 
377 
379 
372 

155 
"İ56 
157 
158 
"I59" 
160 
161 
162 

178_ 
7~7~9 
180 
181 

378 
Jö4 
364 
42? 
429 

383 
295 

i 
1 ; 
I 

i 

î 

i 

1 
! 
i 

1 
i 

163 (Mülga) 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
1.71 
172 
•173 
174 
175 
176 
177 : 

; 
475 | 
476 ! 
477 i 
478 İ 
373 | 
374 j 
375 i 
376 i 

i 

ş 
179 ! 
! 7? i 

173,174 i 
173 ; 
175_ 
159 
160 
162 j 
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20̂  

20: 

TASARİ 
MADDELERİ 

182 
183 
184 

| 185 
İ 186 
! 187 
i ıss 
! 189 
| 190 

191 
192 
193 
194 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

484 ! 
485 
486 I 

488/1-2 
488/3 
487 
195 
197 
— 
— 

: 
200 

491/1 
491/2,492 

492/1 

497, 499 

I YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN 

TASARI 
MADDELERİ 

! MADDELERİ 
182 136 
183 İ 63 

495/1,496,501 

1 

| _ 

1 

208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 

498 
516/1 
516/2 
521 

513,515 
514,515 

— 
508 
510 
511 
509 

184 
185 : 

186 
187 
188 
189 
•190 
191 
192 
193 
•194 
195 
196 
197 
198 
199 

İ 200 
I 201 
! 201/a 
! 201/b 

164 . j 
165 ^ 

166 
157 
4 

— 
156 
158 
176 
177 . 
188 ! 
188 
189 

— 
196 
194 
167 
131 
132 
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TASARI | YÜRÜRLÜKTEKİ 
i MADDELERİ KANUN MADDELERİ 

_219 
22Ö" 
221 
222 
223 
224' 

235 

237' 
238 

"239" 
240 . _ 

242 

244 
245 
246 
247' 
>4S 
249 
250 
•51 

253 

255 

503 
504 
505 

i2h'a 
521/b 

506, 50: 

372. 264/6.7,8 

378 
76, 38( 
381 

374, 382 
383 

264/1,2,3.4,5 
551 

552. 553. 554 
563. 564 

565. 566/ 
394 

39' 

399 
400 

"402 

i 

j 

1 
i 

j 

226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 

512 
„ . 

582, 583 
524 
522 
461 
463 

464, 466 
369, 370, 371 

'URURLUKTEKİ 
KANUN 

MADDELERİ 
2İ7 

TASARİ 
MADDELERİ! 

218 
409 
410 

219 
220 

221 (Mülga) 
222 (Mülga) 
223 (Müiga) 
2.24 (Müiga) 

425 
426 
— 
... 
... 
— 

225 (Mülga) 
226 (Mülga) 
227 (Mülga) 

228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
23? 

i 

1 

4-

— 
... 
.... 
480 
487 
49Î 
— 
441 
... 
... 
489 
490 

330, 485 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 

482 
... 
488 
485 
486 

142, 143, 144 
... 
479 

246 48: 

j 

1 

i*t..' 

248 
249 
250 
251 
252 
253 

i 
i 

•***"• 

... 
484 

495 
411. 
412 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 379 — 

TASARİ 
MADDELERİ 

256 
257 
258 
259 
260 
2İT " 

\ YÜRÜRLÜKTEKİ 
I KANUN MADDELERİ 

i 404 
| 405 
İ 403 
1 406 
i 409 
! 263 

UH lt}>; 

407 
264 
265' 316 

268 
269" 

320 

J ^ Z 

270 323,324 
271 
"272 t 319 

~326~ 
m 
274 

278 
279 
"im 
281 
İn 
28: 

285 

321 

339, 3.40, 348_ 
3İT" 
W> 
343 

339/2. 342/2 
$45, 348 

287 346 

2S9 
290 
291 

"292 

350,351352353,355,356 
34? 
İ 4 9 
512/a' 

^ Û l ^ R İ Ü k T E K İ 
KANUN 

MADDELERİ 
254 
255 

T 256 
257 
258 

TASARI 
MADDELERİ 

419 
419 
420 
420 
419 

259 
260 421 
261 418 
262 262 
263 261 
264 242 

265 (Mülga) 
266 
267 

430 
430 

268 431 
269 
270 452 
271 422 
272 
273 
274 

496 İ 
497 
413 İ 

275 414 
276 415 _ 
277 

r 278 
416 İ 
417 1 

279 4 
280 498 
281 499 
282 442 
283 
284 
285 

434 
435 
433 

286 436 
287 443 
288 437 
289 438 
290 439 
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TASARİ 
MADDELERİ 

YÜRÜRLÜKTEKI 
KANıTN MADDELERI 

294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 

> 
i 
i 
! 
1 

— - j — 

312 
31 î/2 
313 
314 

532 
256/1 
528 
526/2 

571,572,573 
574/2 

576,568,569 
536 
537 
549 
384 

384,385392 

i 
j 

\ 

! 
1 1 1 
1 

— İ 

— ! 

«89 
313 386 

, 

. 

314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
32° 
323 
324 
325 
326 
327 
328 

I 

i 
i 

— j . — 

391 
4.14,416 
414,416 
415,416 
415 

417,418 
419 
421 

426,428 
435r436 

429,430,431 
432,433 
434 
437 

~— 

........ 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN 

MADDELERİ 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 t 

298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
3ö7/a 
307/b 
308 
309 
310 
311 
312 
312/a 
313 
314 

315 (Mülga) 
316 r 

317 

TASARİ 
MADDELERİ 

440 
440 
440 
458 
458 

444,448 
457 
461 
462 
463 
464 
465 

465/son 
467 
466 
468 
469 
470 
471 
459 
460 

460/scm 
293 
294 
292 
296 
297 
.... 
265 
— 

318 
319 
320 
321 
322 
323 

271/2 
"267" 
273 _ 

""269 ' 
270 
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TASAR1 I YÜRÜRLÜKTEKİ 
MADDELERİ KANUN MADDELERİ 

329 

m 331 
-rrT 
333 
T l < 

335 
336 

m 
339 
340 
341 
342 
443 
344 
34: 
146 

347 
343 
349 

2 5 0 

35\ 
3^2 
353 
354 

"355 
356 
33 . 

3 58 
359 
360 
361 

439 
?37 

445.446 
47 S 
477 

182 
358.359 

361 
362/L2 

363 
364.36: 
336,367 

368 
401 

525/s 
525/b 
525/c 
525/d 

411 

413 
125 
1.26 
127 

127/5,7 

'- L 128 
129 

JÖ2 
363" 

129 
146 

364 
JöD 

256,157 
Î46~ 

IYÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN 

MADDELERİ 
324 
325 
526 
Î27 
328 

"329 
H) (Mülga) 

TASARI 
MADDELERİ 

270 

27: 

1 i s 
i 

1 

1 

[ 
1 
1 

33 î 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
443 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 

268 
274 
275 
276 
276 
277 
278 
_ „ 

279,283 
279 
280 

281,283 
282,283 
— 
284 
287 
290 

279,284 
286 
289 
289 
289 
289 
288 
289 
289 

289/son 
337 

337/son 
378 
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TASARI 
MADDELER! 

366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
37S 
379 
380 
38 i 
382 
383 
384 

U- 3 8 5 

386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
4Ü1 
402 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

147 
149 
517 
150 
15i 
151 

154,162 
168 
169 
170 
171 
Î52 
.155 
153 
148 
139 
130 
161 
— 
144 

132/1 
132/2 
133 

136/1,2,5 
i 37/3 
1.34 

133/5 
135 
138 

132/3,4 , 
133/3 
137 

137/3,4 
135 
202 
203 
209 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN 

MADDELERİ 

TASARI 
MADDELERİ 

361 338 
362 
363 
364 
365 

339 
340 
34İ 

34 l/son 
366 342 
367 
368 
369 

342 
343 
234 

370 234 
371 234/3 
372 235 
373 236 
374 240 
375 241 
376 238 
377 
378 237 
379 
380 23.8/son 
381 
382 240.241 
383 241 
384 309,311 
385 310,311 
386 313 
387 311 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 

312 
. „ 

314 
— 
„ . 

248 
249 

396 
397 250 
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TASARI 
MADDELERİ 

403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 

' 433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

211 
212 
2İ3 
214 
216 
215 
217 
218 
252 
253 
274 
275 
276 
277 
278 
261 

254,255,258 
256,257 
260 
271 

153/scn 
— 
2.19 

158,160 
145 

159,160/2 
262,267 
26S 
270 
285 
230 
284 
286 
288 
289 
190 

291,292,293 

i 

! 
s 

: 
1 

„_ 

YÜRÜRLÜKTEKİ! 
KANUN | M 

MADDELERİ I 
398' 

TASARİ 
\DDELERÎ 

399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 

252 
253 
344 
254 
255 
256 
257 
259 
263 
.~ 
260 
— 
353 

i 
i 
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TASARI 
MADDELERİ 

441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458' 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

232 
282 
287 
296 
._. 
— 
— 

296 
. . . 
— 
— 

. . . . 

. . . 

. . . 
297 
294 
308 

309, 310 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
306 
3.07 

307/a 
3077b 
530 
— 
. . . 
164 
165 

m 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN 

MADDELERİ 
436 
437 

438 (Mülga) 
439 

440(Any.Mh.ipt) 
441(Any.Mh.İpl) 
442(Any.Mh.İpt) 
443(Any.Mh.îpt) 
444(Any.Mh.Tpt) 

445 
446 
447 
448 
449 
450 

İ 451 
452 
453 
454 

TASARİ 
MADDELERİ 

323 
328 
— 
329 
— 

. . . 
— 
— 
332 
332 
— 
133 
135. 
136 
137 
138 
139 
141 

r "•" 

455 
456 
457 
458 
459 
460 
46 î 
462 
463 
464 
465 
466 
467 

134 
1.45 
146 
147 
148 
91 

231 
— 
232 
233 . 
. . . 

233/son 
— 

H 
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[ TASARI ! YÜRÜRLÜKTEKİ 
| MADDELERİ i KANUN MADDELERİ 

i YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN 

MADDELERİ 
473 

TASARİ 
MADDELERİ 

"İ49 
474 149/2 

484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 

2" 
249 
1,237/3 • 
242 
229 
240 
235 
236 
230 
... 
— 

i 
î 
i 
1 1 

475 
476 
477 
478 
479 

1 f 
149/son | 
150 i 
334 | 
333 1 

i 
480 180 

480/a 
İ8_L 

483 

181 
İSO 

484 182 
183' 
IS4 

487 187 • 
494 
495 251 

! 
! 
i 

i — 

496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 

272 
273 
280 
281 

Ek 2, .Ek 6 
591 
592 

488 185, 186 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 

91 
91 

20 L 202 
202,203,204 

203 
205 
206 
206 
207 
208 
— 
— 

206/son 
4 
219 
220 
221 
224/1 
224/2 
215 
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TASARİ i YÜRÜRLÜKTEKİ 
MADDELERİ I KANUN MADDELERİ 

YÜRÜRLÜKTEKİ i 
KANUN 

MADDELERİ ! 
TASARI 

MADDELERİ! 

p -
1 

515 
516 
517 
518 
519 
520 

212,213 
209^ 210 
368 
... 
... . 
— 

i 

1 
I i 
1 521 

521/a 
521/b 
522 
523 
524 

211. 
222 
223 
230 
— 
229 

jif 

52S 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 

«... 
301 

472 

299 
— 
— 
— 
306 
307 
— . 
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TASARI 
MADDELERİ 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

YÜRÜRLÜKTEKİ 1 TASARİ 
KANUN MADDELERİ i MADDELERİ 

540 i 
541 — ! 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 

— 

— 
— 
171 
171 
— 

308 
— 

243 
244 
244 

554 İ 244 
555 ] 246 
556 I 
557 j 
558 ! 
559 
560 

n 
56i | 
562 
563 245 
564 245 
565 ! 247 
566 j 247 
567 j 305 
568 İ 305 
569 ! 305 
570 
571 

— 
303 

572 [ 303 ~ 
573 303 
574 304 ! 
575 
576 1 
577 ! 
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TASARI 
MADDELERİ 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

[. 1 

i i 
i • 

1 i 

i i 
r i 
i • • • ' • " • •••' 

i ,, . I , 
i i 
j i 
i ;' 
j • 

i • 
i • 
! i 
j i 
! j 

! I i 
] i 1 ı 
ı ; 

YÜRÜRLÜKTEKİ 
KANUN MADDELERİ 

578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
58? 
588 

589 (Mülga) 
590 
Eki 
Ek 2 
Ek 3 
Ek 4 
Ek 5 

1 Ek 6 
! 591 
! 592 

i 

i 

i 

l 

TASARI 
MADDELERİ 

— 
— 
— 
— 
228 İ 
228 ! 

i 
i 

i 
. „ 

— 
— 
„ _ 

500 

»-
— 

500 
501 
502 

. „ 
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SİSTEMATİK FİHRİST 

Adalet Komisyonunda kabul edilen Tasan metninin sistematik fihristi aşağıdaki şekildedir: 

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Temel İlkeler ve Tanımlar 

MADDE 
MADDE 
MADDE 
MADDE 
MADDE 
MADDE 

1.-
2 . -
3 . -
4 . -
5.-
6.-

Ceza Kanununun amacı 
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi 
Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi 
Kanunun bağlayıcılığı 
Özel kanunlarla ilişki 
Tanımlar 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kanunun Uygulama Alanı 

MADDE 7.-
MADDE 8.-
MADDE 9.-
MADDE 10. -
MADDE 11.-
MADDE 12. -
MADDE 13. -
MADDE 14. -
MADDE 15. -
MADDE 16. -
MADDE 17. -
MADDE 18. -
MADDE 19. -

Zaman bakımından uygulama 
Yer bakımından uygulama 
Yabancı ülkede hüküm verilmesi 
Görev suçlan 
Vatandaş tarafından işlenen suç 
Yabancı tarafından işlenen suç 
Diğer suçlar 
Seçimlik cezalarda soruşturma 
Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması 
Cezadan mahsup 
Hak yoksunluklan 
Geri verme 
Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması 

İKİNCİ KISIM 
Ceza Sorumluluğunun Esasları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği, Kast ve Taksir 

MADDE 20. - Ceza sorumluluğunun şahsîliği 
MADDE 2 1 . - Kast 
MADDE 22. - Taksir 
MADDE 23. - Netice sebebiyle ağırlaşmış suç 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 

MADDE 24. - Kanunun hükmü ve amirin emri 
MADDE 25. - Meşru savunma ve zorunluluk hâli 
MADDE 26. - Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası 
MADDE 27. - Sınırın aşılması 
MADDE 28. - Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit 
MADDE 29. - Haksız tahrik 
MADDE 30. - Hata 
MADDE 31 . - Yaş küçüklüğü 
MADDE 32. - Akıl hastalığı 
MADDE 33. - Sağır ve dilsizlik 
MADDE 34. - Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Suça Teşebbüs 

MADDE 35. 
MADDE 36. 

Suça teşebbüs 
Gönüllü vazgeçme 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Suça İştirak 

MADDE 37. - Faillik 
MADDE 38. - Azmettirme 
MADDE 39. - Yardım etme 
MADDE 40. - Bağlılık kuralı 
MADDE 4 1 . - İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Suçların İçtimai 

MADDE 42. 
MADDE 43. 
MADDE 44. 

Bileşik suç 
Zincirleme suç 
Fikrî içtima 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yaptırımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

MADDE 45. -
MADDE 46. -
MADDE 47. -
MADDE 48. -
MADDE 49. -
MADDE 50. -
MADDE 51 . -
MADDE 52. -

Cezalar 
Hapis cezalan 
Ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası 
Müebbet hapis cezası 
Süreli hapis cezası 
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptınmlar 
Hapis cezasının ertelenmesi 
Adli para cezası 

İKİNCİ BÖLÜM 
Güvenlik Tedbirleri 

MADDE 53. -
MADDE 54. -
MADDE 55. -
MADDE 56. -
MADDE 57. -
MADDE 58. -
MADDE 59. -
MADDE 60. -

Belli haklan kullanmaktan yoksun bırakılma 
Eşya müsaderesi 
Kazanç müsaderesi 
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
Akıl hastalanna özgü güvenlik tedbirleri 
Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular 
Sınır dışı edilme 
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 

MADDE 61. - Cezanın belirlenmesi 
MADDE 62. - Takdiri indirim nedenleri 
MADDE 63. - Mahsup 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Dava ve Cezanın Düşürülmesi 

MADDE 64. - Sanığın veya hükümlünün ölümü 
MADDE 65. - Af 
MADDE 66. - Dava zamanaşımı 
MADDE 67. - Dava zamanaşımının durması 
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MADDE 68. - Ceza zamanaşımı 
MADDE 69. - Ceza zamanaşımı ve hak yoksunluklan 
MADDE 70. - Müsaderede zamanaşımı 
MADDE 71. - Ceza zamanaşımının kesilmesi 
MADDE 72. - Zamanaşımının hesabı ve uygulanması 
MADDE 73. - Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, uzlaşma 
MADDE 74. - Dava veya cezanın düşmesinin etkisi 
MADDE 75. - Önödeme 

İKİNCİ KİTAP 
Özel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
İnsanlığa Karşı Suçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soykırım 

MADDE 76. - Soykırım 
MADDE 77. - İnsanlığa karşı diğer suçlar 
MADDE 78. - Örgüt 

İKİNCİ BÖLÜM 
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti 

MADDE 79. 
MADDE 80. 

Göçmen kaçakçılığı 
İnsan ticareti 

İKİNCİ KISIM 
Kişilere Karşı Suçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hayata Karşı Suçlar 

MADDE 81 . - Kasten öldürme 
MADDE 82. - Nitelikli hâller 
MADDE 83. - Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 
MADDE 84. - İntihar 
MADDE 85. - Taksirle öldürme 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 

MADDE 86. - Kasten yaralama 
MADDE 87. - Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 
MADDE 88. - Daha az cezayı gerektiren hâller 
MADDE 89. - Taksirle yaralama 
MADDE 90. - İnsan üzerinde deney 
MADDE 91. - Organ veya doku ticareti 
MADDE 92. - Zorunluluk hâli 
MADDE 93. - Etkin pişmanlık 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşkence ve Eziyet 

MADDE 94. - İşkence 
MADDE 95. - Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence 
MADDE 96. - Eziyet 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Korama, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli 

MADDE 97. - Terk 
MADDE 98. - Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma 

MADDE 99. - Çocuk düşürtme 
MADDE 100. - Çocuk düşürme 
MADDE 101. - Kısırlaştırma 

ALTINCI BÖLÜM 
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 

MADDE 102. - Cinsel saldın 
MADDE 103. - Çocukların cinsel istismarı 
MADDE 104. - Reşit olmayanla cinsel ilişki 
MADDE 105. - Cinsel taciz 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Hürriyete Karşı Suçlar 

MADDE 106. - Tehdit 

MADDE 107. - Şantaj 

MADDE 108. - Cebir 

MADDE 109. - Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 

MADDE 110. - Etkin pişmanlık 

MADDE 111.- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 

MADDE 112. - Eğitim ve öğretimin engellenmesi 

MADDE 113. - Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannın faaliyetle

rinin engellenmesi 

MADDE 114. - Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi 

MADDE 115. - İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme 

MADDE 116. - Konut dokunulmazlığının ihlâli 

MADDE 117. - İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli 

MADDE 118. - Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 

MADDE 119. - Ortak hüküm 

MADDE 120. - Haksız arama 

MADDE 121. - Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi 

MADDE 122. - Ayırımcılık 

MADDE 123. - Kişilerin huzur ve sükununu bozma 

MADDE 124. - Haberleşmenin engellenmesi 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Şerefe Karşı Suçlar 

MADDE 125. -

MADDE 126. -
MADDE 127. -

MADDE 128. -

MADDE 129. -

MADDE 130. -

MADDE 131. -

Hakaret 

Mağdurun belirlenmesi 

İsnadın ispatı 

İddia ve savunma dokunulmazlığı 

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret 
Kişinin hatırasına hakaret 

Soruşturma ve kovuşturma koşulu 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 

MADDE 132. - Haberleşmenin gizliliğini ihlâl 
MADDE 133. - Kişiler arasındaki konuşmalann dinlenmesi ve kayda alınması 
MADDE 134. - Özel hayatın gizliliğini ihlâl 
MADDE 135. - Kişisel verilerin kaydedilmesi 
MADDE 136. - Verileri hukuka aykın olarak verme veya ele geçirme 
MADDE 137. - Nitelikli hâller 
MADDE 138. - Verileri yok etmeme 
MADDE 139. - Şikâyet 
MADDE 140. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 

ONUNCU BÖLÜM 
Malvarlığına Karşı Suçlar 

MADDE 141.- Hırsızlık 
MADDE 142. - Nitelikli hırsızlık 
MADDE 143. - Suçun gece vakti işlenmesi 
MADDE 144. - Daha az cezayı gerektiren hâller 
MADDE 145. - Malın değerinin az olması 
MADDE 146. - Kullanma hırsızlığı 
MADDE 147. - Zorunluluk hâli 
MADDE 148. - Yağma 
MADDE 149. - Nitelikli yağma 
MADDE 150. - Daha az cezayı gerektiren hâl 
MADDE 151. - Mala zarar verme 
MADDE 152. - Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri 
MADDE 153. - İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme 
MADDE 154. - Hakkı olmayan yere tecavüz 
MADDE 155. - Güveni kötüye kullanma 
MADDE 156. - Bedelsiz senedi kullanma 
MADDE 157. - Dolandıncılık 
MADDE 158. - Nitelikli dolandıncılık 
MADDE 159. - Daha az cezayı gerektiren hâl 
MADDE 160. - Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 
MADDE 161.- Hileli iflâs 
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MADDE 162. - Taksirli iflâs 
MADDE 163. - Karşılıksız yararlanma 
MADDE 164. - Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi 
MADDE 165. - Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 
MADDE 166. - Bilgi vermeme 
MADDE 167. - Şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep 
MADDE 168. - Etkin pişmanlık 
MADDE 169. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Topluma Karşı Suçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Tehlike Yaratan Suçlar 

MADDE 170. - Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 
MADDE 171.- Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 
MADDE 172. - Radyasyon yayma 
MADDE 173. - Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme 
MADDE 174. - Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi 
MADDE 175. - Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli 
MADDE 176. - İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama 
MADDE 177. - Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması 
MADDE 178. - İşaret ve engel koymama 
MADDE 179. - Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 
MADDE 180. - Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çevreye Karşı Suçlar 

MADDE 181. - Çevrenin kasten kirletilmesi 
MADDE 182. - Çevrenin taksirle kirletilmesi 
MADDE 183. - Gürültüye neden olma 
MADDE 184. - İmar kirliliğine neden olma 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar 

MADDE 185. - Zehirli madde katma 
MADDE 186. - Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti 
MADDE 187. - Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya satma 
MADDE 188. - Uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti 
MADDE 189. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
MADDE 190. - Uyuşturucu veya uyancı madde kullanılmasını kolaylaştırma 
MADDE 191. - Kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde satın almak, kabul etmek veya 

bulundurmak 
MADDE 192. - Etkin pişmanlık 
MADDE 193. - Zehirli madde imal ve ticareti 
MADDE 194. - Sağlık için tehlikeli madde temini 
MADDE 195. - Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykın davranma 
MADDE 196. - Usulsüz ölü gömülmesi 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu Güvenine Karşı Suçlar 

MADDE 197. - Parada sahtecilik 
MADDE 198. - Paraya eşit sayılan değerler 
MADDE 199. - Kıymetli damgada sahtecilik 
MADDE 200. - Para ve kıymetli damgalan yapmaya yarayan araçlar 
MADDE 201. - Etkin pişmanlık 
MADDE 202. - Mühürde sahtecilik 
MADDE 203. - Mühür bozma 
MADDE 204. - Resmî belgede sahtecilik 
MADDE 205. - Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
MADDE 206. - Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 
MADDE 207. - Özel belgede sahtecilik 
MADDE 208. - Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
MADDE 209. - Açığa imzanın kötüye kullanılması 
MADDE 210. - Resmî belge hükmünde belgeler 
MADDE 211.- Daha az cezayı gerektiren hâl 
MADDE 212. - İçtima 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kamu Banşına Karşı Suçlar 

MADDE 213. - Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit 
MADDE 214. - Suç işlemeye tahrik 
MADDE 215. - Suçu ve suçluyu övme 
MADDE 216. - Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 
MADDE 217. - Kanunlara uymamaya tahrik 
MADDE 218. - Ortak hüküm 
MADDE 219. - Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma 
MADDE 220. - Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
MADDE 221. - Etkin pişmanlık 
MADDE 222. - Şapka, Türk harfleri ve giyilmesi yasak kisveler 

ALTINCI BÖLÜM 
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar 

MADDE 223. - Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması 
MADDE 224. - Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformlann işgali 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Genel Ahlaka Karşı Suçlar 

MADDE 225. - Hayasızca hareketler 
MADDE 226. - Müstehcenlik 
MADDE 227. - Fuhuş 
MADDE 228. - Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 
MADDE 229. - Dilencilik 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Aile Düzenine Karşı Suçlar 

MADDE 230. - Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören 
MADDE 231.- Çocuğun soybağını değiştirme 
MADDE 232. - Kötü muamele 
MADDE 233. - Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli 
MADDE 234. - Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar 

MADDE 235. - İhaleye fesat karıştırma 
MADDE 236. - Edimin ifasına fesat karıştırma 
MADDE 237. - Fiyatları etkileme 
MADDE 238. - Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma 
MADDE 239. - Ticari sır, bankacılık sim veya müşteri sun niteliğindeki bilgi veya belgelerin 

açıklanması 
MADDE 240. - Mal veya hizmet satımından kaçınma 
MADDE 241.- Tefecilik 
MADDE 242. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 

ONUNCU BÖLÜM 
Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar 

MADDE 243. - Bilişim sistemine girme 
MADDE 244. - Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 
MADDE 245. - Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
MADDE 246. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 

MADDE 247. - Zimmet 
MADDE 248. - Etkin pişmanlık 
MADDE 249. - Daha az cezayı gerektiren hâl 
MADDE 250. - İrtikâp 
MADDE 251. - Denetim görevinin ihmali 
MADDE 252. - Rüşvet 
MADDE 253. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
MADDE 254. - Etkin pişmanlık 
MADDE 255. - Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama 
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MADDE 256. - Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 
MADDE 257. - Görevi kötüye kullanma 
MADDE 258. - Göreve ilişkin sırrın açıklanması 
MADDE 259. - Kamu görevlisinin ticareti 
MADDE 260. - Kamu görevinin terki veya yapılmaması 
MADDE 261. - Kişilerin mallan üzerinde usulsüz tasarruf 
MADDE 262. - Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi 
MADDE 263. - Kanuna aykırı eğitim kurumu 
MADDE 264. - Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma 
MADDE 265. - Görevi yaptırmamak için direnme 
MADDE 266. - Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma 

İKİNCİ BÖLÜM 
Adliyeye Karşı Suçlar 

MADDE 267. - İftira 
MADDE 268. - Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması 
MADDE 269. - Etkin pişmanlık 
MADDE 270. - Suç üstlenme 
MADDE 271. - Suç uydurma 
MADDE 272. - Yalan tanıklık 
MADDE 273. - Şahsî cezasızhk veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler 
MADDE 274. - Etkin pişmanlık 
MADDE 275. - Yalan yere yemin 
MADDE 276. - Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık 
MADDE 277. - Yargı görevi yapanı etkileme 
MADDE 278. - Suçu bildirmeme 
MADDE 279. - Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 
MADDE 280. - Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 
MADDE 281. - Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme 
MADDE 282. - Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
MADDE 283. - Suçluyu kayırma 
MADDE 284. - Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme 
MADDE 285. - Gizliliğin ihlâli 
MADDE 286. - Ses veya görüntülerin kayda alınması 
MADDE 287. - Genital muayene 
MADDE 288. - Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 
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MADDE 289. - Muhafaza görevini kötüye kullanma 
MADDE 290. - Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması 
MADDE 291. - Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme 
MADDE 292. - Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçması 
MADDE 293. - Hükümlünün kaçması 
MADDE 294. - Etkin pişmanlık 
MADDE 295. - Kaçmaya imkan sağlama 
MADDE 296. - Muhafızın görevini kötüye kullanması 
MADDE 297. - Hükümlü veya tutukluların ayaklanması 
MADDE 298. - İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak 
MADDE 299. - Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar 

MADDE 300. - Cumhurbaşkanına hakaret 
MADDE 301. - Devletin egemenlik alametlerini aşağılama 
MADDE 302. - Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlannı aşağılama 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar 

MADDE 303. - Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak 
MADDE 304. - Düşmanla işbirliği yapmak 
MADDE 305. - Devlete karşı savaşa tahrik 
MADDE 306. - Temel millî yararlara karşı hareket 
MADDE 307. - Yabancı devlet aleyhine asker toplama 
MADDE 308. - Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma 
MADDE 309. - Düşman devlete maddî ve malî yardım 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 

MADDE 310. - Anayasayı ihlâl 
MADDE 311.- Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldın 
MADDE 312. - Yasama organına karşı suç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



— 402 — 

MADDE 313. - Hükümete karşı suç 
MADDE 314. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan 
MADDE 315. - Silâhlı örgüt 
MADDE 316. - Silâh sağlama 
MADDE 317. - Suç için anlaşma 

ALTINCI BÖLÜM 
Millî Savunmaya Karşı Suçlar 

MADDE 318. - Askerî komutanlıkların gasbı 
MADDE 319. - Halkı askerlikten soğutma 
MADDE 320. - Askerleri itaatsizliğe teşvik 
MADDE 321. - Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma 
MADDE 322. - Savaş zamanında emirlere uymama 
MADDE 323. - Savaş zamanında yükümlülükler 
MADDE 324. - Savaşta yalan haber yayma 
MADDE 325. - Seferberlikle ilgili görevin ihmali 
MADDE 326. - Düşmandan unvan ve benzerî payeler kabulü 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 

MADDE 327. - Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 
MADDE 328. - Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 
MADDE 329. - Siyasal veya askerî casusluk 
MADDE 330. - Devletin güvenliğine ve siyasal yararianna ilişkin bilgileri açıklama 
MADDE 331. - Gizli kalması gereken bilgileri açıklama 
MADDE 332. - Uluslararası casusluk 
MADDE 333. - Askerî yasak bölgelere girme 
MADDE 334. - Devlet sırianndan yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik 
MADDE 335. - Yasaklanan bilgileri temin 
MADDE 336. - Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini 
MADDE 337. - Yasaklanan bilgileri açıklama 
MADDE 338. - Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama 
MADDE 339. - Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi 
MADDE 340. - Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma 
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SEKİZÎNCİ BÖLÜM 
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar 

MADDE 341. - Yabancı devlet başkanına karşı suç 
MADDE 342. - Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret 
MADDE 343. - Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç 
MADDE 344. - Karşılıklılık koşulu 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Son Hükümler 

MADDE 345. - Yürürlük 
MADDE 346. - Yürütme 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ MADDELERİN GEREKÇELERİ 

GEREKÇE (MADDE 1) : 
Ceza kanunlan bireyin hak ve özgürlüklerine derin biçimde müdahale eden yaptınmlan içer

mektedir. Bu nedenledir ki bir ülkedeki ceza kanununa hâkim felsefe, değer ve ilkeler, o ülkedeki 
siyasî rejimin niteliğini gösterir. Nitekim tarihte ve günümüzde totaliter devletler, ideolojilerini 
benimsetmek ve rejimi ayakta tutmak için ceza kanunlan yoluyla kişi hak özgürlüklerini ya geniş 
biçimde sınırlandırmışlar ya da ortadan kaldırmışlardır. Demokratik hukuk devletleri ise ceza 
kanunlannm kötüye kullanılmasını önlemek için, bu kanunlann temel ilkelerine anayasalannda yer 
vermektedirler. Yine insanlann adaletsiz ve haksız biçimde ceza ve tedbirlere maruz kılınmaması 
amacıyla başta İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi olmak 
üzere bir çok uluslararası sözleşme ve belgede bireyi ceza kanunlannm keyfi uygulanmalarına kar
şı güvence altına alan hükümlere yer verilmiştir. Bu sözleşmelere taraf olan ülkemizin Anayasasın
da da aynı esaslar öngörülmüş olduğundan, ceza kanunun amacını tanımlayan maddeyle, bireyin 
sahip bulunduğu hukukî değerler, hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ön plana çıkanl-
mıştır. Böylece kanunun özgürlükçü karakteri vurgulanmakta, bunun yanında bireyin; adalet ve 
güvenliğin sağlandığı bir toplumda yaşama hakkının gereği olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin 
korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi, ceza kanunun temel amaçlan arasında sayılmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 2) : 
Kanunun amacına ilişkin maddesinde ifade edilen kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına 

alınabilmesi için, hangi fiillerin suç teşkil ettiğinin kanunda açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. 
Aynı şekilde, suç işlenmesi dolayısıyla verilecek ceza ve tedbirlerle, cezaya mahkûmiyetin hukukî 
sonuçlan ve bu yaptınmlann süre ve miktarlannın da kanunla düzenlenmesi zorunludur. 

Anayasamızda da ifade edilen ve evrensel nitelikteki "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesinin 
gereği olarak suçların tanımlanması ve ceza hukuku yaptınmlan koyma yetkisine sadece Türkiye 
Büyük Millet Meclisi sahiptir. Yine Anayasamıza göre yasama görevi, devredilmesi mümkün ol
mayan bir yetkidir. Bireyin maddî ve manevî varlığı üzerinde derin etkiler doğuran suç ve cezaların, 
ancak ulusal iradeyi temsil eden organ tarafından yapılacak kanunla düzenlenebilmesi, kişi hak ve 
özgürlüklerine sağlanan en önemli anayasal garantilerden birini oluşturmaktadır. 

Anayasada temel hak ve özgürlükler alanının, kanun hükmünde kararnamelerle düzen-
lenemeyeceğinin öngörülmesi de, bu garantinin bir ifadesidir. Kişi hak ve özgürlükleri konusunda 
kanun hükmünde kararname çıkanlmaması bakımından anayasal normla getirilen bu yasağın, 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Temel İlkeler ve Tanımlar 

Ceza Kanununun amacı 
MADDE 1. - (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güven

liğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum banşını korumak, suç işlenmesini ön
lemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esaslan ile suç
lar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. 

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi 
MADDE 2. - (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güven

lik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve 
güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. 
(3) Kanunlann suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza 

içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. 
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idarenin diğer düzenleyici işlemleri için de geçerli olduğu kuşkusuzdur. İşte maddenin ikinci fık
rasındaki düzenlemeyle, Anayasada yer alan emredici normların gereği yerine getirilerek, idarenin 
düzenleyici işlemleriyle bir suç tanımının kapsamının belirlenemeyeceği ve ceza konulamayacağı 
açıkça düzenlenmiş olmaktadır. 

Yine suçta ve cezada kanunilik ilkesinin doğal bir sonucu olan evrensel ilke niteliğindeki ceza 
kanunlarının uygulanmasında kıyasa başvurulamayacağı, maddenin üçüncü fıkrasında açıkça 
düzenlenmiştir. Böylece ceza kanunlarının bireye güvence sağlama işlevinin bir gereği daha yerine 
getirilmiş olmaktadır. Yeni tarihli ceza kanunlannda da kıyas yasağına ilişkin olarak açık hüküm
lere yer verilmektedir. Örneğin yeni Fransız Ceza Kanununda bu husus "ceza kanunları dar yorum
lanır" biçiminde ifade edilmiştir. Kıyas yasağıyla getirilen güvencenin tam anlamıyla uygulanabil
mesini mümkün kılmak amacıyla, kıyasa yol açacak şekilde yapılacak geniş yoruma da baş
vurulamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak bu hükümle ceza hukukunda genişletici yorum 
tümüyle yasaklanmamakta, sadece bu yorum biçiminin kıyasa yol açacak şekilde uygulanmasının 
önüne geçilmek istenmektedir. 

Suçlar arasında cürüm ve kabahat ayırımı kaldırıldığı için, Tasarının "Suçlar, cürüm ve 
kabahattir." şeklindeki ikinci fıkrası metinden çıkarılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 3) : 
Suç işlenmesiyle bozulan toplum düzeninde adaletin sağlanması için suç işleyen kimseye uy

gulanacak ceza hukuku yaptırımlarının haklı ve ölçülü olması gerekir. Çünkü ancak haklı ve suçun 
ağırlığıyla orantılı bir yaptırım ile suç işleyen kişinin bu fiilinden pişmanlık duyması sağlanabilir ve 
yeniden topluma kazandırılması söz konusu olabilir. Yine bireylerin hukuka olan güvenlerinin 
pekişmesi ve cezanın caydıncılık etkisinin doğru biçimde gösterilebilmesi için de ceza hukukunun 
temel ilkelerinden olan oranlıhk ilkesine uymak gerekir. Madde ile bu hususa ceza kanunda açıkça 
yer verilerek, ceza kanunun adaletçi bir karaktere sahip olduğu da vurgulanmak istenmiştir. 

Geçmişte ve günümüzde, insanın ırk, din, düşünce veya cinsiyeti nedeniyle uğradığı haksız 
muamelelerin önlenmesi, insanlık camiasının temel uğraşlarındandır. Ceza hukuku araçlarıyla 
yapılan aynmcılık ise insana yönelik yapılan en zalimane uygulamalardan biridir. Özellikle totaliter 
rejimlerdeki ayınmcılığın ortaya çıkardığı felaketler insanlık tarihinde unutulamayacak acı izler 
bırakmıştır. İşte bu nedenlerledir ki insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelerde ve 
Anayasamızda ifade edilen eşitlik ilkesine yer verilerek, ceza kanununun insancıl niteliğe sahip ol
duğuna da işaret edilmektedir. Ceza kanunlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında bireyler 
arasında herhangi bir sebeple ayırım yapılmamasının ifade edilmesi, aynı zamanda hukuk dev
letinin özünü oluşturan insan onurunun korunmasının ceza kanununda da temel değer olarak benim
senmesi anlamına gelmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 4) : 
Tasanda, kişinin bir fiilin hukuk düzenince yasaklandığına ilişkin kaçınılamayacak hatası dik

kate alınmamaktaydı. Anayasamızda güvence altına alınan kusur ilkesiyle açık biçimde çelişen bu 
durumun düzeltilmesi zorunluluğu nedeniyle maddeye ikinci fıkra eklenmiştir. 

Bu hükümle, kişinin işlediği fiilden dolayı kusurlu ve sorumlu tutulabilmesi için, bu fiilin bir 
haksızlık oluşturduğunu bilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre, kişi, işlediği fiilin hukuken 
kabul görmez bir davranış olduğunun bilincinde olmalıdır. Ancak, işlenen fiilin kanunlarda suç 
olarak tanımlanmış olduğunu bilmek gerekmez. 
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Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi 
MADDE 3. - (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik 

tedbirine hükmolunur. 
(2) Ceza kanununun uygulamasında kişiler arasında, ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cin

siyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal köken, doğum, 
ekonomik ve diğer toplumsal konumlan yönünden, aynm yapılamaz ve hiçbir kimseye ayncalık 
tanınamaz. 

Kanunun bağlayıcılığı 
MADDE 4. - (1) Ceza kanunlannı bilmemek mazeret sayılmaz. 
(2) Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç iş

leyen kimse cezaen sorumlu olmaz. 
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İşlenen fiilin hukuken kabul görmez bir davranış oluşturduğu hususundaki hatanın kaçımlamaz 
olması hâlinde, kişi kusurlu sayılamaz. Hatanın kaçımlamaz olduğunun belirlenmesinde ise, kişinin 
bilgi düzeyi, gördüğü eğitim, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevre koşullan göz önünde bulun
durulur. 

Hatanın kaçınılabilir olması durumunda kişi kusurlu sayılacak ve bu husus, temel cezanın 
belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 5) : 
Özel ceza kanunlarında ve ceza içeren kanunlarda suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, 

çoğu zaman örneğin teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konularda da bu kanunda benimsenen ilkelerle 
çelişen hükümlere yer verilmektedir. Böylece, ceza kanununda benimsenen genel kurallara aykırı 
uygulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanılmaktadır. Tüm bu sakıncaların önüne geçebil
mek bakımından, aynca hukuk uygulamasında birliği sağlamak ve hukuk güvenliğini sağlamak 
için; diğer kanunlarda sadece özel suç tanımlanna yer verilmesi ve bu suçlarla ilgili yaptınmlann 
belirlenmesi ile yetinilmelidir. Buna karşılık, suç ve yaptınmlarla ilgili olarak bu kanunda belir
lenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tanımlanan suçlar açısından da uygulanmasının temin edil
mesi gerekmektedir. Aksi yöndeki düzenlemelerin hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykınlık oluş
turması nedeniyle Hükümet Tasansındaki madde metni değiştirilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 6) : 
Bu madde metninde, kanunda kullanılan bazı kavramlar tanımlanmaktadır. Ancak, bu mad

denin Tasarıdaki sistematiği değiştirilmiştir. 
Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmaması dolayısıyla, "kadın" ve "örgüt" 

tanımları Tasan metninden çıkanlmıştır. Tekerrüre ilişkin olarak sistem değişikliği yapıldığı için 
"Aynı türden suç" tanımı ve aynca, tanımlanmasına gerek görülmemesi nedeniyle "Cebir ve şiddet" 
tanımı metinden çıkanlmıştır. 

Kişinin vatandaşlığının belirlenmesinde 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun esas alınacağını belirten tanım, ceza uygulaması itibanyla önemli olan hususu belir
lemektedir. Böylece suçu işlediği sırada Türk vatandaşı iken sonradan uyruğunu değiştiren kişi 
suçun unsuru veya kovuşturma koşulu bakımından Türk sayılacağı gibi, suçu işlediği sırada Türk 
uyruğuna girmiş olan kişi de Türk vatandaşı sayılacaktır. Çifte uyruğu olanlar da, Türk vatandaşı 
sayılacaklardır. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi hükümleri göz önünde bulundurularak, "Çocuk" 
deyiminden henüz onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin anlaşılması gerektiğine dair bir tanıma 
yer verilmiştir. 

765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki "memur" tanımının doğurduğu sakıncalan aynen devam et
tirecek nitelikte olan tanım, Tasan metninden çıkanlarak; memur kavramını da kapsayan "kamu 
görevlisi" tanımına yer verilmiştir. Yapılan yeni tanıma göre, kişinin kamu görevlisi sayılması için 
aranacak yegane ölçüt, gördüğü işin bir kamusal faaliyet olmasıdır. 

Bilindiği üzere, kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre veril
miş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine 
katılan kişilerin maaş, ücret veya sair bir maddî karşılık alıp almamalannın, bu işi sürekli, süreli 
veya geçici olarak yapmalannın bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örneğin mesleklerinin 
icrası bağlamında avukat veya noterin kamu görevlisi olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamak
tadır. Keza kişi, bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık faaliyetinin icrası kapsamında bir kamu görev-
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Özel kanunlarla ilişki 
MADDE 5. - (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunlan ve ceza içeren kanunlar

daki suçlar hakkında da uygulanır. 

Tanımlar 
MADDE 6. - (1) Ceza kanunlannın uygulanmasında; 
a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi, 
b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi, 
c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla 

ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi, 
d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye 

ve hâkimleri ile, Cumhuriyet savcısı ve avukatlar, 
e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir 

saat evvele kadar devam eden zaman süresi, 
f) Silâh deyiminden; 
1. Ateşli silâhlar, 
2. Patlayıcı maddeler, 
3. Saldın ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 
4. Saldın ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldın ve savunmada kullanılmaya 

elverişli diğer şeyler, 
5. Yakıcı, aşındıncı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, rad

yoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler, 
g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim 

aracıyla yapılan yayınlar, 
h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı 

gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi, 
i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla 

sağlamaya alışmış kişi, 
j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya ör

güt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi, 
anlaşılır. 
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lisidir. Askerlik görevi yapan kişiler de kamu görevlisidirler. Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına 
müdahil olan, bir tutuklu veya hükümlünün naklini gerçekleştiren jandarma subay veya erleri de, 
kamu görevlisidirler. 

Buna karşılık, kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı olarak özel hukuk kişilerin
ce üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin kamu görevlisi sayılmayacağı açıktır. 

Tasan maddesinde yer alan "Yargı görevi yapan" deyimine ilişkin tanım, avukatları da kap
sayacak şekilde değiştirilmiştir. 

"Gece vakti" ve "silâh" deyimleri, ayrıca açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde tanımlanmış
tır. 

"Basın ve yayın yolu ile" deyimine ilişkin tanım, sadece kitle iletişim araçlarını kapsayacak 
biçimde değiştirilmiştir. Taşandaki bireysel iletişimi de içine alacak şekilde ifade edilmiş olan 
tanımın oluşturduğu sakıncanın giderilmesi için, tanımda değişiklik yapılarak "kitle iletişim araç-
lan" ifadesine vurgu yapılmıştır. 

Tasannın 45, 46 ve 47. maddelerinde yer alan "İtiyadı suçlu", "Suçu meslek edinen kişi" ve 
"Örgüt mensubu suçlu" deyimlerine ilişkin tanımlar, bu madde kapsamına alınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 7) : 
Madde, kanunun zaman bakımından uygulanmasına ilişkindir. Lehe olan kanunun uy

gulanacağı kuralı muhafaza edilmiştir. Yürürlükteki usul hükümleri, kesinleşmiş hükümler hakkın
da lehe olan yeni kanunun nasıl uygulanacağını göstermek bakımından yeterli görülmüştür. 

İkiden çok kanunun değişmesi hâlinde bunlardan hangisi daha lehte ise onun uygulanacağını 
belirtmek maksadıyla maddenin ikinci fıkrası kaleme alınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında güvenlik tedbirleri hakkında, infaz usul ve uygulamalan yönün
den hüküm zamanında yürürlükte olan hükümlerin geçerli olacağı belirtilmiş ve böylece, tedbirlerin 
"iyileştirme" işlevi vurgulanmıştır. 

Süreli ve geçici kanunlann bu madde kapsamı içinde olmamasının, adalet, sosyal yarar ve 
kanunun etkinliği gereği bulunduğu kabul edildiğinden, son fıkraya metinde yer verilmiş ve böy
lece süreli ve geçici kanunlann etkinliğinin ve adaletin sağlanması istenilmiştir. 

Bilindiği gibi birkısım ceza kanunlan, olağanüstü hâlleri ve geçici durumları karşılamak 
amacıyla ve dolayısıyla nitelikleri yönünden geçici olarak veya kanun metninde açıkça belirtilen 
süre kadar yürürlükte kalmak üzere meydana getirilirler. Bu tür kanunlann, nitelikleri gereği, yürür
lükte bulundukları süre içinde işlenmiş bütün suçlar hakkında uygulanmalan zorunludur. Aksi tak
dirde söz konusu kanunlann caydıncı etkileri kalmaz veya azalır. Oysa, çeşitli nedenlerle suçlann 
failleri ele geçirilememekte ve örneğin iştirak hâlinde işlenen bir suçta kaçan fail, kanunun uy
gulama süresi geçtiğinde hiçbir yaptınm ile karşılaşmamaktadır. Bu nedenle maddenin son fıkrasıy
la, bu maddenin geçici ve süreli kanunlar hakkında uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir. 
Zamanaşımı hükümleri ise, elbette ki, bu suçlar bakımından da geçerlidir. 

GEREKÇE (MADDE 8) : 
Mülkîlik ilkesinden ve ceza kanunlarının millî egemenliğin bir sonucu olduklan kuralından 

hareketle, Türkiye'de işlenen suçlar hakkında sanığın ve mağdurun uyrukluğuna bakılmaksızın 
Türk kanunlannın uygulanacağı maddede açıkça belirtilmiştir. 

Aynca Türk kanunlannın uygulanması bakımından Türk Ülkesinin anlamı açıklanmış ve Türk 
kara ve hava sahalan ile karasulannda işlenen suçlann Türkiye'de işlenmiş sayılacakları belirtilmiş
tir. Karasulannın anlamı buna ilişkin Kanuna göre belirlenecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Kanunun Uygulama Alanı 

Zaman bakımından uygulama 
MADDE 7. - (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden 

dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren 
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandınlamaz ve hakkında güvenlik ted
biri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri 
kendiliğinden kalkar. 

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların 
hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. 

(3) Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan 
kanun uygulanır. 

(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hak
kında uygulanmasına devam edilir. 

Yer bakımından uygulama 
MADDE 8. - (1) Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen 

veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi hâlinde suç, Tür
kiye'de işlenmiş sayılır. 

(2) Suç; 
a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, 
b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu 

araçlarla, 
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Bundan başka açık denizlerde ve bu denizlerin üzerindeki hava sahasında her çeşit Türk deniz 
ve hava araçlannda veya bu araçlarla işlenen suçlarla, askerî deniz ve hava araçlanna özgü olmak 
kaydıyla, yabancı karasulannda veya hava sahalannda işlenen suçlann Türkiye'de işlenmiş 
sayılacaklan maddede belirtilmiştir. 

1 ilâ 10 Mart 1988 tarihlerinde Roma'da toplanan "Denizde Seyrüsefer Güvenliğine Karşı İş
lenen Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi Hususundaki Konferans" sonunda Ülkemizin "Deniz Sey
rüsefer Güvenliğine Karşı İşlenen Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi" ve "Kıta Sahanlığındaki Sabit 
Platformlann Güvenliğine Karşı İşlenen Kanuna Aykın Eylemlerin Önlenmesi"ne ilişkin protokolü 
imzalamış bulunması nedeniyle Türkiye'nin kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde 
tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı işlenen suçlann da Türk ülkesinde işlenmiş suç 
sayılacağına dair olan (d) bendi kaleme alınmıştır. 

Hükümet Tasansındaki ilgili maddenin, "Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme 
hükümleri saklıdır." şeklindeki üçüncü fıkrası hükmü metinden çıkanlmıştır. Anayasa hükümleri 
karşısında, uluslararası sözleşmelerin kapsamına giren olaylar açısından uygulama alanı bulacağı 
kuşkusuzdur. Bu nedenle, temel bir kanun olan ceza kanununda bu konuda bir hükme yer verilmesi 
gereksiz görülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 9) : 
Hükümet Tasansında, Türkiye'de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm veril

miş olan yabancı ile vatandaş arasında yabancı lehine bir ayınm öngörülmüştü. Anayasa'da güven
ce altına alınan eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı düşüncesiyle, madde metninde yapılan değişiklikle 
bu ayınm ortadan kaldınlmıştır. 

Keza, maddenin, "Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır." şeklin
deki ikinci fıkrası hükmü, yukandaki maddenin gerekçesinde belirtilen düşüncelerle, metinden 
çıkanlmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 10): 
Maddeyle, yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev yapan kişilerin, yabancı 

memlekette bu memuriyet ve görevlerinden dolayı bir suç işlemeleri hâlinde Türkiye'de yar-
gılanacaklan belirtilmiştir. Bu gibi memur ve görevliler hakkında yabancı ülkede yargılama yapıl
mış ve hüküm kurulmuş olması Türkiye'de suçun türüne, cezanın ağırlığına, suçtan zarar görenin 
uyruğuna ilişkin başkaca bir koşul aranmaksızın yeniden yargılama yapılmasına engel değildir. An
cak, bu durumda mahsup işlemlerinin uygulanacağı hususunda şüphe yoktur. Memuriyet veya 
görevin sürekli veya geçici olması, Devlet veya herhangi bir kamu kuruluşu adına yapılmış bulun
ması arasında fark yoktur. 

GEREKÇE (MADDE 11): 
Türk vatandaşının yabancı ülkede işlemiş bulunduğu suçtan dolayı Türkiye'de yargılanabilmesi 

için belli koşullann gerçekleşmesi gerekir. Bu koşullar, maddenin birinci fıkrasında belirlenmiştir. 
Bunun için, failin Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de bulunması gerekir. Failin Türkiye'de 

bulunması, bir kovuşturma şartı niteliğindedir. Vatandaşın yurt dışında işlediği suç dolayısıyla Tür
kiye'de Türk kanunlanna göre cezalandmlabilmesi için, bu suçun Türkiye'de kovuşturulabilir bir 
suç olması gerekir. Bunun belirlenmesinde Türk kanunlannın göz önünde bulundurulması gerektiği 
muhakkaktır. 

Yabancı ülkede işlenen bu suçla ilgili olarak Türk kanunlarında öngörülen hapis cezasının 
aşağı sının bir yıldan az değilse, fail hakkında Türkiye'de Türk kanunlanna göre re'sen yargılama 
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c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, 
d) Türkiye'nin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit plat

formlarda veya bunlara karşı, 
işlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır. 

Yabancı ülkede hüküm verilmesi 
MADDE 9. - (1) Türkiye'de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş 

olan kimse, Türkiye'de yeniden yargılanır. 

Görev suçları 
MADDE 10. - (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da 

bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet 
hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye'de yeniden yargılanır. 

Vatandaş tarafından işlenen suç 
MADDE 11. - (1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına 

göre aşağı sının bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve 
kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması 
ve Türkiye'de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlanna göre cezalandınlır. 

(2) Suç, aşağı sının bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar 
görenin veya yabancı hükümetin şikâyetine bağlıdır. Bu durumda şikâyet, vatandaşın Türkiye'ye 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır. 
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yapılacaktır. Türk vatandaşının yabancı ülkede işlemiş bulunduğu suçun 13 üncü maddede belir
lenen suçlardan olması durumunda bu madde hükmü uygulanmaz. 

Buna karşılık, yabancı ülkede işlenen bu suçla ilgili olarak Türk kanunlarında öngörülen hapis 
cezasının aşağı sının bir yıldan az ise, fail hakkında Türkiye'de Türk kanunlanna göre yargılama 
yapılabilmesi için, zarar gören şahsın veya yabancı hükümetin şikâyetinin olması gerekir. Ancak, 
bunun için, şikâyetin, vatandaşın Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılması gerekir. 

Türk vatandaşının yabancı ülkede işlediği suçtan dolayı mağdur olan kimse yabancı ise; fail 
hakkında Türkiye'de Türk kanunlanna göre yargılama yapılabilmesi için, fiilin, işlendiği ülke dev
leti kanununa göre de suç teşkil etmesi gerekir. 

Yabancı ülkede işlenmiş olan suçtan dolayı yurt dışında yargılama yapılmış ve hatta hüküm 
verilmiş olabilir. 

Bu suç dolayısıyla yabancı ülkede yargılama yapılmakta olsa bile, fail hakkında Türkiye'de 
Türk kanunlanna göre re'sen yargılama yapılacaktır. 

Buna karşılık, yurt dışında işlediği suçtan dolayı Türk vatandaşı hakkında yabancı ülkede mah
kûmiyet veya beraat karannın verilmiş olması hâlinde, artık Türkiye'de yeniden yargılama 
yapılamayacaktır. 

Hükümet Tasansında vatandaş tarafından yurt dışında işlenen suçun hem Türk Kanunlanna 
göre hem de suçun işlendiği ülke kanunlanna göre aşağı sının bir yıldan az olmayan hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektiren bir suç olması öngörülmüştür. Ancak, bir sonraki maddede "yabancı tarafın
dan işlenen suç" açısından ise sadece Türk Kanununda öngörülen ceza ölçü alınmıştır. Her iki 
durum açısından uyumu sağlamak için, sadece Türk Kanununda öngörülen cezanın ölçü alınması 
yönünde madde metninin değiştirilmesi uygun bulunmuştur. 

GEREKÇE (MADDE 12): 
Maddeyle, bir yabancının yabancı ülkede işlediği bazı suçlardan dolayı Türkiye'de ne gibi 

koşullarla yargılanabileceğine ilişkin hükümler getirilmiştir. 
Maddede, yabancının yabancı ülkede işlediği suç bakımından iki durumu birbirinden ayırarak 

ayn esaslara bağlanmıştır: Yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında Türk kanunlanna göre 
aşağı sının bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu, yabancı memlekette Tür
kiye'nin zaranna işlediği takdirde yabancı ülkede bu suçtan dolayı hakkında hüküm verilmiş olsa da 
Adalet Bakanının istemi ile yargılanacak ve Türk kanunları gereğince ceza görecektir. Bu durumda 
mahsup hükümlerinin uygulanacağı muhakkaktır. Fiil, bir Türk'ün zararına işlendiği takdirde Tür
kiye'de yargılama yapılması, mağdurun şikâyetine ve yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması 
koşuluna bağlanmıştır. 

Yabancının, yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işlemesi hâlinde ise Türkiye'de yargılan
ması, fiilin cezasının aşağı sınınnın üç yıldan az olmayan hapis cezasını gerektirmesi ve suçluların 
geri verilmesi işleminin gerçekleştirilmemesi koşullarına bağlı tutulmuştur. Böylece yabancı ülkede 
yabancıya karşı suç işlemiş bulunan yabancının Türkiye'de yargılanması, işlenen suçun daha vahim 
olması koşuluna bağlanmıştır. 

Tasan maddesinin ikinci fıkrasında "... bir Türk'ün" ifadesinden sonra gelmek üzere, "veya 
Türk kanunlanna göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin" ifadesine yer verilmiştir. Bu değişiklik
le, yabancı tarafından yurt dışında Türk Kanunlanna göre kurulmuş tüzel kişilerin zaranna olarak 
suç işlenmesi durumunda da, Türk Kanunlannın uygulanmasına imkân sağlanmıştır. 
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Yabancı tarafından işlenen suç 
MADDE 12. - (1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre 

aşağı sının en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin zaranna iş
lediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandınlır. Yargılama 
yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. 

(2) Yukandaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlanna göre kurul
muş özel hukuk tüzel kişisinin zaranna işlenmesi ve failin Türkiye'de bulunması hâlinde, bu suçtan 
dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine, 
fail, Türk kanunlanna göre cezalandınlır. 

(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşullann varlığı hâlinde fail, Adalet Bakanının istemi ile 
yargılanır: 

a) Suçun, Türk kanunlanna göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis cezasını gerektirmesi, 
b) Suçlulann geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlen

diği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul edilmemiş olması. 
(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece mahkûm edilen veya her

hangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan 
çıkan yabancı hakkında Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır. 
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Maddenin dördüncü fıkrasına göre; birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mah
kemece mahkûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut 
suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye'de 
yemden yargılama yapılabilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 13) : 
Madde metninde, belli suçların yabancı bir ülkede işlenmesi durumunda, failin Türk vatandaşı 

veya yabancı olmasına bakılmaksızın, Türkiye'de Türk kanunlarına göre yargılama yapılacağı 
hüküm altına alınmıştır. 

Birinci fıkranın (a) bendine göre, İkinci Kitap, Birinci Kısım altındaki 
1) "Soykırım" başlıklı Birinci Bölümde, 
2) "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" başlıklı İkinci Bölümde 
yer alan suçlar ile; 
(b) bendine göre, İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki 
1) "Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar" başlıklı 

Üçüncü Bölümde, 
2) "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar" başlıklı Dördüncü Bölümde, 
3) "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı Beşinci Bölümde, 
4) "Millî Savunmaya Karşı Suçlar" başlıklı Altıncı Bölümde, 
5) "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlıklı Yedinci Bölümde ve 
6) "Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar" başlıklı Sekizinci Bölümde 
yer alan suçlar ile, fıkranın (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan suçlar nerede iş

lenmiş olursa olsun, bu nedenle Türkiye'de yargılama yapılarak, Türk vatandaşı veya yabancı ol
masına bakılmaksızın fail hakkında Türk kanunlarına göre cezaya hükmolunur. Yabancı ülkede iş
lenen bu suçlar dolayısıyla failler hakkında Türkiye'de re'sen takibat yapılır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, bu suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya 
beraat karan verilmiş olsa bile, Türkiye'de yeniden yargılama yapılır. Ancak bunun için Adalet 
Bakanının talepte bulunması gerekir. 

Yabancı ülkede mahkûm olunan ceza bu ülkede tamamen veya kısmen infaz edilmişse; infaz 
edilen bu ceza miktanmn, mahsup hükümlerine göre, Türkiye'de hükmolunan cezadan mahsup edil
mesi gerekir. 

Birinci fıkranın (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan suçlann yurt dışında işlen
mesi hâlinde; bu suç dolayısıyla, suçu işleyen kişinin Türk vatandaşı veya yabancı olması arasında 
fark gözetmeksizin, Türkiye'de Türk kanunlan uygulanarak yargılama yapılabilecektir. 

Ancak, (a) ve (b) bentlerinden farklı olarak, bu bentlerde sayılan suçlardan dolayı Türkiye'de 
yargılama yapılabilmesi için, fail hakkında yabancı ülkede mahkûmiyet veya beraat karan veril
memiş olması gerekir. 

Türkiye'nin taraf olduğu çeşitli uluslararası sözleşmelerde aut dedere aut judiciare/aut punire 
kuralına yer verilmek suretiyle ilgili sözleşme kapsamına giren suçlar dolayısıyla ister vatandaş ol
sun ister yabancı olsun faillerin suçun işlendiği ülkeye geri verilmesi öngörülmüştür. Ancak, bu söz
leşmelerle, çeşitli hukukî mülahazalarla geri verme yoluna gidilmemesi hâlinde, taraf devletlere 
yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü yüklenmiştir. 

Bu konuda, 1963 yılında imzalanan Uçaklara Karşı İşlenen Suçlara veya Diğer Fillere İlişkin 
Tokyo Sözleşmesi, 1970 yılında imzalanan Uçaklann Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Ön-
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Diğer suçlar 
MADDE 13. - (1) Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlen

mesi hâlinde, Türk kanunları uygulanır. 
a) İkinci Kitap, Birinci Kısım altında yer alan suçlar, 
b) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve 

Sekizinci Bölümlerde yer alan suçlar, 
c) İşkence (madde 94, 95), 
d) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181), 
e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), uyuşturucu veya uyarıcı mad

de kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 
f) Parada sahtecilik (madde 197), para ve kıymetli damgalan imale yarayan araçlann üretimi 

ve ticareti (madde 200), mühürde sahtecilik (madde 202), 
g) Fuhuş (madde 227), 
h) Rüşvet (madde 252), 
i) Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlannın kaçırılması veya alıkonulması (madde 

225, fıkra 2, 3) ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme (madde 152) suçlan. 
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mah

kûmiyet veya beraat karan verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye'de yargılama 
yapılır. 
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lenmesi hakkındaki La Haye Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılığın Güvenliğine Kar
şı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi, 14 Aralık 1973 tarihli Dip
lomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suç
ların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair New York Sözleşmesi, Uyuşturucu Maddelere Dair 
1961 Tek Sözleşmesi, 21.12.1971 tarihinde Viyana'da imzalanan Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve 
ayrıca, Avrupa Konseyi'nce 27.01.1977 tarihinde hazırlanan Tedhişçiliğin Önlenmesine İlişkin Av
rupa Sözleşmesi örnek olarak gösterilebilir. 

GEREKÇE (MADDE 14) : 
11 ve 12 nci maddelerde suçun hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi bir soruşturma koşulu 

olarak gösterilmiştir. Hapis ve adli para cezasından birinin uygulanması hâkimin takdirine bağlı 
bulunan seçimlik cezalı fiiller, genellikle vehamet arzetmeyen suçlardan olduklarından, yabancı ül
kede işlenmeleri hâlinde soruşturma veya kovuşturma koşulunun gerçekleşmemiş sayılacağı mad
dede belirtilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 15): 
Ceza miktarının soruşturma koşulunu oluşturduğu hâllerde, suçun ilgili olduğu kanun mad

desindeki cezaya mı, yoksa iddia çerçevesinde kanunî ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler de göz 
önüne alınmak suretiyle bulunacak olan cezaya mı itibar edileceği hususuna açıklık getirilmesinde 
uygulama bakımından yarar bulunduğu düşünülmüş ve bu gibi hâllerde, soruşturma aşamasında 
ileri sürülen kanunî ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sının ile kanunî hafifletici nedenlerin yukarı sının 
göz önüne alınmak suretiyle soruşturmaya esas oluşturacak cezanın hesaplanacağı belirtilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 16) : 
Maddede, suç nerede işlenmiş olursa olsun, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuk

lulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin aynı suçtan dolayı Türkiye'de yapılacak yargılama sonun
da verilecek cezadan indirilmesi öngörülmüş, böylece adalet esaslanna uyulması sağlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 17) : 
Hükümet Tasansının 16 ncı maddesinde yabancı ülkede verilmiş mahkûmiyet karanna bağlı 

hak yoksunluklarının Türkiye'deki etkisi düzenlenmiştir. Yürürlükteki kanunun 8. maddesinin tek-
ran olan bu hüküm, düzenlemesi itibarıyla adalet esasına göre uygulanabilirliği olan bir hüküm 
değildir. Gerçekten yabancı bir mahkeme tarafından hükmolunmuş olan cezaya, bu karann verildiği 
ülke hukukunda bağlanmış olan hak yoksunluklarını esas alan düzenlemeler, sağlıklı bir sonuç ver
mekten uzaktır. Özellikle her ülkedeki mahkûmiyete bağlı hak yoksunluklarının kapsamının farklı 
olması çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Nitekim bazı ülkelerde hak yoksunluklanna aynca hük-
medilmediğinden, bunlar mahkeme karannda belirtilmezler. Bu durum da göstermektedir ki, hak 
yoksunluklan bakımından yabancı ülke hukukunun esas alınması ülke içinde yeknesak ve adil bir 
uygulamaya imkân vermemektedir. İşte bu nedenlerledir ki, madde metninde, eşitlik ilkesi gereği 
olarak, yabancı bir mahkeme tarafından hükmedilmiş olan cezaların, doğurduğu hak yoksunluklan 
bakımından ülkemiz hukukunun dikkate alınması kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 18): 
Geri vermeye ilişkin koşullar, Türkiye'nin çeşitli devletlerle imzalamış bulunduğu iki taraflı 

sözleşmeler ile Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinde belirlenmiştir. 
Ancak, buna rağmen geri vermeye ilişkin asgari şartların, iç hukuk düzenlemesi olan kanunla 

belirlenmesi, uygulamada tekdüzeliği sağlama açısından önem taşımaktadır. Geri verme taleplerinin 
hangi usul ve esaslara göre yerine getirileceği, sözleşmelerde genellikle düzenlenmemekte, taraf 
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Seçimlik cezalarda soruşturma 
MADDE 14. - (1) 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen hâllerde, soruşturma konusu suçun yer al

dığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanması seçimlik sayılmış 
ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz. 

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması 
MADDE 15. - (1) Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hâllerde ceza, soruşturma ev

resinde ileri sürülen kanunî ağırlaştıncı nedenlerin aşağı sının ve kanunî hafifletici nedenlerin 
yukan sının göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

Cezadan mahsup 
MADDE 16. - (1) Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, 

gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye'de verilecek 
cezadan mahsup edilir. 

Hak yoksunlukları 
MADDE 17. - (1) Yukarıdaki maddelerde açıklanan hâllerde mahkeme, yabancı mahkemeler

den verilen ve Türk hukuk düzenine aykın düşmeyen hükmün, Türk kanunlarına göre bir haktan 
yoksunluğu gerektirmesi hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk kanunlanndaki sonuç-
lannın geçerli olmasına karar verir. 

Geri verme 
MADDE 18. - (1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hak

kında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet karan verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, 
kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla, geri verilebilir. Ancak, geri 
verme talebine esas teşkil eden fiil; 

a) Türk kanunlanna göre suç değilse, 
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devletlerin iç hukukuna bırakılmaktadır. Kişi özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran geri 
vermenin usul ve esasına ilişkin asgari şartların kanunla belirlenmesine ihtiyaç vardır. 

Geri verme yoluna ancak Türkiye'nin egemenlik sahası dışında işlenmiş olan suçlar dolayısıy
la gidilebilir. Anayasa'da hüküm altına alındığı üzere, vatandaş kural olarak geri verilemez. Ancak, 
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler dolayısıyla vatandaş da yar
gılanmak veya mahkûm olduğu cezası infaz edilmek üzere yabancı bir devlete teslim edilebilecek
tir. Geri vermenin dayanağını teşkil eden fiilin Türk kanunlarına göre de suç oluşturması gerekir. 
Bu itibarla, yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza 
kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuştur
manın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla, geri verilebilir. 

Geri vermenin dayanağını teşkil eden fiilin, düşünce suçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğin
de olmaması gerekir. Ancak, belirtmek gerekir ki, ceza kanunlarında esasen suç olarak tanımlanan 
ve suç oluşturduğu hususunda bütün insanlığın fikir birliği içinde bulunduğu fiillerin bu istisna kap
samında mütalâa edilmesi mümkün değildir. 

Suç, yurt dışında işlenmiş olmakla birlikte, Türk Devletinin güvenliğine karşı, Türk devletinin 
veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zaranna işlen
mişse, geri verme talebi kabul edilmez. 

Geri verme talebinin dayanağını oluşturan suçla ilgili olarak gerek talep eden devlet hukukuna 
göre gerek Türk hukukuna göre dava ve ceza zamanaşımının dolmamış olması gerekir. Keza suç, 
her iki devlette affa uğramamış olmalıdır. 

Madde metninde hukukumuz açısından yeni bir hükme yer verilmiştir: Geri verme hâlinde 
talep eden devlette kişiye işkence ve insanlık dışı muamele yapılabileceğine dair kuvvetli şüphe 
sebepleri mevcut ise, yani bu konudaki kuşkunun somut vakıalara dayanması durumunda, talep 
kabul edilmeyecektir. 

Geri verme talebiyle ilgili olarak hukukî nitelikte karar verme yetkisinin ağır ceza mah
kemesine ait olduğu kabul edilmiştir. 

Mahkemeye, gerek bu maddede gerek ilgili sözleşme hükümleri çerçevesinde inceleme 
yaparak, geri verme talebinin kabul edilebilirliği veya reddi yönünde karar verme yetkisi tanınmış
tır. Mahkemenin kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulabileceği maddede hüküm altına alın
mıştır. 

Mahkemenin, geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar vermesi durumunda; Bakan
lar Kurulu, siyasî gerekçelerle kişinin talep eden devlete geri verilmesinden imtina edebilir. 

Madde metninde ayrıca geri verme sürecinde koruma tedbirlerine ne suretle başvurulabileceği 
düzenlenmiştir. 

Son fıkrada, geri vermede özellik kuralına yer verilmiştir. 
GEREKÇE (MADDE 19): 
Türk hâkimi, yargılamak durumunda olduğu somut olayla ilgili olarak ancak Türk kanunlarını 

uygulamak görev ve yetkisine sahiptir. Bu nedenle, yabancı kanunun doğrudan doğruya yurt içinde 
uygulanması kabul edilemez. Aksi görüş, Devletin hâkimiyet ilkesiyle bağdaşmadığı ve Anayasaya 
aykırı olduğu gibi, uygulamada da pek çok güçlüğe ve hatta imkânsızlığa sebep olur. Çünkü, yaban
cı ceza kanununun uygulanması, hem fiilin suç olarak tespitinde ve cezanın tayininde yabancı 
kanunun ölçü olarak alınması anlamına gelmektedir. Türk hâkiminin yabancı kanunu bu şekilde uy
gulama yükümlülüğü, yukarıda da değinildiği üzere, egemenlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, böyle 
bir yükümlülüğün tam anlamıyla yerine getirilebilmesi de olanaklı değildir. Buna karşılık, adalet il
kesi gereğince yabancı kanunun göz önünde tutulması mümkündür. Nitekim madde metninde 
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b) Düşünce suçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğinde ise, 
c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da 

Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse, 
d) Türkiye'nin yargılama yetkisine giren bir suç ise, 
e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise, 
geri verme talebi kabul edilmez. 
(2) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, 

vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. 
(3) Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde, ırkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal 

gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya 
da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul 
edilmez. 

(4) Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi hakkında bu madde ve Tür
kiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verir. Bu karara karşı tem
yiz yoluna başvurulabilir. 

(5) Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verirse, bu kararın yerine 
getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. 

(6) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye'nin taraf 
olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir. 

(7) Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, ayrıca Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre tutuklama karan verilebilir veya diğer koruma ted
birlerine başvurulabilir. 

(8) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı 
yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir. 

Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması 
MADDE 19. - (1) Türkiye'nin egemenlik alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye'de 

yargılama yapılırken, Türk kanununa göre verilecek olan ceza, suçun işlendiği ülke kanununda ön
görülen cezanın üst sınırından fazla olamaz. 

(2) Ancak suçun; 
a) Türkiye'nin güvenliğine karşı veya zararına olarak, 
b) Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi 

zararına olarak, 
işlenmesi durumunda, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 
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Bu düzenlemeyle öngörülen uygulama şöyle olacaktır: Türk hâkimi yargılamakta olduğu olay
la ilgili olarak fail hakkında önce Türk kanunlarına göre bir ceza belirleyecektir. Ancak, Türk 
kanununun uygulanması suretiyle belirlenen somut cezaya yabancı kanunun göz önünde bulun
durulması suretiyle bir sınırlama getirilmektedir. Buna göre, Türk kanunlarının uygulanması 
sonucunda belirlenen ceza açısından, yabancı kanunda yargılama konusu suçla ilgili olarak ön
görülen soyut cezanın azami ölçü olarak alınması gerekir. 

Ancak, işaret etmek gerekir ki; Türk hâkimi, yurt dışında Türkiye'nin güvenliğine karşı veya 
zararına olarak ya da Türk vatandaşına karşı veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel 
kişisi zararına olarak işlenen suçlarda münhasıran Türk kanunlarını uygulamak suretiyle hüküm 
tesis edecek, yani suçun işlendiği ülke kanununu göz önünde bulundurmayacaktır. Aynı şekilde, 
Türkiye Devleti tarafından görevli olarak yurt dışına gönderilen kişilerin bu görevleri dolayısıyla, 
bu görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı da ceza belirlenirken yabancı kanun 
göz önünde bulundurulmayacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 20) : 
Tasarının "Suçun faili" başlıklı maddesi değiştirilmiş olup, madde metninde Anayasamıza uy

gun olarak ceza sorumluluğunun şahsîliği kuralı vurgulanmıştır. 
Özel hukuk tüzel kişilerinin suç faili sayılıp sayılmaması ile işlenen bir suçtan dolayı bunlar 

hakkında bir yaptırıma hükmedilmesi sorununu birbirinden ayırmak gerekir. Suç ve ceza politikası 
gereği olarak ancak gerçek kişiler suç faili olabilir ve sadece gerçek kişiler hakkında ceza yap
tırımına hükmedilebilir. Bu anlaşılış, Anayasamızda da güvence altına alınan ceza sorumluluğunun 
şahsîliği kuralının bir gereğidir. Ancak, işlenen suç dolayısıyla özel hukuk tüzel kişileri hakkında-
güvenlik tedbiri niteliğinde yaptırımlara hükmedilebilecektir. 

"Para cezası"nm uygulamasındaki kolaylık, tüzel kişiler hakkında da ceza yaptırımına hük-
medilebileceği düşüncesine haklılık kazandırmaz. Tüzel kişiler için ancak idari yaptırım niteliğin
de "para cezası" öngörülebilir. Çünkü, idari yaptırımlarla, ceza yaptırımları arasında neden, amaç 
ve sonuçları bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, şirket niteliğindeki bir tüzel kişinin 
faaliyeti ile ilgili olarak doğan vergi borcunun zamanında ve tam olarak ödenmemesi dolayısıyla, 
tüzel kişi hakkında da "para cezası" verilebilmektedir. Ancak, bu yaptırımın asıl amacı, verginin 
zamanında ve eksiksiz olarak ödenmemesi dolayısıyla kamu maliyesinin uğradığı zararın gideril
mesi ve vergi düzeninin etkinliğinin sağlanmasıdır. Bu tür yaptırımların bir ceza hukuku yaptırımı 
olmadığı açıktır. Vergi borcunun gerçeğe uygun bir şekilde doğmasının önüne geçebilmek amacıy
la sahte belge düzenlenmiş olması durumunda ayrıca bu sahteciliği gerçekleştiren gerçek kişiler 
hakkında ceza yaptırımına hükmedilebilecektir. Bu durumda bile tüzel kişi hakkında verilen "para 
cezası", bir idari yaptırım olma özelliğini korur. 

Yapılan bu yeni düzenlemeyle, tüzel kişiler hakkında da özellikle "para cezası" bağlamında 
ceza yaptırımına hükmedilebileceği yönündeki hukukî temelden yoksun anlayışın önüne geçilmek 
amaçlanmıştır. 
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İKİNCİ KISIM 
Ceza Sorumluluğunun Esasları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği, Kast ve Taksir 

Ceza sorumluluğunun şahsîliği 
MADDE 20. - (1) Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 

tutulamaz. 
(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda ön

görülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptınmlar saklıdır. 
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GEREKÇE (MADDE 21): 
Kast, kişi ile işlediği suçun maddî unsurları arasındaki psikolojik bağı ifade etmektedir. Suçun 

kanuni tanımındaki maddî unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi, kastın varlığı için 
zorunludur. Suç tanımında yer almakla birlikte, fiilin ifade ettiği haksızlık üzerinde etkili olmayan 
koşulların gerçekleştiğinin bilinip bilinmemesi, kastın varlığı açısından önem taşımamaktadır. Ör
neğin objektif cezalandınlabilme koşulunun arandığı suçlarda bu koşulun veya şahsî cezasızlık 
sebebinin fail tarafından bilinmesi gerekmez. 

Madde metninde doğrudan kasttan ayrı olarak olası kast da tanımlanmıştır. 
Olası kast durumunda suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda ger

çekleşebileceği öngörülmesine rağmen, kişi fiili işlemektedir. Diğer bir deyişle, fail unsurların mey
dana gelmesini kabullenmektedir. Mevzuatımıza giren yeni bir kavram olan olası kastla ilgili uy
gulamadan bazı örnekler vermek yararlı olacaktır. 

Yolda seyreden bir otobüs sürücüsü, trafik lambasının kendisine kırmızı yanmasına rağmen, 
kavşakta durmadan geçmek ister; ancak kendilerine yeşil ışık yanan kavşaktan geçmekte olan 
yayalara çarpar ve bunlardan bir veya birkaçının ölümüne veya yaralanmasına neden olur. Trafik 
lambası kendisine kırmızı yanan sürücü, yaya geçidinden her an birilerinin geçtiğini görmüş; fakat, 
buna rağmen kavşakta durmamış ve yoluna devam etmiştir. Bu durumda otobüs sürücüsü, meydana 
gelen ölüm veya yaralama neticelerinin gerçekleşebileceğini öngörerek, bunları kabullenmiştir. 

Düğün evinde törene katılanların tabancaları ile odanın tavanına doğru ardı ardına ateş ettikleri 
sırada, bir kişinin aldığı alkolün de etkisi ile elinin seyrini kaybetmesi sonucu, yere paralel olarak 
yaptığı atışlardan bir tanesinden çıkan kurşun, törene katılanlardan birinin alnına isabet ederek 
ölümüne neden olur. Bu örnek olayda kişi yaptığı atışlardan çıkan kurşunların orada bulunan herhan
gi birine isabet edebileceğini öngörmüş; fakat, buna rağmen silahıyla atışa devam etmiştir. Burada da 
fail silahıyla ateş ederken ortaya çıkacak yaralama veya ölüm neticelerini kabullenmiştir. 

Verilen bu örneklerde kişinin olası kastla hareket ettiğinin kabulü gerekir. 
Suçun olası kastla işlenmesi durumunda temel cezada indirim yapılması öngörülmüştür. 
Kasten işlenebilen suçlar, ilke olarak hem doğrudan hem de olası kastla işlenebilir. Ancak, 

kanundaki tanımında "bilerek" ifadesine yer verilmiş olan suçlar sadece doğrudan kastla işlenebilir. 
Örneğin iftira suçunda, failin suçsuz olduğunu "bilerek" kişiye suç isnad etmesi gerektiğinden, bu 
suç ancak doğrudan kastla işlenebilir. 

GEREKÇE (MADDE 22) : 
Madde metninde taksire ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 
Suçlar, kural olarak kasten işlenirler. Ancak, istisnaen taksirle işlenen belli fiiller de kanunlar

da suç olarak tanımlanmaktadır. 
Taksirli suçların belirgin özelliği, icrai veya ihmali şekilde olabilen iradi hareketin varlığı ve 

kanunî tanımda yer alan unsurlardan birinin öngörülmemiş olmasıdır. Fakat bu öngörmemenin, 
"gerekli dikkat ve özen" yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla ortaya çıkması gerekir. Çünkü, gerek
li dikkat ve özen gösterilmediği için kanunda tanımlanmış olan neticenin gerçekleşeceği öngörül
memiştir. 

Bu dikkat ve özen yükümlülüğünün belirlenmesinde, failin kişisel yetenekleri göz önünde 
bulundurulmaksızın, objektif esastan hareket edilir. Nitekim toplum hâlinde yaşamanın güvenli bir 
biçimde sürdürülebilmesi için, çeşitli alanlarda kişilerin dikkat ve özenli davranmalanyla ilgili 
kurallar konmaktadır. İnşaat faaliyeti, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve trafik düzeniyle ilgili 
kurallar, dikkat ve özen yükümlülüğüne örnek olarak gösterilebilir. 
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Kast 
MADDE 21. - (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki un

surların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. 
(2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, 

fiili işlemesi hâlinde, olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaşmış müebbet hapis cezasını gerektiren suç
larda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yansına kadar indirilir. 

Taksir 
MADDE 22. - (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandınlır. 
(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykınlık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni 

tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. 
(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde 

bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yansına kadar artmlır. 
(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. 
(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. 

Her failin cezası kusuruna göre ayn ayn belirlenir. 
(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu 

bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol aç
mışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yandan altıda bire kadar indirilebilir. 
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Taksirli suçlarda fail, kendi yetenekleri, algılama gücü, tecrübeleri, bilgi düzeyi ve içinde 
bulunduğu koşullar altında, objektif olarak varolan dikkat özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve 
yerine getirebilecek durumda olmalıdır. Bütün bu yeteneklere sahip olmasına rağmen bu yüküm
lülüğe aykırı davranan kişi, suç tanımında belirlenen neticenin gerçekleşmesine neden olması 
durumunda, taksirli suçtan dolayı kusurlu sayılarak sorumlu tutulacaktır. 

Taksirle işlenen suçlardan dolayı kusurluluk, bir değerlendirmeyle ancak olay hâkimi tarafın
dan yapılabilir. Bu nedenle, taksirden dolayı kusurluluğun matematiksel olarak ifadesi mümkün 
değildir. Ancak, normatif değerlendirmeyle hâkim tarafından belirlenen kusurluluk göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, suçun cezasında belli bir oranda indirim yapılabilir. 

Taksir dolayısıyla kusurun belirlenmesi normatif bir değerlendirmeyle mümkün olmakla bir
likte, somut olayda dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâl edilip edilmediğinin belirlenmesi açısın
dan bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. Örneğin ölümle sonuçlanan bir ameliyat sırasında hastaya 
yapılan tıbbi müdahalenin tekniğine uygun olarak yapılmış olup olmadığının belirlenmesi açısından 
bilirkişi incelemesine gerek bulunduğu muhakkaktır. Keza, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir 
trafik kazasında, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarının, hangi trafik kuralının ne suret
le ihlâl edildiğinin, trafiğe çıkarılan aracın teknik bakımdan herhangi bir arızasının olup ol
madığının belirlenmesi açısından da bilirkişi incelemesi yapılabilir. Ancak, bu durumlarda, bilir
kişinin yapacağı inceleme, işin tekniği ile sınırlı olmalıdır. Bunun dışında, bilirkişi tarafından mün
hasıran hâkimin yetkisinde bulunan kusurluluk konusunda herhangi bir değerlendirme yapıl
mamalıdır. Aksi yöndeki tutum, bilirkişilik görevinin sınırını aşmayı ve hâkimin yerine geçmeyi 
ifade eder. 

Hâkim, bu teknik veriler çerçevesinde somut olayda failin kusurlu olup olmadığını takdir 
edecektir. Failin kusurlu bulunması durumunda, kusurun ağırlığı ve diğer sebepleri de göz önünde 
bulundurmak suretiyle suçun kanuni tanımındaki cezanın alt ve üst sınırı arasında bir cezaya hük
medecektir. 

Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz önünde bulundurulmak 
suretiyle sorumlu tutulur. Taksirli suçun kanuni tanımında belirlenen netice birden fazla kişinin kar
şılıklı olarak işledikleri taksirli fiiller sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Örneğin bir trafik kazasında 
sürücü ile yaya veya her iki sürücü de taksirle hareket etmiş olabilir. Bu gibi durumlarda neticenin 
oluşumu açısından her kişinin taksirli fiili dolayısıyla kusurluluğu bir diğerinden bağımsız olarak 
belirlenmelidir. 

Aynı şekilde birden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ameliyatın ölüm veya sakatlık
la sonuçlanması durumunda, ameliyata katılan kişiler müştereken hareket etmektedirler. Ancak tıb
bın gereklerine aykırılık dolayısıyla ölüm veya sakatlıkla sonuçlanan bu ameliyatta işlenen taksirli 
suçun işlenişi açısından suça iştirak kuralları uygulanamaz. Kanunun suça iştirake ilişkin hüküm
leri, kasten işlenen suçlarda suçun işlenişine iştirak eden kişilerin sorumluluk statülerini belirlemek
tedir. Birden fazla kişinin katılımıyla yapılan ameliyat sırasında meydana gelen ölüm veya sakatlık 
neticeleri bakımından her bir kişinin sorumluluğu kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiy
le belirlenmelidir. Bu tespitte diğer kişilerin kusurlu olup olmadığı hususu dikkate alınamaz. 

Bu düşünceler ışığında, Hükümet Tasarısının "Taksirli suçlarda indirim" başlıklı 32. maddesi 
metinden çıkarılmış ve bunun yerine, 23. maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere iki fık
ra eklenmiştir. 
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Maddenin üçüncü fıkrasında, bilinçli taksirin tanımı verilmiştir. Bilinçli taksiri basit taksirden 
ayıran özellik, fiilin neticesinin failce fiilen öngörülmüş ve fakat istenmemiş olmasıdır. Bilinçli tak
sir hâlinde hükmedilecek ceza üçte birden yansına kadar artırılacaktır. Böylece bilinçli taksir, iş 
kazalarını, trafikte meydana gelen taksirli suçlan önlemek bakımından caydıncı etki yapacak ve 
suçlann önlenmesinde yarar sağlayacaktır. 

Örneğin ülkemizde özellikle kırsal bölgelerde rastlandığı üzere, taksirli suçlarda failin mey
dana gelen netice itibanyla bizzat kendisinin ve ailesi bireylerinin ağır derecede mağduriyete uğ
radıktan görülmektedir. Söz gelimi, köylü kadınlann gündelik uğraşlan ve hayat zorlukları itibany
la, sayısı çok kere üç dörtten fazlasına varan küçük çocuklanna gerekli dikkati ve itinayı gös-
terememeleri sonucu, çocuklann yaralandıklan veya öldükleri görülmektedir. Aynı şekilde mey
dana gelen trafik kazalannda da benzer olaylara rastlanmaktadır. Bu gibi hâllerde ananın taksirli 
suçtan dolayı kovuşturmaya uğraması ve cezaya mahkûm edilmesi, esasen suçtan dolayı evladını 
kaybetmesi sonucu uğradığı ıstırabı şiddetlendirmekle kalmamakta, aynca, ailenin tümüyle ağır 
derecede mağduriyete düşmesine neden olmaktadır. 

Söz konusu fıkraya göre, hâkim suçlunun durumunu takdir ile ceza vermeyebilecektir. Elbette 
ki hâkim bu husustaki takdirini kullanırken suçlunun ekonomik durumunu, aile yükümlerini, söz 
gelimi diğer çocuklann bakımını göz önünde bulunduracak, ona göre hüküm kuracaktır. Ancak, 
dikkat edilmelidir ki, bu fıkranın uygulanabilmesi için fiilden dolayı münhasıran failin kişisel ve 
ailevî durumu itibanyla zararlı netice meydana gelmiş bulunmalıdır; böyle bir netice ile birlikte söz 
konusu durumlara ilişkin bulunmayan başka bir netice de meydana gelmişse fıkra uygulanmayacak
tır. Fıkrada yazılı suç bilinçli taksir hâlinde işlenirse ceza yandan üçte birine kadar indirilebilir. 

GEREKÇE (MADDE 23) : 
Kişi suç teşkil eden bir fiili işlerken, kastettiği neticeden daha ağır veya başka bir netice ger

çekleşmiş olabilir. Bu gibi durumlarda netice sebebiyle ağırlaşmış suç söz konusudur. Örneğin, basit 
yaralamada bulunulmak istenirken, kişi görme, işitme yeteneğini yitirmiş olabilir. Yaralama fiili 
gerçekleştirilirken, genellikle bunun sonucunda ağır bir neticenin meydana gelebileceği düşünülür. 
Örneğin gözün, kulağın üzerine sert bir biçimde vuran kişi, bu yumruk neticesinde mağdurun gör
me veya işitme yeteneğini yitirebileceği olasılığını göz önünde bulundurur. Ağır neticenin ortaya 
çıkacağının bu şekilde öngörüldüğü durumlarda, meydana gelen ağır netice açısından fail olası kast
la hareket etmektedir. 

Buna karşılık, yaralama fiili sonucunda kişinin öngörmediği ağır bir netice de meydana gelmiş 
olabilir. Örneğin canının biraz yanması için mağdurun kann boşluğuna hafif bir biçimde vurulması 
hâlinde mağdur inhibisyon sonucu ölebilir. Bu gibi durumlarda ise fail, yaralama fiilini işlerken, 
mağdurun ölebileceğini tahmin etmemiş olabilir. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda ve Hükümet 
Tasansının bazı hükümlerinde, kişi gerçekleştirmeyi kastetmediği böyle neticelerden objektif 
olarak sorumlu tutulmaktadır. 

Belirtmek gerekir ki, bu tür sorumluluk, ortaçağ kanonik hukukunun kalıntısı olan "versari in 
re illicita", yani hukuka aykın bir durumda olan bunun bütün neticelerine katlanır anlayışının ürünü 
olup, çağdaş ceza hukuku bu anlayışı çoktan terk etmiştir. Çünkü kusurun aranmadığı objektif 
sorumluluk hâlleri kusursuz ceza olmaz ilkesiyle açıkça çelişmektedir. Ülkemiz ceza hukuku öğ
retisinde uzun süredir objektif sorumluluk hâllerinin ceza mevzuatından çıkanlması gerektiği ifade 
edilmektedir. Bu talebin yerine getirilmesi, Anayasada öngörülen kusur ilkesinin zorunlu bir 
sonucudur. 
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Netice sebebiyle ağırlaşmış suç 
MADDE 23. - (1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna 

sebebiyet vermesi hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için, bu netice bakımından 
en azından taksirle hareket etmesi gerekir. 
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Madde metnindeki düzenlemeyle, meydana gelen ağır netice açısından kişinin sorumlu 
tutulabilmesi için, söz konusu neticeye ilişkin olarak en azından taksir dolayısıyla kusurlu bulun
ması gerekmektedir. Bu hükümle, meydana gelen kastedilenden başka ve ağır netice açısından 
sorumluluğun, kusura dayalı bir sorumluluk olması sağlanmak istenmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 24) : 
Hükümet Tasarısının "Kanunun hükmü ve amirin emri" başlıklı 27. maddesinin iki ve üçüncü 

fıkraları değiştirilmiştir. Hiyerarşik yapı içinde amirin verdiği emrin hukuka uygun olması hâlinde, 
verilen bu emrin yerine getirilmesi de hukuka uygun olacaktır. Amirin emri, hukuka aykırı olmasına 
rağmen, bu emir emredilen açısından bağlayıcı olabilir. Anayasamıza göre; kamu görevlileri, görev
lerini ifa ederken amiri durumundaki kişilerden aldıkları emirleri hukuka aykırı bulmaları hâlinde, 
bu emri "yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir"ler. Ancak, emir hukuka aykırı ol
makla beraber, amir "emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu hâl
de emri yerine getiren sorumlu olmaz" (madde 137, fıkra 1). Bu durumda emri yerine getiren açısın
dan bir hukuka uygunluk nedeni değil, bir sorumsuzluk nedeni söz konusudur. Yerine getirme 
zorunluluğu, esasen hukuka aykırı olan emri hukuka uygun hâle getirmez. Ancak, hiyerarşik yapı 
dolayısıyla, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Bu durumda sorumluluk, emri verene aittir. 
Hükümet Tasarısındaki hükümde, bu durumda emri verenin de sorumluluktan kurtanlmasma 
yönelik bir ifadeye yer verilmişti. Yapılan değişiklikle bu yanlışlık düzeltilmiştir. 

Emir, hukuka aykırı olmanın yanı sıra, ayrıca suç da teşkil edebilir. Anayasamız, konusu suç 
teşkil eden emrin yerine getirilmesine "hiçbir surette" izin vermemektedir (madde 137, fıkra 2). Bu 
durumda emri "yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz". Maddenin üçüncü fıkrasında 
yapılan değişiklikle Anayasanın söz konusu hükmüyle paralellik sağlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 25) : 
Maddenin birinci fıkrasında bir hukuka uygunluk nedeni olarak meşru savunma düzenlenmiş

tir. 
Meşru savunma bakımından Tasan şu koşullan saptamıştır: 
Bir kere her türlü hakka yönelik haksız bir saldırıya karşı meşru savunmanın söz konusu ol

duğu belirtilmiş ve böylece kurumun, bazen anlamsız ve sosyal gereklere aykın düşecek derecede 
dar tutulmasının önüne geçilmesi istenilmiştir. 

Esasen, kanunlanmızda mala karşı saldırılarda da meşru savunmayı kabul eden hükümlere yer 
verilmiş olması kurumun bu şekilde düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. 

Aynca, şu husus da belirtilmelidir ki, kişileri suç işlemekten caydıracak en etkin araçlardan 
birisi, suç işlediklerinde karşılık görebilecekleri endişesi olduğundan, meşru savunma hakkının 
böylece genişletilmesi, kriminolojik yönden caydırıcı etki de yapabilecektir. 

İkinci olarak meşru savunmanın "haksız saldın" koşulu bakımından, "gerçekleşen haksız sal
dın" ile "gerçekleşmesi muhakkak haksız saldırı" veya "tekran muhakkak haksız saldırı" aynı sayıl
mıştır. Böylece kişilerin haksız saldınlara karşı kendilerini korumalan olanağı daha da genişletilmiş 
olmaktadır. 

Savunmanın "saldın ile orantılı biçimde" olması, yani saldınyı defedecek ölçüde olması, meş
ru savunmanın temel koşullarından birisi olarak kabul edilmiştir. Saldırıya uğrayan kişi, ancak bu 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 

Kanunun hükmü ve amirin emri 
MADDE 24. - (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. 
(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan 

sorumlu olmaz. 
(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren 

ile emri veren sorumlu olur. 
(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hâllerde, 

yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur. 

Meşru savunma ve zorunluluk hâli 
MADDE 25. - (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, ger

çekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldın ile 
orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve baş
ka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya baş
kasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 
bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 
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saldırıyı etkisiz kılacak ölçüde bir davranış gerçekleştirdiği takdirde, meşru savunma hukuka uy
gunluk nedeninden yararlanacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak zorunluluk (zaruret, 
ıztırar) hâli düzenlenmiştir: Zorunluluk hâlinde, kişinin, kendisinin veya başkasının sahip bulun
duğu bir hakka yönelik bir tehlikeyi gidermek amacıyla gerçekleştirdiği davranış dolayısıyla, ceza 
sorumluluğu yoktur. Meşru savunmadan farklı olarak, zorunluluk hâlinde bir saldın değil tehlike 
söz konusudur. Zorunluluk hâlinin kabulü için, kişinin tehlikeye bilerek neden olmaması, teh
likeden suç olan bir harekete başvurmadan kurtulmanın olanaklı bulunmaması ve tehlikenin ağır ve 
muhakkak olması da araştırılacaktır. 

Ayrıca, tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan araç arasında "orantılılık ilkesi" kabul edilmiş
tir. 

GEREKÇE (MADDE 26): 
Maddenin birinci fıkrasında hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni düzenlenmiştir. Bir 

hakkı kullanan kimsenin hukuka aykırı bir şekilde hareket etmiş sayılamayacağı, bilinen bir gerçek
tir. 

Bir hak, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi nizamlara dayanabilir ve hukuken tanınmış ve 
düzenlenmiş olmak kaydıyla, bir mesleğin icrasından da doğabilir. 

Burada hakkın doğrudan doğruya kullanılabilir olması aranacaktır. Eğer hak, bir mercie baş
vurarak kullanılabilecekse, artık buradaki hak kapsamında kabul olunmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni düzenlenmiştir. Söz konusu 
hukuka uygunluk nedeninin varlığı için, nzanın kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta 
bulunabileceği bir hakka ilişkin olması gerekir. Keza, kişinin bu hakla ilgili olarak nza açıklamaya 
ehil olması gerekir. 

Madde metnindeki "mağdurun nzası" ibaresi "ilgilinin rızası" veya "kişinin nzası" olarak değiş
tirilmiştir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir sebep olarak nza, suçun oluşumu açısından fiilin işlen
mesinden önce ve en geç işlendiği sırada açıklandığında etkili olur. Bu durumda herhangi bir mağ
duriyet söz konusu olmadığı için, "mağdur" yerine "ilgili" veya "kişi" kelimesi tercih edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 27): 
Madde ile ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerin hepsini kapsamına alacak surette 

sınınn kast olmaksızın aşılması hâli düzenlenmiştir. 
Sınır kasten aşıldığında, örneğin, meşru savunmada bulunan kişi vaki saldınyı defetmek için 

saldırganı öldürmenin şart olmadığını bile bile ve sırf tecavüze uğramış olması fırsatından yarar
lanarak saldırganı öldürdüğü takdirde hukuka aykınlığın kalkmayacağı ve failin bu maddedeki her
hangi bir ceza indiriminden yararlanamayacağı şüphesizdir. Bu nedenle madde sınınn kast olmak
sızın aşılması hâlini kapsamaktadır. 

Yukanda verilen örnekte fail, maruz kaldığı saldın dolayısıyla ve içinde bulunduğu durum 
itibanyla esasta gerekli olandan fazla bir savunmada bulunmuş olabilir. Sınırın aşılmasındaki bu 
taksir kendisinin cezalandırılmasına yol açabilirse de, bunun için işlenen suçun taksirle işlendiği 
takdirde de cezalandınlabilen bir fiil olması zorunludur. Demek oluyor ki, bu gibi hâllerde işlenen 
suçun niteliğine bakılacak ve sadece kast bulunduğu takdirde cezalandınlabilen bir suç söz konusu 
ise faile ceza verilmeyecek buna karşılık, suç taksirle işlendiği takdirde de cezalandınlabilen fiiller
den birini oluşturduğunda, maddede öngörülen biçimde cezadan indirim yapılarak faile taksirli suç
tan dolayı ceza verilecektir. 
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Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası 
MADDE 26. - (1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. 
(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açık

ladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez. 

Sınırın aşılması 
MADDE 27. - (1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınınn kast olmaksızın aşılması 

hâlinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandınlıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın al
tıda birinden üçte birine kadan indirilerek hükmolunur. 

(2) Meşru savunmada sınınn aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan 
ileri gelmiş ise faile ceza verilmez. 
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Bölüm başlığına paralel olarak, madde metnindeki "hukuka uygunluk nedenleri" yerine, "ceza 
sorumluluğunu kaldıran nedenler" ibaresi konulmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasında meşru savunma hakkına ilişkin özel bir sınırın aşılması hâli düzen
lenmiştir. Buna göre, meşru savunmada sınırın aşılması, fail bakımından mazur görülebilecek bir 
heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise, faile ceza verilmeyecektir. 

Hükümet Tasarısında, maddenin ikinci fıkrası bütün hukuka uygunluk nedenlerini kapsayacak 
şekilde düzenlenmiştir. Oysa heyecan, korku veya telaş, ancak meşru savunma hâlinde söz konusu 
olabileceği için, fıkra metninin başına "meşru savunmada" ibaresi konulmuştur. 

GEREKÇE (MADDE 28) : 
Yapılan değişiklikle, madde başlığında ve metninde yer alan "ikrah" sözcüğü yerine, korkutma 

sözcüğü konulmuştur. 

GEREKÇE (MADDE 29) : 
Maddede ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak haksız tahrik hâli düzenlenmiştir. 
Haksız tahrikin ana koşulu, yapılan haksız hareketin fail üzerinde bir hiddet veya şiddetli elem 

meydana getirmesi ve suçun işlendiği anda failin bu durumda bu etki altında bulunması olduğun
dan, madde söz konusu psikolojik hâlleri belirtecek biçimde kaleme alınmıştır. Gazap, aslında hid
detlenmeyi ifade eder; şedit bir elem deyimi psikolojik bakımdan aslında hareketsizliğe, pasifliğe 
yöneltici bir ruh hâli ise de, burada söz konusu olan hiddete yönelten bir elemdir. Bu itibarla sadece 
hiddet sözcüğünün kullanılması bu hâli de kapsar idi. Ancak uygulamada duraksamalara neden ol
mamak için metinde her iki sözcüğün kullanılması uygun sayılmıştır. 

Hiddet veya şiddetli elemin haksız bir fiil sonucu ortaya çıkması gerekir. Maddeye bu ibarenin 
eklenmesinin amacı, ülkemizde özellikle "töre veya namus cinayeti" olarak adlandırılan akraba içi 
öldürme suçlarında haksız tahrik indiriminin yanlış biçimde uygulanmasının önüne geçmektir. 

Maddedeki düzenleme nedeniyle bir suçun mağduruna yönelik olarak gerçekleştirilen fiiller 
dolayısıyla fail haksız tahrik indiriminden yararlanamayacaktır. Örneğin cinsel saldırıya maruz kal
mış kadına karşı babanın veya erkek kardeşin işlediği öldürme fiilinde, haksız tahrike dayalı olarak 
ceza indirimi yapılamayacaktır. Maddedeki haksız fiil terimi, bir davranışın hukuk düzenince tas
vip edilmediği anlamına gelmektedir. Ancak böyle bir haksız fiili yapan kişiye karşı yönelik fiilin 
varlığı durumunda maddenin uygulanması söz konusu olabilecektir. 

Bu düzenlemede ayrıca 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan adi ve ağır tahrik ayırımı kal
dırılmıştır. Tahrik hâlinde verilecek ceza bakımından aşağı ve yukarı sınırlar kabul edilmek suretiy
le olayın özelliğine göre uygulamada takdir olanağı tanınması amaçlanmıştır. Hâkim tahrikin ağır
lık derecesine göre yapılacak indirimi saptayabilecektir. Ancak bu inirimin yapılabilmesi için hak
sız fiilin bir hiddet veya şiddetli elem etkisi doğurabilecek ağırlıkta olması gerekir. Bu nedenle böy
le bir etkiyi meydana getirebilecek ağırlıkta olmayan haksız fiiller bakımından hükmün uygulan
ması söz konusu olmayacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 30) : 
Madde metninde çeşitli hata hâlleri düzenlenmiştir. 
Birinci fıkrada suçun maddî unsurlarında hataya ilişkin hükme yer verilmiştir. Kast, suçun 

kanuni tanımındaki maddî unsurlann bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Bu unsurlara ilişkin 
bilgisizlik, eksik veya yanlış bilgi sahibi olunması durumu ise, maddî unsurlarda hata olarak adlan
dırılır. Böyle bir hata kastın varlığına engel olur. Örneğin, kişi vestiyerden kendisininki zannederek 
başkasının paltosunu alır. Keza, kişi gece karanlığında vahşi bir hayvan zannıyla hareketli bir cis-
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Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit 
MADDE 28. - (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak 

ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde cebir 
ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır. 

Haksız tahrik 
MADDE 29. - (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında 

suç işleyen kimseye ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve 
müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde 
verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. 

Hata 
MADDE 30. - (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddî unsurları bilmeyen 

bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır. 
(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği 

hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 
(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususun

da kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 
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me ateş eder. Ancak, gerçekte bu hareket eden cisim bir insandır ve dolayısıyla; bu insan ölür veya 
yaralanır. Örnek olarak verilen bu olaylarda failin bilgisi gerçeğe uysaydı; işlediği fiil haksızlık teş
kil etmeyecekti. Bu nedenle hata hâlinde kasten işlenmiş bir suçtan söz etmek mümkün değildir. 

Fıkrada ayrıca, maddî unsurlarda hata hâlinde, taksirle sorumluluğa ilişkin hükme yer verilmiş
tir. Buna göre, meydana gelen neticeye ilişkin olarak gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olsaydı böy
le bir netice ile karşılaşılmazdı şeklinde bir yargıya ulaşılabiliyorsa; taksirle işlenmiş bir suç söz 
konusu olur. Ancak bu durumda neticenin taksirle gerçekleştirilmesinin kanunda suç olarak tanım
lanmış olması gerekir. Bu nedenle, kendisinin sanarak başkasının çantasını alan kişinin yanılgısın
da taksirin varlığı kabul edilse bile; kanunda hırsızlık fiilinin ancak yararlanma kasdıyla iş
lenebileceği belirtildiği için; böyle bir olay dolayısıyla ceza sorumluluğu doğmayacaktır. Buna kar
şılık, av hayvanı zannederek gerçekte bir insana ateş edip onun ölümüne neden olan kişinin bu 
hatasında taksiri varsa, adam öldürme kanunda taksirle işlenen bir suç olarak da tanımlandığı için, 
böyle bir olayda fail, taksirle adam öldürme suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır. 

Kastın varlığına engel olan hata, suçun sadece temel şekline ilişkin unsurlar hakkında değil, ay
nı zamanda failin daha ağır veya hafif ceza ile cezalandırılmasını gerektiren nitelikli unsurları 
bakımından da ortaya çıkabilir. İkinci fıkra ile kişinin, suçun nitelikli unsurlarına ilişkin hatasından 
yaralanması öngörülmüştür. 

Hükümet Tasarısının 23. maddesinin birinci fıkrasında 765 sayılı Türk Ceza kanunun 52. mad
desinde düzenlemeye paralel olarak şahısta hata ve hedefte sapma hâli düzenlenmiştir. 

"Şahısta hata" aslında bir ve ikinci fıkra hükümleri bağlamında düşünülmesi gereken bir durum 
olduğu için, bu hususa ilişkin ayrı bir hükme yer verilmesi gereksiz görülmüştür. 

Keza, hedefte sapma hâli ile ilgili olarak bu madde kapsamında düzenleme yapılmasına gerek 
görülmemiştir. Çünkü hedefte sapma hâlinde bir hata söz konusu değildir. Bu durumda suçların iç
timai hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gereken bir sorun söz konusudur. Nitekim, uy
gulamada da hedefte sapma, suçların içtimai ve özellikle fikri içtima bağlamında ele alınmaktadır. 

Hükümet Tasarısının 23. maddesinin 3. fıkra veya bendinde düzenlenen "hukuka uygunluk 
nedenlerinde hata" ile ilgili hüküm, bölüm başlığına paralel olarak değiştirilmiştir. Madde metnin
deki "hukuka uygunluk nedenleri" yerine, "ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler" 
ibaresi konulmuştur. Somut olayda söz konusu nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda 
hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanabilecektir. Ancak, bunun için hatanın kaçınılmaz olması 
gerekir. Hatanın kaçınılabilir olması durumunda ise, kişi işlediği fiilden dolayı sorumlu tutulacak ve 
fakat bu hata, temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 31): 
Kişinin, fiziksel gelişimine paralel olarak, toplumun değer yargılarını, bunların anlam ve 

içeriğini algılama yeteneği gelişmektedir. Yine bu gelişim sürecinde algılama yeteneğinin yanı sıra, 
ayrıca toplumdaki ölçü davranış kurallarının gerekleri doğrultusunda hareketlerini yönlendirebilme 
(irade) yeteneği de gelişmektedir. 

Suç oluşturan fiili işlediği sırada henüz oniki yaşını bitirmemiş olan çocukların ceza sorum
luluğu bulunmamaktadır. Fiili işlediği sırada henüz oniki yaşını bitirmemiş olması, çocuk açısından 
kusurluluğu mutlak surette ortadan kaldıran bir neden olarak kabul edilmiştir. 

İzlenen suç ve ceza politikasının gereği olarak, bu gruba giren yaş küçüklerinin ceza sorum
luluğunun olmadığı normatif olarak kabul edilmiştir. Çünkü, bu çocuklar hakkında ceza yap
tırımının uygulanması, cezanın özel önleme ve yeniden topluma kazandırma işlevi bakımından 
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Yaş küçüklüğü 
MADDE 31. - (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorum

luluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik 
tedbirleri uygulanabilir. 

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların iş
lediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlannı algılayamaması veya davranışlannı yönlendirme 
yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkın
da çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak 
davranışlannı yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında, suç, ağırlaştınlmış 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla; müebbet hapis cezasını gerek
tirdiği takdirde yedi yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezalann üçte ikisi 
indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası altı yıldan fazla olamaz. 
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tamamen ters etki gösterecektir. Hatta, bu çocuklarla ilgili olarak ceza kovuşturmasına ilişkin işlem
lerin yapılması, psikolojik gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir. Bu 
nedenle, suç yoluna sürüklenmiş olan bu çocuklarla ilgili olarak, sadece koruyucu ve eğitici nitelik
te olan güvenlik tedbirlerine başvurulabilir. 

Çocukluktan gençliğe geçiş sürecinde bulunan oniki yaşını doldurmuş ve fakat henüz onbeş 
yaşının tamamlamamış kişiler, genellikle işlediği fiilin bir haksızlık oluşturduğunun bilincinde ol
makla beraber, bazı durumlarda fiili işlemekten kendini alıkoyamamakta ve bazı davranışlar açısın
dan iradesine yeterince hâkim olamamaktadır. Bu nedenle, suç oluşturan bir fiili işlediği sırada 
oniki yaşını bitirmiş olup da henüz onbeş yaşını bitirmemiş olan kişilerin, işlediği suç açısından 
davranışlarını yönlendirebilirle yeteneğine sahip olduğunun belirlenmesi hâlinde, ceza sorum
luluğunun olduğu kabul edilmiştir. 

Bu grup yaş küçüklerinin ceza sorumluluğunun olup olmadığı, çocuk hâkimi tarafından tespit 
edilir. Ancak, bu belirlemeden önce, yaş küçüğünün içinde bulunduğu aile koşulları, sosyal ve 
ekonomik koşullar ile psikolojik ve eğitim durumu hakkında uzman kişilerce rapor hazırlanması is
tenir. Çocuk hâkimi, hazırlanan bu raporları, ceza sorumluluğunun belirlenmesiyle ilgili olarak 
yapacağı değerlendirmede dikkate alır. 

Kusur yeteneği bulunmayan yaş küçüğü hakkında ceza tertibine yer olmadığına karar verilir. 
Ancak, bu kişiler hakkında koruyucu, eğitici ve yeniden topluma kazandırıcı nitelikte güvenlik ted
birlerine hükmedilir. 

Çocuk hâkimi, işlediği suç açısından ceza sorumluluğunun olduğunu kabul ettiği yaş küçüğü 
hakkında ise kural olarak indirilmiş cezaya hükmedecektir. 

Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş ve fakat henüz onsekiz yaşını tamamlamamış genç
ler, normal koşullarda, gerçekleştirdikleri davranışların hukukî anlam ve sonuçlarını kavrama 
yeteneğine sahip olmakla birlikte; bu kişilerin, davranışlannı yönlendirme yetenekleri yeterince 
gelişmemiş olabilmektedir. Bu nedenle, suç yoluna girmiş olan gençlerin, işledikleri suçlar bağ
lamında irade yeteneğinin zayıf olduğu normatif olarak kabul edilmiştir. Azalmış kusur yeteneğine 
sahip bulunan gençler hakkında kural olarak indirilmiş cezaya hükmedilir. 

GEREKÇE (MADDE 32) : 
Kusur yeteneğini etkileyen bir neden olan akıl hastalığının varlığı durumunda, kişi işlemiş 

bulunduğu fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamamakta veya işlediği fiille ilgili olarak irade 
yeteneği önemli ölçüde etkilenmektedir. Kişi bu durumda kusurlu olamayacağından, hakkında 
cezaya hükmedilemeyecektir. Ancak, fiili hukuka aykırı niteliğe sahip olduğundan, kişi hakkında 
akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine başvurulacaktır. 

Ayrıca işaret etmek gerekir ki, akıl hastalığı kişinin işlediği her fiil açısından algılama veya 
irade yeteneği üzerinde etkili olmayabilir. Örneğin, kleptomani akıl hastası olan kişinin hafif değer
deki şeylere yönelik olarak işlediği hırsızlık suçu açısından irade yeteneğinin olmadığı söylenebilir. 
Ancak, bu kişinin kasten adam öldürme suçunu işlemesi durumunda, malûl olduğu akıl hastalığı bu 
fiille ilgili olarak algılama ya da irade yeteneğini etkilemez. 

Kişinin akıl hastası olup olmadığının tespiti ile, hastalığının algılama ve irade yeteneği üzerin
de ne gibi etkilerinin olabileceğini, davranışlarını ne surette etkilediğini genel olarak belirleme, tıb
bî bir konudur. Uzman bilirkişi bu hususu ortaya koyduktan sonra, akıl hastası olan kişinin somut 
olay açısından algılama veya irade yeteneğinin olup olmadığını, akıl hastalığının somut olay açısın
dan kişinin bu yeteneklerini ne ölçüde etkilediğini normatif olarak belirleme görevi, hâkime aittir. 
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(3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler 
hakkında, suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ondört yıldan yirmi yıla; 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. Diğer cezalann yansı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası sekiz yıldan 
fazla olamaz. 

Akıl hastalığı 
MADDE 32. - (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını al

gılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlannı yönlendirme yeteneği önemli derecede azal
mış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. 

(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, 
müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek ceza, altıda bir
den fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen 
veya tamamen, akıl hastalanna özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir. 
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Hükümet tasarısında akıl hastalığı durumunda kişinin kusur yeteneği, akıl hastası hakkında uy
gulanacak tedbirler ve bunların usulü aynı maddede düzenlenerek, farklı konulan ilgilendiren 
hükümler tek bir madde içinde yer almaktaydı. Sistematik açıdan hatalı olan bu düzenleme değiş
tirilmiştir. Madde metninde sadece akıl hastalığının kusur yeteneğine etkisi düzenlenmiş; buna kar
şılık, akıl hastalan hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin ilgili bölümde düzenlenmesi uygun 
bulunmuştur. 

GEREKÇE (MADDE 33) : 
İşitme yeteneğine doğuştan sahip olmayan veya küçük yaşta bu yeteneği tamamen yitiren in

sanın algılama yeteneği yeterince gelişmez. 
Sağır ve dilsizin ceza sorumluluğunun belirlenmesinde, suç oluşturan fiili işlediği sıradaki yaşı, 

ölçü alınmıştır. Böylece, sağır ve dilsizlerle ilgili olarak, yaş küçüklerinin sorumluluk rejimine 
paralel bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, sağır ve dilsizlerin algılama ve davranışlannı yönlendir
me yeteneği daha geç gelişebileceği düşüncesiyle, ayn bir yaş grubu sınıflandırması yapılmıştır. 

Fiili işlediği sırada yirmibir yaşını doldurmuş olan sağır ve dilsizler açısından yaşın ceza sorum
luluğu üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı kabul edilmiştir. Ancak, bu kişilerin işledikleri fiil 
açısından algılama veya irade yeteneğinin olup olmadığı yönünde ortaya çıkabilecek sorunla ilgili 
olarak, akıl hastalanna ilişkin sorumluluk rejiminin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 34) : 
Kişi, gerçekleştirdiği davranışın hukukî anlam ve sonuçlannı algılama veya davranışlannı yön

lendirme yeteneğini etkileyen bir nedenin etkisine bilinci olmaksızın veya iradesi dışında girmiş 
olabilir. Örneğin, kimyasal madde üretiminin yapıldığı bir tesiste çalışan kişiler, kimyasal mad
delerden yayılan kokunun etkisinde kalarak, geçici bir süre algılama ve irade yeteneğini tümüyle 
yitirmiş olabilir. Bu gibi durumunda, kusur yeteneğinin olduğundan söz edilemez. 

Yine yatağında bebeğini emzirdiği sırada uykuya dalan anne, uykudayken bebeğin havasızlık
tan dolayı ölümüne neden olabilir. Bu durumda ölüm olayının gerçekleştiği anda anneye izafe 
edilecek bir fiil bulunmamaktadır. Yani, uyku hâlinde iken kişi hareket yeteneğini yitirmektedir. 
Ancak, annenin bu ölüm neticesinden dolayı sorumluluğunu belirlerken, uyku hâlindeki davranış
lannı değil, uykuya geçmeden önceki dönemde gerçekleştirdiği davranışlan göz önünde bulundur
mak gerekir. Anne, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykın olarak, emzirmek üzere bebeğini yatağına 
almış ve bu esnada uyuyakalmıştır. Aynı şekilde, hipnotik telkin altına girmiş olan kişinin de bu hâl
deyken hareket yeteneğinin varlığından söz edilemez. 

Kişi, alkol veya uyuşturucu madde almak kastıyla hareket etmemesine rağmen, yanılarak bu 
maddeleri almış olabileceği gibi, alkol veya uyuşturucu madde almaya zorlanmış da olabilir. Gerek 
bilmeyerek gerek zorla alınan alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken işlenen suç açısından 
kişinin kusur yeteneği bulunmamaktadır. Ancak, belirtmek gerekir ki, geçici bir neden olarak is
temeyerek alkol veya uyuşturucu madde alınması dolayısıyla failin taksirinin dahi olmaması gerekir. 

Kişinin algılama yeteneğini etkileyen sistemik hastalıklan da geçici neden olarak kabul etmek 
gerekir. Örneğin diyabet, gebelik sonrası ortaya çıkan psikozlar ve üremi gibi hastalıklar, kişinin al
gılama yeteneğini ortadan kaldırabilmektedir. 

Kişi, önceden kararlaştırdığı suçu işlemeye başlamadan önce, isteyerek alkol ya da uyuşturucu 
veya uyancı madde alabilir. Keza, kişi herhangi bir suç işlemeyi kastetmediği hâlde, isteyerek alkol 
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde almış ve bu maddelerin etkisinde iken bir suç işlemiş olabilir. 
Bu durumlarda, işlediği suç açısından kişinin kusur yeteneğinin var olduğu kabul edilir. 
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Sağır ve dilsizlik 
MADDE 33. - (1) Bu kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocuklara 

ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaşını doldur
muş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş olup da 
onsekiz yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da on-
sekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını doldurmuş olup da yirmibir 
yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da uygulanır. 

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma 
MADDE 34. - (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde et

kisiyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak dav
ranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. 

(2) İradî olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında birin
ci fıkra hükmü uygulanmaz. 
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GEREKÇE (MADDE 35) : 
Suça teşebbüste fail suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen, elinde olmayan 

nedenlerden dolayı bunu gerçekleştirememektedir. Bu durumda ise kişiye tamamlanmış suça oran
la daha az bir ceza verilmektedir. Ancak teşebbüs hâlinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, 
cezanın belirlenmesinde "eksik teşebbüs"-"tam teşebbüs" ayrımının esas alınmasıdır. Çünkü, "eksik 
teşebbüs"-"tam" teşebbüs ayırımında her olaya uygulanabilen ve duraksamaya yer bırakmayan ob
jektif bir ölçüt bulunamamaktadır. 

Bu nedenle suçun tamamlanamadığı durumlarda ceza miktarı belirlenirken, yapılan hareketin 
ulaştığı gerçekleşme aşamasından ziyade, fiilin doğurduğu zarar veya tehlikenin ağırlığı dikkate 
alınmalıdır. Çünkü bir olayda icra hareketleri bitmemesine rağmen ortaya çıkan zarar veya tehlike, 
icra hareketlerinin bitmesinden sonra meydana gelen zarar veya tehlikeden daha ağır olabilir. Özel
likle silâhla yapılan ve tekrarlanan hareketlerle gerçekleştirilmek istenen adam öldürme suçunda bu 
durum söz konusu olmaktadır. Örneğin tabancasındaki mermilerden sadece birini atıp mağduru 
yaraladıktan sonra engellenen fail, icra hareketleri bitmediği için adam öldürmeye "eksik teşeb
büsken dolayı, buna karşılık silâhmdaki tek kurşunu atıp mağdura isabet ettiremeyen fail, icra 
hareketleri bittiği için "tam teşebbüs"ten dolayı cezalandırılmaktadır. 

Görüldüğü üzere 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Hükümet Tasarısında yer alan "eksik teşeb-
büs"-"tam teşebbüs" ayırımı adil olmayan bir cezalandırmanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu ayırım, sırf hareket suçlarında uygulanamamaktadır. 

Belirtilen bu sorunların giderilmesi için, yabancı bir çok ceza kanununda olduğu gibi suça 
teşebbüste cezanın tespit edilmesinde, "eksik teşebbüs"-"tam teşebbüs" ayırımına maddede yer 
verilmemiş, adil ve eşit bir cezalandırma bakımından, teşebbüs hareketinin meydana getirdiği zarar 
veya tehlikenin ağırlığının esas alınması öngörülmüştür. 

Buna göre, suça teşebbüs durumunda hâkim, önce cezanın belirlenmesindeki ölçülere göre 
temel cezayı saptayacak; daha sonra, bu konuya ilişkin hükümdeki sırayı takip ederek teşebbüs hük
münü uygulayacaktır. Bu hüküm uygulanırken, somut olayda ortaya çıkan zarar veya tehlikenin 
ağırlığı dikkate alınarak, teşebbüse ilişkin hükümde belirtilen sınırlar arasında ceza belirlenecektir. 

Suça teşebbüs düzenlemesinde getirilen diğer bir yenilik, icra hareketlerinin başlangıcına iliş
kindir. Bilindiği üzere icra hareketlerinin ne zaman başladığının belirlenmesi kişi hak ve özgürlük
lerinin korunmasıyla yakından ilgilidir. Eğer failin kastının şüpheye yer bırakmayacak biçimde or
taya çıkmasıyla icranın başlayacağı yolundaki sübjektif ölçüt kabul edilirse, kişinin düşüncesi ve 
yaşam tarzı dolayısıyla cezalandırılmasına varabilecek bir uygulamaya yol açılacaktır. Çünkü hazır
lık hareketleri aşamasında da kastın varlığının şüpheye yer vermeyecek biçimde tespit edilebilmesi 
mümkün olup, böyle bir ölçüt hazırlık-icra hareketleri ayrımı konusunu bir kanıtlama sorunu hâline 
getirmektedir. Diğer bir deyişle, suçun icrasıyla ilgisiz davranışlar dahi, suç kastını ortaya koyduğu 
gerekçesiyle cezalandırabilecektir. 

Açıklanan bu nedenlerle, Taşandaki "kastı şüpheye yer bırakmayacak" ölçütü madde metnin
den çıkartılmış ve bunun yerine "doğrudan doğruya icraya başlama" ölçütü kabul edilmiştir. Böy
lece işlenmek istenen suç tipiyle belirli bir yakınlık ve bağlantı içindeki hareketlerin yapılması 
durumunda suçun icrasına başlanılmış sayılacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Suça Teşebbüs 

Suça teşebbüs 
MADDE 35. - (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya ic

raya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. 
(2) Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırıl

mış müebbet hapis cezası yerine on üç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz 
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandınhr. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birin
den dörtte üçüne kadarı indirilir. 
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Ayrıca belirtilmelidir ki, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs gibi, teşebbüs hareket
lerinin bağımsız suç tipi olarak düzenlendiği suçlara teşebbüs mümkün değildir. 

Suça teşebbüste kullanılan araç suçun kanuni tanımında öngörülen fiili meydana getirmeye el
verişli olmalıdır. Ancak elverişlilik sadece kullanılan araç bakımından değil, suçun konusu da dahil 
olmak üzere bütün fiil yönünden bulunmalıdır. Nitekim uygulamada da elverişlilik bu şekilde an
laşılmaktadır. Bu nedenle maddeye, suça teşebbüsün bu unsurunu tam anlamıyla ifade eden "uygun 
hareketler" kavramı dahil edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 36): 
Gerek icra hareketleri aşamasında gerekse icra hareketlerinin bitmesinden sonra, failin suçu 

tamamlamaktan gönüllü olarak vazgeçmesini teşvik etmek modem suç politikasının temel araç
larından biridir. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda sadece icra hareketlerinin devamı aşamasında 
kabul edilen gönüllü vazgeçme, icra hareketlerinin bittiği ancak neticenin meydana gelmediği olay
lar bakımından da öngörülmüştür. Böylece suçun icrası sürecindeki bütün aşamalarda gönüllü vaz
geçme mümkün hâle gelmektedir. Ancak icra hareketlerinin bitmesinden sonra gönüllü vazgeç
menin kabulü için, vazgeçenin suçun tamamlanmasını önlemek bakımından ciddi bir çaba göster
mesi gerekmektedir. 

Gönüllü vazgeçme hâlinde kişiye ceza verilmemekte, ancak o ana kadar yapılan hareketler ay
rıca bir suç oluşturuyorsa sadece o suçtan sorumlu tutulmaktadır. 

Suç bütün unsurlarıyla tamamlandıktan sonra örneğin çalman eşyanın geri verilmesi veya 
kaçırılan kişinin serbest bırakılması hâllerinde, artık vazgeçme değil etkin pişmanlık söz konusudur. 
Bazı suçlarla ilgili olarak yapılan düzenlemeler bağlamında özel hükümler olarak etkin pişmanlığa 
yer verilmesinin daha doğru olacağı düşüncesiyle; Hükümet Tasarısında "tam teşebbüs" aşamasın
daki gönüllü vazgeçme karşılığında kullanılan etkin pişmanlıkla ilgili hüküm, Tasan metninden 
çıkarılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 37): 
765 sayılı Türk Ceza Kanununda "aslî" ve "fer'î iştirak" ayırımı kabul edilmiştir. "Asli iştirak", 

"aslî maddî iştirak" ve "aslî manevî iştirak" olarak ikiye ayrılmıştır. Bu ayırımda "fiili irtikap etme" 
ve "doğrudan doğruya beraber işleme", "aslî maddî iştirak" şekilleri olarak öngörülmüştür. Buna 
karşılık azmettirme, "aslî manevî fail" olmayı gerektirmektedir. Tek tek sayılmak suretiyle belir
lenen "fer'î iştirak" hâllerinde ise, cezanın indirilmesi gerekirken, "zorunlu fer'i iştirak"in "asli iş
tirak" olarak cezalandırılması öngörülmüştür. 

Bu sistemin en önemli sakıncası, kişinin suçun işlenişine katkısının, gerçekleştirilen suçun 
bütünlüğü içersinde değil, ondan bağımsız olarak ele alınmasıdır. Örneğin bir işyerinde işlenen 
silâhlı yağma suçunda, dışarıda gözcülük yapan kişinin fiili yağma suçunun bütününden bağımsız 
olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, gözcülük yapan uygulamada bazen "asli fail" bazen "fer'i 
fail" olarak sorumlu tutulmaktadır. Bu sistemde, suçun işlenişine iştirak eden kişilerin çoğu zaman 
"asli fail" olarak mı yoksa "fer'i fail" olarak mı sorumluluğu gerektirdiği duraksamaya yer ver
meyecek bir biçimde saptanamamaktadır. Halbuki, örnek olayda gözcülük yapma fiilinin diğer 
kişilerle birlikte işlenen yağma suçunun gerçekleşmesine olan etkisi bir bütün olarak değerlendiril
diğinde; gözcülük yapan kişinin de diğer suç ortaklanyla birlikte suçun işlenişi üzerinde ortak 
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Gönüllü vazgeçme 
MADDE 36. - (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla 

suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandınlmaz; 
fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandınlır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Suça İştirak 

Faillik 
MADDE 37. - (1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her 

biri, fail olarak sorumlu olur. 
(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. 

Kusur yeteneği olmayanlan suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden 
yansına kadar artınlır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 4 4 6 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Maddelerin Gerekçeleri) 

hâkimiyet kurduğu sonucuna ulaşılır. Bu durumda ise gözcülük yapan kişinin de fail olarak sorum
lu tutulması gerekir. 

Hükümet Tasarısında da benimsenen "asli iştirak", "fer'î iştirak" ayırımının adil ve eşit ol
mayan bir cezalandırmayı sonuçlaması ve uygulamada zorluk ve duraksamalara neden olması 
dolayısıyla, bu ayrımı esas alan düzenleme tasandan çıkarılmıştır. Yeni yapılan düzenlemeyle, iş
tirak şekilleri, fiilin işlenişi üzerinde kurulan hâkimiyet ölçü alınarak belirlenecektir. Bu sistemde 
birer sorumluk statüsü olarak öngörülen iştirak şekilleri ise, faillik, azmettirme ve yardım etmeden 
ibarettir. 

Yeniden düzenlenen maddenin birinci fıkrasına göre suçun kanuni tanımında öngörülen fiili 
gerçekleştirilen kişi fail olup; suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, bu 
kişilerin her biri müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır. 

Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurul
duğu için, her bir suç ortağı fail statüsündedir. Ortak hâkimiyetin kurulup kurulmadığının saptan
masında suç ortaklarının suçun icrasındaki rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulun
durulur. Bu durumda, fiilin icrası veya sonuçsuz kalması ortak faillerden her birinin elinde bulun
maktadır. Örneğin suç ortaklarından birinin cebir veya tehdit kullanarak mağduru etkisiz hâle getir
diği, diğerinin de üzerindeki para ve sair kıymetli eşyayı aldığı yağma suçunda her iki suç ortağının 
suçun işlenişine yaptıkları katkı, suçun icrası açısından birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıy
la, her iki suç ortağı, suçun işlenişi üzerinde ortak bir hâkimiyet kurmaktadır. 

Suç ortaklarının iştirak katkılarının karşılıklı olarak birbirlerini tamamlamadığı durumlarda da 
müşterek faillik mümkündür. Bazı hâllerde failler, her biri suçun kanuni tanımındaki bütün unsur
ları tek başına gerçekleştirmek üzere, bir anlaşmaya varabilir. Örneğin bir kişiyi öldürmek için 
aralarında anlaşmış olan beş kişi, amacın gerçekleşme ihtimalini daha da yükseltmek için, aynı an
da mağdurun üzerine ateş ederler. Ateşlenen mermilerden bir kısmı mağdura isabet eder, bir kısmı 
ise etmez. Bu örnek olayda bütün suç ortaklan ortak bir suç işleme karanna dayanarak birlikte 
hareket etmektedirler. Bu beş suç ortağının ateşlediği mermilerden sadece bir tanesinin mağdura 
isabet edip ölümüne neden olması hâlinde dahi, tamamlanmış kasten adam öldürme suçundan 
dolayı bu kişilerden her biri müşterek fail olarak sorumlu tutulacaktır. 

Müşterek faillik bakımından zorunlu diğer bir koşul, failler arasında birlikte suç işleme 
kararının varlığıdır. Belli bir hareketin icrasına ve neticenin meydana gelmesine ilişkin olan birlik
te suç işleme karan, kast kapsamında düşünülmelidir. Suç ortaklarının suçun işlenişine ilişkin kast-
lannm doğrudan veya olası kast gibi farklılık göstermesinin, müşterek fail olarak sorumlulukları 
üzerinde bir etkisi yoktur. 

Bir suçun failine, onun haberi olmaksızın, tek taraflı iradeyle, suçun işlenmesine başlamadan 
önce veya suçun icrası sırasında yardım edilmesi hâlinde, müşterek fail olarak değil, yardım eden 
olarak sorumlu tutulmak gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, dolaylı faillik düzenlenmiştir. Kişi suçu bir başkasını araç olarak 
kullanmak suretiyle gerçekleştirebilir. Bu durumda dolaylı faillik söz konusudur. Dolaylı faillikte, 
arka plandaki kişi, suçun icraî hareketlerini gerçekleştiren şahsın ve hareketinin üzerinde hâkimiyet 
kurmaktadır ve bu hâkimiyet nedeniyle, fail olarak sorumlu tutulmaktadır. 

Suçun işlenmesinde kusur yeteneği olmayan kişilerin araç olarak kullanılması durumunda, 
dolaylı faile verilecek olan cezanın bu nedenle artırılması kabul edilmiştir. Zira bu durumda sadece 
bir suç işlenmemekte, kendisini yönlendirme yeteneği olmayan kişiler istismar da edilmektedir. 
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GEREKÇE (MADDE 38): 
Azmettirme, belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan bir kişinin başkası tarafın

dan bu suçu işlemeye karar verdirilmesidir. İzlenen suç politikasının gereği olarak, azmettirenin 
suçun kanundaki cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle 
suça azmettirme hâlinde, azmettirenin cezasının belli bir oranda artırılması uygun görülmüştür. An
cak, çocukların suça azmettirilmesi hâlinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üst
soy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmayacaktır. Bu durumlarda azmettirenin cezasında artırım ön
görülmesinin hukukî dayanağı, aynca, azmettirme olgusunun tek başına bir haksızlık ifade et
mesidir. 

Üçüncü fıkrada, ceza soruşturması ve kovuşturmasının amacına hizmet eden bir hükme yer 
verilmiştir. Buna göre, azmettirenin belli olmaması hâlinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağ
layan fail veya diğer suç ortağı hakkında verilecek cezada indirim yapılabilecektir. Bu durumda in
dirim yapılması hususunda hâkim takdir yetkisine sahiptir. Bu hükmün uygulanabilmesi için, 
kişiliğe ilişkin olarak verilen bilginin maddî gerçeğin ortaya çıkmasını sağlaması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 39): 
Hükümet Tasarısındaki "fer'î iştirak" yerine yardım etme ifadesi benimsenmiştir. İçerik olarak 

Tasarının 42. maddesine büyük ölçüde sadık kalınmıştır. Ancak, iştirake ilişkin olarak kabul edilen 
yeni sistemde, "zorunlu fer'î iştirak" olarak adlandırılan bir hükme gerek kalmadığından, maddenin 
ikinci fıkrasındaki bu hususa ilişkin hüküm metinden çıkarılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 40) : 
Bağlılık kuralı, suç ortaklarından bazılarında faillik için aranan şartların bulunmaması hâlinde, 

bu kişilerin işlenen suçtan sorumluluğunu sağlamaktadır. Böylece; suçun işlenişinde hâkimiyet 
kuramadığı veya özel faillik niteliğini taşımadığı için fail olarak sorumlu tutulamayan bir suç or
tağı, bağlılık kuralı sayesinde, gerçekleşen suçtan sorumlu tutulabilmektedir. 

Bağlılık kuralının gereği olarak, diğer suç ortaklarının azmettiren veya yardım eden olarak 
sorumlu tutulabilmesi için, failin işlediği fiilin kasten işlenmesi ve hukuka aykırı olması gerekir ve 
yeterlidir. Failin bu fiil nedeniyle aynca kusurlu olmasına gerek yoktur. Yine, cezayı hafifleten veya 
ortadan kaldıran kişisel nedenler, ancak ilgili suç ortağı açısından hukukî sonuç doğururlar. 

Özel faillik niteliğinin arandığı suçlarda, ancak bu niteliğe sahip olan kişiler fail olabilir. Ör
neğin zimmet suçunun faili ancak kamu görevlisi olabilir. Özel faillik niteliğini taşımayan kişiler, 
özgü suça iştirak etmeleri hâlinde, ancak azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu olur. 

Sadece özel faillik niteliğine sahip olmak, özgü suçun faili olarak sorumluluk için yeterli ol
mayabilir. Bunun için, özel faillik niteliğinin yanı sıra, aynca fiil üzerinde hâkimiyet kurulması 
gerekir. Örneğin resmî belgede sahtecilik suçunun işlenişine iştirak eden kamu görevlisi kişilerin, 
bu suçun nitelikli şekli açısından müşterek fail olarak sorumlu tutulabilmeleri için, birlikte suç iş
leme karannın yanı sıra, ayrıca belgede sahtecilik fiili üzerinde ortak hâkimiyet kurmalan gerekir. 
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Azmettirme 
MADDE 38. - (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalan

dırılır. 
(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde, 

azmettirenin cezası üçte birden yansına kadar artırılır. Çocuklann suça azmettirilmesi hâlinde, bu 
fıkra hükmüne göre cezanın artınlabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz. 

(3) Azmettirenin belli olmaması hâlinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya 
diğer suç ortağı hakkında ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla 
kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. 
Diğer hâllerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir. 

Yardım etme 
MADDE 39. - (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştınlmış müeb

bet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektir
mesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yansı indirilir. 
Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez. 

(2) Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur: 
a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme karannı kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesin

den sonra yardımda bulunacağını vaat etmek, 
b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları 

sağlamak, 
c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştır

mak. 
Bağlılık kuralı 
MADDE 40. - (1) Suça iştirak için, kasten ve hukuka aykın işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. 

Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandınlmasını önleyen kişisel nedenler göz 
önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandınlır. 

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçlann işlenişine 
iştirak eden diğer kişiler ise, azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur. 

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için, ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına 
varmış olması gerekir. 
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Azmettiren veya yardım eden olarak sorumluluk için, suçun tamamlanmış veya en azından 
teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir. Bu sonuç, bağlılık kuralının niceliksel etkisinden çıkarıl
maktadır. 

Hükümet Tasarısında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda olduğu gibi, ''kişisel ağırlatıcı neden
lerin" ve "fiilî ağırlatıcı nedenlerin şeriklere uygulanması" hükümlerine yer verilmiştir. Bu hüküm
ler, bağlılık kuralının henüz bilinmediği 19. yüzyıl ceza hukuku düşüncesinin ürünü olarak kanuna 
konmuştur. Bağlılık kuralına metinde yer verildikten sonra, bu hükümlerin korunmasına gerek kal
mamıştır. Kaldı ki, "ağırlatıcı neden"lerin kişisel veya fiilî olarak ayırıma tabi tutulması bilimsel ol
madığı için, uygulamada duraksamalara ve çelişkili kararlara neden olmaktadır. Belirtilen nedenler
le, Hükümet Tasarısının 43 ve 44. maddeleri hükümleri metinden çıkarılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 41) : 
Maddede, iştirak hâlinde işlenen bir suçta suç ortaklarından birinin gönüllü vazgeçmesinin 

ceza sorumluluğu üzerindeki etkisi düzenlenmiştir. 
İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme ile ilgili olarak bazı durumlarla karşı karşıya 

gelinebilmektedir. 
Gönüllü vazgeçen suç ortağı, suçun işlenmemesi için elinden gelen bütün gayreti göstermiş ve 

fakat, suç başka bir nedenle işlenememiş olabilir. Bu durumda dahi, gönüllü vazgeçen suç ortağını 
gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlandırmak gerekecektir. 

Keza, gönüllü vazgeçen suç ortağının bütün gayretine rağmen, diğer suç ortaklan suçu işlemiş 
olabilir. Bu durumda, suçun işlenmiş olmasına rağmen, gönüllü vazgeçen ve suçun işlenmemesi için 
elinden gelen bütün gayreti gösteren suç ortağının işlenen suça iştirakten dolayı sorumlu tutul
maması gerekir. Ancak, bu durumda, suç ortağının gönüllü vazgeçme anına kadar gerçekleştirdiği 
fiillerin bağımsız bir suç oluşturması durumunda, bu suçtan dolayı sorumlu tutulacağı kuşkusuzdur. 

GEREKÇE (MADDE 42): 
Maddede biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması nedeniyle tek fiil 

sayılan ve doktrinde bileşik suç (mürekkep suç) olarak adlandırılan fiilin tanımı yapılmakta ve bu 
tür suçlarda, suçu oluşturan araç suçtan dolayı ayrıca ceza verilmeyeceği, dolayısıyla cezaların iç
timai hükümlerinin uygulanmayacağı açıkça belirtilerek bu konuda meydana gelen bir kısım yanlış 
uygulamaların bundan böyle giderilmesi amacı güdülmektedir. Esasen bu husus Yargıtay'ın son 
kararıyla da belirlenmiştir. Ancak, içtihadın her zaman değişmesi olanaklı bulunduğundan durumun 
bu maddeyle açıklığa kavuşturulması gerekli görülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 43): 
"Müteselsil suç" yerine zincirleme suç kavramı benimsenmiştir. Zincirleme suç hâlinde aynı 

suçun birden fazla işlenmiş olması söz konusudur. Ancak, bu suçlar, aynı suç işleme kararı kap
samında işlenmektedirler, yani, bu suçlar arasında sübjektif bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle, 
kişiye bu suçlann her birinden dolayı ayrı ayrı değil, bir ceza verilmekte ve fakat cezanın miktarı 
artırılmaktadır. Ancak, bu durumda cezanın artırım oranlan Tasarıya göre yükseltilmiştir. 

Bir suçun aynı suç işleme kararı kapsamında olsa da değişik kişilere karşı birden fazla işlen
mesi hâlinde, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Buna göre, örneğin, bir otoparkta bulunan 
otomobillerin camları kırılarak radyo teyplerin çalınması durumunda, her bir kişiye ait otomobil-
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İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme 
MADDE 41. - (1) İştirak hâlinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönül

lü vazgeçme hükümlerinden yararlanır. 
(2) Suçun; 
a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması, 
b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması, 
hâllerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Suçların İçtimai 

Bileşik suç 
MADDE 42. - (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla 

tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz. 

Zincirleme suç 
MADDE 43. - (1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye 

karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak, bu ceza, dörtte 
birinden dörtte üçüne kadar artınlır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerek
tiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. 

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hük
mü uygulanır. 

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve yağ
ma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz. 
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deki hırsızlık, bağımsız bir suç olma özelliğini korur ve olayda cezaların içtimai hükümleri uy
gulanır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bir fiille birden fazla kişiye karşı işlenen suçlardan dolayı sorum
lulukla ilgili bir içtima hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümle, uygulamamızda karşılaşılan tereddüt
lerin önüne geçilmek amaçlanmıştır. Örneğin bir sözle birden fazla kişiye sövülmüş olması 
durumunda, her bir mağdur bakımından ayrı sövme suçlan değil, bir sövme suçu oluşur. Ancak, bu 
durumda suçun cezası birinci fıkrada belirtilen oranlarda artırılır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı suçlar belirtil
miştir. 

GEREKÇE (MADDE 44): 
Madde metninde, farklı neviden fikri içtima düzenlenmiştir. 
Kişi, işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşumuna neden olabilir; ancak non bis in 

idem kuralı gereğince bu fiilden dolayı ancak bir defa cezalandırılabilir. Gerçekleştirdiği fiilin bir
den fazla farklı suçun oluşumuna neden olması durumunda, failin bu suçlardan en ağır cezayı gerek
tiren suç nedeniyle cezalandınlması yoluna gidilmelidir. Böylece, bir fiilden dolayı kişinin birden 
fazla cezalandınlmasının önüne geçilmek amaçlanmıştır. 

Bir suçun temel ve nitelikli şekillerinin dışındaki suçlar, fikri içtima uygulamasında farklı suç 
olarak kabul edilmelidir. 

Gerek doktrinde gerek uygulamamızda, hedefte sapma durumunda da fikri içtima hükmünün 
uygulanması gerektiği konusundaki görüş hâkimdir. Bu nedenle, kanuni düzenlemede hedefte sap
manın şahısta yanılma ile birlikte değerlendirilmesinden vazgeçilmiştir. Örneğin bir kişiyi 
yaralamak için fırlatılan sopa, mağduru yaraladıktan sonra veya mağdura isabet etmeden vitrin 
camına çarparak kınlmasına neden olabilir. Bu durumda, sopa fırlatma fiiliyle hem tamamlanmış 
veya teşebbüs aşamasında kalmış kasten yaralama suçu hem de başkasının malına zarar verme suçu 
işlenmiş olmaktadır. Aynı şekilde, bir kişiyi öldürmek için ateşlenen silâhtan çıkan kurşun, mağdura 
isabet etmeden duvara çarpması nedeniyle sekerek bir başkasının ölümüne veya yaralanmasına 
neden olabilir. Bu durumda, hedeflenen kişi açısından kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında 
kalmıştır; ancak, sekme sonucunda ölümüne veya yaralanmasına neden olunan kişi açısından ise, 
taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu işlenmiş olmaktadır. Bu gibi durumlarda kişi işlediği 
bir fiille birden fazla farklı suçun oluşumuna neden olmaktadır ve bu suçlardan en ağır cezayı gerek
tireni ile cezalandınlmasıyla yetinilmelidir. 

GEREKÇE (MADDE 45) : 
Kabahatlerin ceza kanunundan çıkanlmasının kabul edilmesi, Tasarıda benimsenen yaptınm 

sistem ve türlerinin değişmesini sonuçlamıştır. Suç karşılığı olarak uygulanabilecek yaptınmlar, 
ceza ve güvenlik tedbirleri olarak belirlenmiştir. Ceza olarak ise sadece hapis ve adli para cezası uy
gulanacaktır. Böylece cezalar bakımından sade, basit ve uygulanması kolay bir sistem oluşturul
muştur. 
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Fikrî içtima 
MADDE 44. - (1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, 

bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandınlır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yaptırımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Cezalar 

Cezalar 
MADDE 45. - (1) Suç karşılığında uygulanan yaptınm olarak cezalar, hapis ve adli para 

cezalandır. 
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Bir suç karşılığında kanunda ceza olarak sadece hapis cezası öngörülebileceği gibi, hapis 
cezası adli para cezası ile seçenek olarak veya bu cezaların her ikisi birlikte de öngörülebilir. 

Bu düzenlemeyle, "asli ceza" ve "fer'i ceza" ayırımı kaldırılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 46): 
Taşandaki hapis cezasıyla ilgili ayırım korunmuştur. Ancak, dil ve ifade bütünlüğünü sağ

layabilmek için, madde metni yeniden formüle edilmiştir. Kabahatlerin Tasarıdan çıkarılması 
nedeniyle "hafif hapis cezası"na metinde yer verilmemiştir. 

GEREKÇE (MADDE 47) : 
Hukuk sistemimizde ölüm cezası kaldırılmıştır. Bunun yerine, sıkı güvenlik rejimine göre çek

tirilecek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kabul edilmiştir. 
Sıkı güvenlik rejiminin içeriğinin neler olacağı cezaların infazına ilişkin kanun ve tüzükte gös

terilecektir. 
Bir cezanın ne suretle infaz edileceğinin ilgili kanun ve tüzükte düzenlenmesi gerektiği düşün

cesiyle, Tasarının bu hükme karşılık gelen 60. maddesindeki bu cezanın infazına ilişkin hükümler 
metinden çıkarılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 48) : 
Maddeyle, müebbet hapis cezası ayrı bir ceza olarak getirilmekte ve tanımlanmaktadır. 
Hapis cezasının bir infaz rejimi olan koşullu salıvermenin ilgili kanun ve tüzükte düzenlenmesi 

gerektiği düşüncesiyle, Tasarının bu hükme karşılık gelen 61. maddesinin ikinci fıkrasındaki koşul
lu salıvermeye ilişkin hüküm metinden çıkarılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 49) : 
Madde metninde süreli hapis cezasının alt ve üst sınırları belirtilmiştir. Ancak, bir suç tarımına 

ilişkin kanuni düzenlemede bunun aksi kabul edilebilecektir. Buna göre, üst sınır kural olarak yir
mi yıl olmakla birlikte, bir suç tanımına ilişkin kanuni düzenlemede bu sınırın üzerine çıkılabilmek-
tedir. Diğer yandan, maddede hapis cezasının, kanunda ayrıca belli edilmeyen durumlarda alt 
sınırının bir ay olarak kabulü uygun görülmüştür. 

Tasarının bu maddeye tekabül eden 62. maddesi hükmüne eklenen ikinci fıkrada, kısa süreli 
hapis cezası tanımın yapılmıştır. Ancak, kısa süreli hapis cezasının süresinin üst sınırı, iki yıldan bir 
yıla indirilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 50) : 
Belli bir süreyle hapis cezasına mahkûm olmak, cezanın uyarı fonksiyonunu ve kişinin etkin 

pişmanlık duymasını sağlayabilir. Kişi, gördüğü eğitim, yaşadığı sosyal çevre, psişik ve ahlakî 
eğilimleri itibarıyla tesadüfi suçlu özelliği taşıyabilir. Bu kişilerin mahkûm oldukları cezanın infaz 
kurumunda çektirilmesi toplum barışı açısından bir zorunluluk göstermeyebilir. Ayrıca, kısa süreli 
hapis cezalarının infaz kurumunda çektirilmesinin doğurduğu sakıncalar nedeniyle, kısa süreli hapis 
cezasına mahkûm olan kişinin infaz kurumuna girmesini önleyecek seçenek yaptırımlara hükmedil-
mesi gerekebilir. 

Hakkında seçenek yaptırımlardan birine hükmedilen kişinin bu yaptırımın gereklerine uygun 
hareket etmesi durumunda, bu ceza infaz edilmeyecek ve kişi açısından bu cezaya mahkûmiyete 
bağlı hukukî sonuçlar doğmayacaktır. 
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Hapis cezaları 
MADDE 46. - (1) Hapis cezalan şunlardır: 
a) Ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası, 
b) Müebbet hapis cezası, 
c) Süreli hapis cezası. 
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
MADDE 47. - (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam 

eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. 

Müebbet hapis cezası 
MADDE 48. - (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. 

Süreli hapis cezası 
MADDE 49. - (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi 

yıldan fazla olamaz. 
(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır. 

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 
MADDE 50. - (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, 

yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; 
a) Adli para cezasına, 
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zarann, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya taz

min suretiyle, tamamen giderilmesine, 
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barın

ma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye, 
d) Mahkûm olunan cezanın yansından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya 

belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya, 
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Ancak, Tasarının 64. maddesinde benimsenen seçenek yaptırımlar esas itibarıyla korunmakla 
birlikte, bunlara yeni bazı seçenekler eklenmiş ve bunun yanında söz konusu yaptınmlann etkin 
biçimde uygulanmasına yönelik ilave düzenlemelerde bulunulmuştur. Nitekim, kamunun uğradığı 
zarann giderilmesi, özellikle bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, bannma imkânı 
da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme gibi yeni seçenek yaptıranlara yer verilmiştir. 

Getirilen diğer bir yenilikle; ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması ile belli bir meslek ve 
sanatı yapmaktan yasaklama seçenek yaptırımlanna başvurulabilmesi, bunlann sağladığı hak ve 
yetkilerin kötüye kullanılması veya gerektirdiği dikkat özen yükümlülüğüne aykın davranılması 
koşuluna bağlanmıştır. Böylece, ancak suçun ehliyet ve ruhsatla ya da meslek ve sanatın icrasıyla 
bağlantılı olması hâlinde, ehliyet ve ruhsatlann geri alınması ya da meslek ve sanatın yasaklanması 
yaptınmına hükmedilebilecektir. 

Kısa süreli hapis cezasına mahkûm olan kişinin cezası, hâkim tarafından uygun görülmesi ve 
kendisinin de rızasının bulunması hâlinde kamuya yararlı bir işte çalıştırma tedbirine çevrilecektir. 
Hükümlünün çalışacağı kurumda kadrolu olması ve bir ücret alması da söz konusu değildir. Kısa 
süreli hapis cezasını gerektiren bir suçu işlemiş olan ve eğitim derecesi elverişli bulunan bir kişinin 
örneğin okuma yazma öğreten bir kursta öğretici olarak görev yapmasına karar verilmesi, bu 
seçenek yaptırıma örnek olarak gösterilebilir. Doğal olarak, bu tedbirin uygulanma usulü ayn bir 
tüzük veya yönetmelikte belirlenecektir. 

İkinci fıkrada, bir kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin hâkimin tak
dirine göre seçimlik ceza olarak uygulanabileceği belirtilmiş ve hâkim, takdirini kullanarak hapis 
cezasına hükmetmiş ise artık bu cezayı, maddenin birinci fıkrasını uygulamak suretiyle, adli para 
cezasına çeviremeyeceği açıklanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, kısa süreli hapis cezasının adli para cezası veya diğer seçenek 
tedbirlerden birine çevrilmesi açısından mahkemenin takdir yetkisinin olmadığı hâller belirlenmiş
tir. Bu hâllerde, mahkeme kısa süreli hapis cezasını adli para cezasına veya diğer seçenek tedbirler
den birine çevirecektir. Bunun, için kişinin daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve 
hükmolunan hapis cezasının otuz günden fazla olmaması gerekir. Keza, daha önce hapis cezasına 
mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmış-
beş yaşını bitirmiş bulunanlann mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fık
rada yazılı seçenek yaptınmlardan birine çevrilir. 

Dördüncü fıkrada, taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli olsa da fail 
hakkında birinci fıkranın (a) bendinin uygulanabileceği belirtilmiştir. Ancak bu hükmün "bilinçli 
taksir" hâlinde uygulanamayacağı açıklanmıştır. 

Maddenin beşinci fıkrasında, hapis cezasının adli para cezasına veya tedbire çevrilmesindeki 
esas amaç göz önünde tutularak, asıl mahkûmiyetin artık çevrilen adli para cezası veya tedbir ol
duğu belirtilmiş, böylece, gerek cezanın ertelenmesi gerek tekerrür açılanndan hürriyeti bağlayıcı 
cezanın yerine verilmiş olan para cezasına veya tedbire itibar olunması sağlanmıştır. 

Altıncı fıkrada, kısa süreli hapis cezası yerine hükmolunan adli para cezasının veya tedbirin 
gereklerinin yerine getirilmemesinin hukukî sonuçları düzenlenmiştir. Buna göre, hüküm kesinleş
tikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yaptınmın 
gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi hâlinde, hük
mü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu 
karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, uygulamada kısa süreli hapis cezası esas alınacaktır. 

Yedinci fıkrada ise, hükmolunan tedbire riayet etmek olanaksızlığının meydana çıkması hâlinde 
mahkemeye, bunun yerine başka bir tedbire karar vermek yetkisinin tanınması uygun görülmüştür. 
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e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın 
yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir 
meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, 

f) Mahkûm olunan cezanın yansından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla 
kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya, 

çevrilebilir. 
(2) Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, 

hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez. 
(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün 

ve daha az süreli hapis cezası ile, fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş 
yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada 
yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir. 

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşul
ların varlığı hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adli para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu 
hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz. 

(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya 
tedbirdir. 

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün 
içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam 
edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen in
fazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine 
getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir. 
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GEREKÇE (MADDE 51) : 
Madde metninde ertelemenin hukukî niteliği ve uygulama koşullarına ilişkin düzenlemelere 

yer verilmiştir. Bu düzenlemede, erteleme, bir koşullu af olmaktan çıkarılıp, ceza infaz kurumu 
hâline getirilmiş ve erteleme sadece hapis cezası bakımından öngörülmüştür. 

Ertelemede denetim süresi içersinde hükümlü bakımından söz konusu olabilecek yükümlülük
ler açısından da bazı yenilikler getirilmiştir. Örneğin erteleme sadece mağdurun değil, kamunun uğ
radığı zararın da tamamen tazmini koşuluna bağlanabilir hâle getirilmiştir. 

Ayrıca, cezanın ertelenmesi hâlinde denetimli serbesti tedbirinin daha etkin bir şekilde uy
gulanabilmesini sağlamak için Tasarıdaki madde metninde bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin 
denetimli serbesti süresi içinde bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir 
eğitim programına devam etmesine; bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumun
da veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret kar
şılığında çalıştırılmasına; ya da, onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, özellikle bir meslek 
veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna 
devam etmesine karar verilebilir. 

Getirilen diğer bir yenilik de, denetim süresi içinde hükümlüyle ilgili olarak uzman bir kişinin 
görevlendirilmesidir. Hükümlüye rehberlik edecek bu uzman kişi, kötü alışkanlıklardan kurtul
masını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; 
eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; 
hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık 
sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir. 

GEREKÇE (MADDE 52) : 
Hâlen yürürlükte olan ve Hükümet Tasarında da muhafaza edilen, para cezası sistemi, cezadan 

beklenen amaçları gerçekleştirmekten uzak kalmaktadır. Özellikle enflasyon nedeniyle Türk 
parasının değerinin düşmesi karşısında, para cezalarını artırmak için sık sık yapılan kanun değişik
leri de, uygulamada çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlann giderilmesi için para cezasının 
miktannm belirlenmesinde "memur maaş katsayısı" veya "yeniden değerleme oranı" gibi ölçütlerin 
dikkate alınması ise, ceza hukuku ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 
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Hapis cezasının ertelenmesi 
MADDE 51. - (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm 

edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sının, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldur
mamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından, üç yıldır. Ancak, erteleme kararının 
verilebilmesi için, kişinin; 

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması, 
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç iş

lemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, 
gerekir. 
(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki 

hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, 
koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine 
getirilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl salıverilir. 

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir 
denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sının, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. 

(4) Denetim süresi içinde; 
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam 

etmesine, 
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı mes

lek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştınlmasına, 
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak 

amacıyla, gerektiğinde bannma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, 
mahkemece karar verilebilir. 
(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlen

direbilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini 
temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalış
tığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorum
luluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir. 

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim 
süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine 
de karar verebilir. 

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yüküm
lülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen 
veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâili olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz 
edilmiş sayılır. 

Adli para cezası 
MADDE 52. - (1) Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâl

lerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak 
takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet 
Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, 
kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. 
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Diğer yandan, suç işleyen kişinin ekonomik durumu dikkate alınmadan hükmolunan para 
cezası, eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Ödeme gücü olan kişi üzerinde etkisi olmayan, 
ödeme gücü olmayanı ise sonuçta yine infaz kurumuna gönderilmesini sonuçlayan bu sistemden vaz
geçilerek; gün para cezası olarak adlandırılan ve günümüzde Almanya, Avusturya Polonya, İsveç, 
Finlandiya, Danimarka ve hatta, Fransa gibi bir çok ülkede uygulanan sisteme geçilmiştir. 

Gün para cezası sisteminin temel amacı, para cezasının kişinin ödeme gücüne göre belirlenmesi 
yoluyla, suç işleyen zengin ile fakir arasındaki eşitsizliği gidermektir. Bunun yanında sistem, uy
gulaması basit, etkili, saydam ve para cezasından güdülen amaçlan yerine getirebilecek özelliktedir. 

Söz konusu yaptınm adli para cezası olarak ifade edilmiştir. Bu suretle söz konusu yaptınmın, 
idari nitelikteki "para cezası"ndan farklılığına işaret edilmek istenmiştir. 

Adli para cezası ilke olarak hapis cezası ile birlikte değil bu cezaya alternatif olarak uy
gulanacaktır. Buna karşılık ekonomik kazanç elde etme amacının güdüldüğü belli suçlarda, kanun
da aynca gösterilmesi koşuluyla hapis ve adli para cezasına birlikte hükmedilebilecektir. 

Adli para cezasına hükmederken hâkim önce, suç karşılığı olarak kanundaki sınırlar arasında 
gün birimi sayısını saptayacaktır. Toplam gün birimi sayısı belirlenirken hâkim cezanın bireyselleş-
tirilmesindeki ölçüleri esas alarak bir sonuca varacaktır. Örneğin yüz gün birimi gibi. İkinci 
aşamada ise kişinin, ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde tutularak bir gün biriminin parasal 
miktan tayin edilecektir. Bu miktan hâkim, kişinin malvarlığını, bir günde kazandığı veya kazan
ması gereken gelirini dikkate alarak takdir edecektir. Örneğin elli Türk Lirası gibi. Daha sonra top
lam gün birimi sayısı ile bir gün biriminin parasal miktan çarpılarak, adli para cezasının miktan tes
pit edilecektir. Örnekte yüz (gün) ile elli (Türk Lirası) çarpıldığında adli para cezasının miktan beş 
bin Türk Lirası olarak bulunmaktadır. 

Hâkim gerektiğinde bu miktann taksitle ödenmesine karar verebilecek ve bunu taksit sayısı ile 
birlikte karannda ifade edecektir. Taksitle ödemeye hükmedildiğinde, taksitlerden birinin zamanın
da ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para 
cezasının hapse çevrileceği kararda aynca belirtilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 53) : 
İşlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye karşı duyulan güven sarsılmaktadır. Bu nedenle, suç

lu kişi özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakların kullanmaktan yoksun bırakıl
maktadır. Madde metninde, işlediği suç dolayısıyla kişinin hangi haklan kullanmaktan yoksun 
bırakılacağı belirlenmiştir. 

Ancak, bu hak yoksunluğu süresiz değildir. Cezalandınlmakla güdülen asıl amaç, işlediği suç
tan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandınlması olduğuna göre, 
suça bağlı hak yoksunluklannın da belli bir süreyle sınırlandınlması gerekmiştir. Bu nedenle, mad
de metninde söz konusu hak yoksunluklannın mahkûm olunan cezanın infazı tamamlanıncaya 
kadar devam etmesi öngörülmüştür. Böylece, kişi mahkûm olduğu cezanın infazının gereklerine uy
gun davranarak bunun tamamlanmasıyla kendisinin tekrar güven duyulan bir kişi olduğu konusun
da topluma da bir mesaj vermektedir. Bu bakımdan hak yoksunluklannın en geç cezanın infazının 
tamamlanması aşamasına kadar devam etmesi, suç ve ceza politikasıyla güdülen amaçlara daha uy
gun düşmektedir. 
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(3) Kararda, adli para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı 
olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir. 

(4) Hâkim, ekonomik ve şahsî hâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para cezasını 
ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil 
verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde ödemesine de karar verebilir. Taksit süresi iki 
yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında öden
memesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hap
se çevrileceği belirtilir. 

İKİNCİ BOLUM 
Güvenlik Tedbirleri 

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 
MADDE 53. - (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin 

kanuni sonucu olarak; 
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunlann denetim ve gözetimi 
altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hiz
metlerde istihdam edilmekten, 

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî haklan kullanmaktan, 
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya 

denetçisi olmaktan, 
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir 

meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, 
yoksun bırakılır. 
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Bu sistemde süresiz bir hak yoksunluğu söz konusu olmadığı için, yasaklanmış hakların geri 
verilmesinden artık söz edilemeyecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen 
hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanabileceği 
belirtilmiştir. Ayrıca, dördüncü fıkrada, kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada 
onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında mahkûm oldukları cezaya bağlı herhangi bir hak 
yoksunluğunun doğmadığı hüküm altına alınmıştır. 

Maddenin beşinci fıkrasında, belli bir hak ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen 
kasıtlı suçlar dolayısıyla mahkûmiyet hâlinde, mahkûm olunan cezanın infazından sonra da etkili 
olmak üzere bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına ayrıca hükmedilmesi öngörülmüş
tür. Bu durumda mahkemenin belli bir hak ve yetkiyle ilgili olarak vereceği yasaklama kararı bir 
güvenlik tedbiri niteliği taşımaktadır. 

Altıncı fıkrada, belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, yine güvenlik ted
biri olarak, belli bir süre için bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü bel
gesinin geri alınmasına karar verilebileceği öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 54) : 
Müsadere ve "suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi" başlığını taşıyan yaptırımlar Tasarıda 

"fer'i ceza" olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere müsadere, bir şeyin mülkiyetinin devlete geç
mesini sonuçlayan bir yaptırımdır. Bu nedenle müsadere yanında "suç nedeniyle mülkiyetin devlete 
geçmesi" adıyla ayrı bir yaptırım düzenlemesi, bilimsel açıdan doğru olmadığı gibi, kavram karışık
lığına da yol açabilecektir. 

Ayrıca, Tasanda müsadere yaptırımı bir "ceza" olarak öngörülmesine rağmen, "suç dolayısıy
la hiç kimse mahkûm edilmese de" müsadereye hükmedilebilmesi kabul edilmiştir. Ceza niteliğin
deki bir yaptırıma, bir kimsenin mahkûmiyeti olmadan başvurulamayacağı açıktır. 

Belirtilen bu sakıncaların giderilmesi ve müsaderenin Anayasada yer alan mülkiyet hakkını 
zedelememesi için, suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen eşyanın 
müsaderesine karar verileceği kabul edilmiştir. Ancak, bunun için, eşyanın iyiniyetli üçüncü kişilere 
ait olmaması gerekir. Başka bir deyişle, kişinin suçun işlenmesine iştirak etmemesi, suçun işlenişin
den haberdar olmaması durumunda, sahibi bulunduğu eşya bir suçun işlenmesinde kullanılmış olsa 
bile, müsadereye hükmedilemeyecektir. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eş
ya ise, suçun icra hareketlerine henüz başlanmamış ise, sadece bu nedenle müsadere edilemeyecek
tir. Ancak bu eşyanın niteliği itibarıyla kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından 
tehlikeli olması durumunda müsaderesine hükmedilecektir. 

Yapılan yeni düzenleme ile getirilen temel değişiklik, müsaderenin hukukî niteliğinin bir güven
lik tedbiri olduğunun kabul edilmesidir. İşte bu nedenledir ki, müsadereye hükmedilmesi için bir 
suçun işlenmesi zorunlu olmakla birlikte, bu suçtan dolayı bir kimsenin cezaya mahkûm edilmesi 
gerekmemektedir. Örneğin suç işlenmesinde kullanılan tehlikeli eşya, bunu kullanan fail çocuk veya 
akıl hastası olması nedeniyle cezalandırılamasa dahi, müsaderesine hükmedilebilecektir. 
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(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanın
caya kadar bu haklan kullanamaz. 

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu 
üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukandaki fıkralar hükümleri uygulan
maz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz 
konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir. 

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış 
olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suç
lar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, aynca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, 
hükmolunan cezanın yansından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına 
karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla 
sadece adli para cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yansından bir 
katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleş
mesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adli para cezasının tamamen infazından itibaren iş
lemeye başlar. 

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yüküm
lülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan 
fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri 
alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve 
süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar. 

Eşya müsaderesi 
MADDE 54. - (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlen

mesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın 
müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, 
kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldınlması, elden çıkanlması, tüketilmesi 
veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde; bu eşyanın değeri kadar para 
tutannın müsaderesine karar verilir. 

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar 
doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykın olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedil-
meyebilir. 

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, 
müsadere edilir. 

(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlannın müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu 
kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir. 

(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin 
payının müsaderesine hükmolunur. 
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İkinci fıkraya göre, müsadere konusu eşyanın ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketil
mesi veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde; bunun değeri kadar para 
tutarının müsaderesine hükmedilecektir. 

Üçüncü fıkrada ise, müsaderede orantılılık kuralı kabul edilmiştir. Buna göre, suçta kullanılan 
eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle 
hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyecektir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, yasak olan eşyanın müsaderesine ilişkin hükme yer verilmiş
tir. Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyanın, her hâl
de müsaderesine hükmolunacaktır. 

Beşinci fıkrada, kısmi müsadere; altıncı fıkrada ise, müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete 
konu olan eşyanın müsaderesi düzenlenmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 55) : 
Maddede, suç işlemek yoluyla kazanç elde edilmesini engelleyecek etkin bir yaptınm olarak 

kazanç müsaderesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile güdülen temel amaç, suç iş
lemek yoluyla kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesidir. Bu nedenle yeni hükümde kazanç 
müsaderesi kapsamlı bir biçimde düzenlenmiş ve suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıy
la elde edilen ekonomik kazançların müsaderesi olanaklı hâle getirilmiştir. Böylece, kazanç 
müsaderesi, "karapara aklama", uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, dolandırıcılık, kaçakçılık, 
ihaleye fesat karıştırma gibi ekonomik çıkar elde etme amacıyla işlenen suçlara karşı etkin biçim
de caydıncılık özelliği olan bir yaptınm niteliğine kavuşturulmuştur. Bu hükmün uygulanmasında 
mağdurun ve iyi niyetli üçüncü kişilerin haklan korunacak, bunlara ait maddî değerler kazanç 
müsaderesine tabi tutulmayacaktır. 

Düzenleme ile getirilen diğer bir yenilik, kaim değerin müsaderesidir. Buna göre, müsadere 
konusu ekonomik değerin harcama, imha, tüketme gibi hareketlerle müsaderesinin imkânsız kılın
ması hâlinde, karşılığı para tutannın müsaderesine karar verilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 56) : 
Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin nelerden ibaret olduğu ve bunlann ne suretle uy

gulanacağı hususlannda çocuklarla ilgili kanun içeriğinde düzenleme yapılması uygun görülmüştür. 
GEREKÇE (MADDE 57) : 
Maddede akıl hastalanna özgü güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir. Buna göre, fiili işlediği sırada 

akıl hastası olan kişiler, yüksek güvenlikli sağlık kurumlannda koruma ve tedavi altına alınırlar. 
Akıl hastalan ile ilgili güvenlik tedbiri açısından belli bir süre öngörülmüş değildir. Bu neden

le, güvenlik tedbiri, akıl hastasının toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalkmasına veya önem
li ölçüde azalmasına kadar uygulanmaya devam edilecektir. 

Kusur yeteneği tam olarak kalkmamış olmakla birlikte, işlediği fiille ilgili olarak hastalığı 
yüzünden davranışlannı yönlendirme yeteneği azalmış olan kişinin mahkûm olduğu hapis 
cezasının, akıl hastalanna özgü güvenlik tedbirine çevrilmesine de olanak tanınmıştır. 

Keza, suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyancı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik ted
biri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyancı madde bağımlılanna özgü sağlık kuruluşunda tedavi 
altına alınması ve bu kişilerin tedavisinin, alkol ya da uyuşturucu veya uyancı madde bağımlılığın
dan kurtulmalanna kadar devam etmesi öngörülmüştür. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık 
kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest 
bırakılabilecektir. 
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Kazanç müsaderesi 
MADDE 55. - (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun 

işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile, bunlann değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi 
sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlann müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre 
müsadere karan verilebilmesi için, maddî menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir. 

(2) Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere elkonulamadığı veya bunlann merciine tes
lim edilmediği hâllerde, bunlann karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir. 

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
MADDE 56. - (1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uy

gulanacaktan ilgili kanunda gösterilir. 
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri 
MADDE 57. - (1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaç

lı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastalan, yük
sek güvenlikli sağlık kurumlannda koruma ve tedavi altına alınırlar. 

(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık 
kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli öl
çüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hâkim karanyla serbest bırakılabilir. 

(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre, güvenlik 
bakımından kişinin tıbbî kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre ve 
arahklan belirtilir. 

(4) Tıbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, cumhuriyet savcılığınca bu 
kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır. 

(5) Tıbbî kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibanyla toplum açısından tehlikeliliğinin art
tığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güven
lik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır. 
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GEREKÇE (MADDE 58) : 
Kişinin daha önce işlediği suç nedeniyle belli bir cezaya mahkûm edilmiş olmasına rağmen suç 

işlemede gösterdiği kararlılıkla toplum açısından tehlikeliliğini ifade eden tekerrür, kişi hakkında 
hükmolunan cezanın infazı sırasında dikkate alınacak bir neden ve hatta, infazdan sonra denetimli 
serbestlik tedbiri uygulanmasının nedeni olarak görülmüştür. Bu nedenle, tekerrür dolayısıyla 
kişinin cezasında artırma yapan sistemden vazgeçilmiştir. 

Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, önceki mahkûmiyetin infaz edilmiş olması gerek
memekle birlikte; tekerrüre ilişkin sürelerin işlemeye başlaması bakımından önceki mahkûmiyetin 
infaz edilmiş olması aranmış ve böylece Tasandan farklı bir düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca, Tasarıya göre yapılan değişiklikle, yabancı mahkeme kararlarının tekerrüre etki alanı 
genişletilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra 
denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hak
kında da uygulanabileceği öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 59) : 
Madde metninde, bir güvenlik tedbiri olarak sınır dışı edilme düzenlenmiştir. 
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(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış 
olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yerleştirildiği yüksek güvenlikli sağlık 
kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine, mahkûm olduğu hapis cezası, süresi aynı kalmak 
koşuluyla, kısmen veya tamamen, mahkeme kararıyla akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak 
da uygulanabilir. 

(7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri 
olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi al
tına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde 
bağımlılığından kurtulmalanna kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık 
kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest 
bırakılabilir. 

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular 
MADDE 58. - (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir 

suçun işlenmesi hâlinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması 
gerekmez. 

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; 
a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarih

ten itibaren beş yıl, 
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın 

infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, 
geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. 
(3) Tekerrür hâlinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile ad

li para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur. 
(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hüküm

leri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; 
yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. 

(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla 
tekerrür hükümleri uygulanmaz. 

(6) Tekerrür hâlinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Aynca, 
mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. 

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın in
fazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir. 

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulan
ması, kanunda gösterilen şekilde yapılır. 

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik ted
birinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulan
masına hükmedilir. 

Sınır dışı edilme 
MADDE 59. - (1) İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

edilen yabancının, cezasının infazından sonra derhâl sınır dışı edilmesine de hükmolunur. 
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GEREKÇE (MADDE 60): 
Anayasamızda da güvence altına alınan ceza sorumluluğunun şahsîliği kuralının gereği olarak 

sadece gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımına hükmedilebilir. Ancak bu ilke, işlenen suç 
dolayısıyla özel hukuk tüzel kişileri hakkında güvenlik tedbiri niteliğinde yaptırımlara hükmedil-
mesine engel değildir. 

Bu nedenle maddede, özel hukuk tüzel kişileri hakkında hükmedilebilecek güvenlik tedbir
lerinin tür ve koşulları düzenlenmiştir. 

Maddede öngörülen ilk güvenlik tedbiri, faaliyet izninin iptalidir. Bunun için ilk koşul özel 
hukuk tüzel kişisine, belirli bir faaliyette bulunabilmesine ilişkin bir kamu kurumunca verilen bir 
iznin varlığıdır. İkinci koşul ise, bu iznin sağladığı yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi 
yaranna kasıtlı bir suç işlenilmesidir. Dikkat edilmelidir ki, burada söz konusu olan suç, tüzel kişi 
yaranna işlenmiş herhangi bir suç değildir. İşlenen suçla, verilen iznin kullanılması arasında neden
sellik bağı olmalıdır. Aynca, özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin bu suçun işlen
mesine iştirak etmeleri gerekir. 

Örneğin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edilen gelirlere meşruiyet görüntüsü 
kazandırmak için bir döviz bürosunun kullanılması hâlinde, bu döviz bürosunu işleten özel hukuk 
tüzel kişisinin, döviz bürosu işletmek için aldığı izin iptal edilecektir. Yine, ilaç üretmek için izin 
alınmış olan bir laboratuvarda uyuşturucu veya uyancı madde üretimi yapılması durumunda da, ay
nı sonuç doğacaktır. 

Özel hukuk tüzel kişileri bakımından öngörülen ikinci güvenlik tedbiri ise müsaderedir. Buna 
göre, tüzel kişi yaranna işlendiği belirlenen suç bakımından, müsadere hükümlerindeki koşullar da 
gerçekleşmiş ise, o suçla bağlantılı olan eşya ve maddî çıkarlann müsaderesine hükmedilecektir. Bu 
hâlde iyi niyetli üçüncü kişilerin haklan korunacaktır. 

Özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında, işlenen suç dikkate 
alındığında, çok ağır sonuçlar doğabilir. Örneğin çok sayıda kişi işsiz kalabilir veya iyi niyetli üçün
cü kişiler bakımından telafisi güç kayıplar meydana gelebilir. İşte bu gibi hâllerde mahkeme mad
dedeki orantılılık ilkesine dayanarak bu güvenlik tedbirlerine hükmetmeyebilecektir. 

Özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerine, her suç bakımından 
değil, kanunda özel olarak belirtilen hâllerde hükmedilebilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 61): 
Maddede cezanın belirlenmesinde izlenecek yöntem düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, temel 

cezanın belirlenmesinde hangi hususlann göz önünde bulundurulacağı bentler hâlinde gösterilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak husus

lardan bazılan, özel suç tanımlannda cezanın artınlmasını veya azaltılmasını gerektiren nitelikli un
surlar olarak belirlenmiş olabilir. Bu durumda, söz konusu nitelikli unsurlar, birinci fıkraya göre 
temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Bu düşüncelerle, maddenin ikinci fıkrasında 
mükerrer değerlendirme yasağı vurgulanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bir suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren bir
den fazla nitelikli unsurunun gerçekleşmesi hâlinde, temel cezanın en ağır cezayı gerektiren nitelik
li unsura göre belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
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Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri 
MADDE 60. - (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel 

hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kul
lanılması suretiyle tüzel kişi yaranna işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet hâlinde, iznin iptaline 
karar verilir. 

(2) Müsadere hükümleri, yaranna işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uy
gulanır. 

(3) Yukandaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar 
ortaya çıkarabileceği durumlarda, hâkim bu tedbirlere hükmetmeyebilir. 

(4) Bu madde hükümleri kanunun aynca belirttiği hâllerde uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 

Cezanın belirlenmesi 
MADDE 61. - (1) Hâkim, somut olayda; 
a) Suçun işleniş biçimini, 
b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçlan, 
c) Suçun işlendiği zaman ve yeri, 
d) Suçun konusunun önem ve değerini, 
e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, 
f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını, 
g) Failin güttüğü amaç ve saiki, 
göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sının 

arasında temel cezayı belirler. 
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Suçun temel şekline nazaran daha az cezayı gerektiren nitelikli unsurun varlığı hâlinde temel 
ceza üzerinden indirim yapıldıktan sonra, sırasıyla yapılacak olan artırım ve indirim sebepleri dör
düncü fıkrada belirlenmiştir. Buna göre, sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş 
küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere ilişkin hükümler 
ile, takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir. 

Tekerrür, cezanın ağırlaştırılması nedeni olarak görülmediği için, cezanın belirlenmesi açısın
dan Tasanda benimsenen sıralamada yer alan tekerrür çıkarılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 62) : 
Takdiri indirim nedenlerinin varlığı durumunda Tasarıda kabul edilen indirim oranlarında kıs

men değişiklik yapılmıştır. 
Ayrıca, takdiri indirim nedenlerinin neler olabileceği, sınırlı olmamak üzere ve örnekler şeklin

de belirlenmiştir. Bunlar, maddenin ikinci fıkrasında failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki 
ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar 
olarak belirlenmişlerdir. Bu nedenler, Hükümet Tasarısında temel cezanın belirlenmesinde dikkate 
alınabilecek hususlar arasında gösterilmişti. Ancak, yapılan değişiklikle, mükerrer değerlendirme 
yasağı dolayısıyla, bu nedenlerin temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınmaması, sadece takdiri 
indirim nedenleri olarak göz önünde bulundurulması gereği kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 63) : 
Maddeyle, mahkûmun suç nedeni ile şahsî hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran örneğin 

tutuklama gibi hâller nedeni ile geçirilen sürelerin mahkûmiyetten indirilmesi esası benimsenmiş
tir. Böylece teknik anlamda tutukluluk sayılmamakla beraber şahsî hürriyeti sınırlama sonucunu 
doğuran tedbirlerin tümünün de tutukluluk gibi mahkûmiyet süresine mahsup edilmesi öngörülmüş
tür. Bu nedenle, madde metninde "hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller" ibaresi kul
lanılmıştır. 

Maddede "hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen" ibaresi yer aldığından hükümlünün mah
kûm edildiği suçtan başka bir fiilden dolayı yargılama nedeniyle hürriyetinin sınırlanmış olması 
hâlinde de mahsubun hangi koşul ile yapılabileceği gösterilmiştir. 

Tasarıdaki maddenin ikinci cümlesinde yapılan değişiklikle, adli para cezasına hükmedilmesi 
durumunda, mahsubun bir gün karşılığı yüz Türk Lirası sayılmak suretiyle yapılacağı kabul edil
miştir. 

GEREKÇE (MADDE 64) : 
Bu maddede yapılan düzenleme ile sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesi hüküm 

altına alınmıştır. Ancak niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin yar
gılamaya -sanığın ölümüne rağmen devam edilmesinin mümkün olduğu hâllerde. - devam edilip 
hasıl olan neticeye göre bir karar verilecektir. 
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(2) Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim veya artırım, birinci 
fıkra hükmüne göre belirlenen ceza üzerinden yapılır. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hâllerde, bunlar temel 
cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz. 

(4) Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla 
nitelikli hâllerin gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce artırma sonra indirme yapılır. 

(5) Yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza üzerinden sırasıyla, teşebbüs, iştirak, zincirleme 
suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî 
sebeplere ilişkin hükümler ile, takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir. 

(6) Hapis cezasının süresi, gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, 
otuz gündür. Yıl, resmî takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün, adli para cezası için 
bir Türk Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez. 

(7) Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de değiş
tirilebilir. 

Takdiri indirim nedenleri 
MADDE 62. - (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaş

tırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis 
cezası verilir. Diğer cezaların beşte birine kadarı indirilir. 

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama 
sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde 
bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir. 

Mahsup 
MADDE 63. - (1) Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsî hürriyeti sınırlama 

sonucunu doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. 
Adli para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan 
indirim yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Dava ve Cezanın Düşürülmesi 

Sanığın veya hükümlünün ölümü 
MADDE 64. - (1) Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, 

niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddî menfaatler hakkında davaya devam olunarak bun
ların müsaderesine hükmolunabilir. 
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Hükümlünün ölümü henüz infaz edilmemiş hapis ve adli para cezasını ortadan kaldırır. Ancak 
adli para cezası kısmen veya tamamen infaz edilmiş ise artık devletten geri istenemez. Buna kar
şılık hükümlünün sağlığında verilmiş olup kesinleşen müsadere ve yargılama giderleri hükümlünün 
mirasçılarından istenebilir. 

GEREKÇE (MADDE 65) : 
Hükümet Tasarısındaki maddenin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye üçüncü bir fıkra ek

lenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında özel affın mahiyeti açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Buna 
göre özel af ile sadece hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebileceği, infaz 
kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılabileceği veya para cezasına çevrilebileceği kabul edilmiş
tir. Bu sistemde özel af sadece hapis cezaları açısından kabul edilebilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, özel affın cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksun
lukları hakkında herhangi bir etkisinin olmadığı, açık bir şekilde vurgulanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 66): 
Tasarının dava zamanaşımına ilişkin düzenlemesi esas itibarıyla muhafaza edilmiştir. Ancak, 

suçlar arasında cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmasına ve çeşitli ceza yaptırımlarına ilişkin getirilen 
yeni hükümlere paralel olarak madde metninin ifade biçiminde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Madde metnine yeni bir fıkra olarak, çocuklar açısından fiili işlediği sıradaki yaşı göz önünde 
bulundurulmak suretiyle ayrı zamanaşımı sürelerinin belirlenmesine ilişkin bir hüküm konulmuştur. 

Tasanda, dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde ağırlatıcı ve hafifletici nedenler gözetil
meksizin kanunda yer alan cezanın üst sınırının göz önünde bulundurulacağı belirtilmekteydi. An
cak, yapılan değişiklikle, dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren 
nitelikli hâllerinin de dava zamanaşımı sürelerinin tespitinde göz önünde bulundurulması gerektiği 
yönünde düzenleme yapılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 67) : 
Tasarının ilgili madde metni içerik olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, "kamu davasının açıl

ması" ibaresi yerine, "soruşturma, kovuşturma yapılması, kamu davasının açılması" ifadesi benim
senmiş ve bu suretle uygulamada çıkan aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır. 
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(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan kaldırır. 
Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan 
hüküm, infaz olunur. 

Af 
MADDE 65. - (1) Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri 

ile birlikte ortadan kalkar. 
(2) Özel af ile, hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz 

kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir. 
(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini 

devam ettirir. 

Dava zamanaşımı 
MADDE 66. - (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası; 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl, 
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl, 
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl, 
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl, 
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, 
geçmesiyle düşer. 
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hak

kında, bu sürelerin yansının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer. 

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibanyla suçun 
daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de göz önünde bulundurulur. 

(4) Yukandaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının 
yukan sının göz önünde bulundurulur; seçimlik cezalan gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımın
dan hapis cezası esas alınır. 

(5) Aynı fiilden dolayı her ne suretle olursa olsun tekrar yargılanması gereken hükümlünün, 
sonradan yargılanan suça ait üçüncü fıkrada yazılı esasa göre belirecek zamanaşımı göz önünde 
bulundurulur. 

(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs hâlinde kalan suçlar
da son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda 
son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kim
seler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşım bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar. 

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştınlmış müebbet veya 
müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalannı gerektiren suçlann yurt dışında işlenmesi hâlinde 
dava zamanaşımı uygulanmaz. 

Dava zamanaşımının durması 
MADDE 67. - (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer 

bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde; izin veya karann 
alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda 
karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldınlıncaya kadar dava zamanaşımı durur. 
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GEREKÇE (MADDE 68): 
Tasanda ceza zamanaşımı sürelerinin geçmesiyle cezalann "ortadan kalkacağı" belirtilmektey

di. Ancak yapılan değişiklikle, ceza zamanaşımı sürelerinin geçmesinin, cezayı ortadan kaldır
madığı, sadece bir infaz engeli oluşturduğu kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 69) : 
Madde metninde cezaya bağlı olan veya mahkemenin verdiği hükümde yer alan hak yoksun-

luklannm süresinin ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam edeceği belirtilmiştir. Hükmolunmuş 
olan cezanın infazının gecikmesi, bu cezaya bağlı hak yoksunluklannın uygulanmasını engel
lemeyecektir. Ancak bu suretle doğan hak yoksunluklannın en fazla ceza zamanaşımı süresi dolun
caya kadar devam edeceği maddede hüküm altına alınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 70) : 
Bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen müsadere açısından ayn bir zamanaşımı süresi belirlen

miştir. 
GEREKÇE (MADDE 71): 
Tasannın ilgili maddesinin ikinci fıkrasında zamanaşımını kesen mahkûmiyet bakımından 

değişiklik yapılmıştır. Tasanda daha önce işlediği bir suçtan mahkûm olan kimsenin zamanaşımı 
süresi içinde mahkûm olduğu suç türünden diğer bir suç işlediği takdirde ceza zamanaşımının 
kesileceği kabul edilmişti. Ancak, madde metninde yapılan değişiklikle, üst sının iki yıldan fazla 
hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlendiğinde zamanaşımının kesileceği kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 72) : 
Taşandaki madde metni içerik bakımından muhafaza edilmiştir. Ancak, atıf sisteminin oluş

turabileceği sakıncalann önüne geçebilmek amacıyla, atıf yapılan madde içeriği metne alınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 73): 
Taşandaki metin muhafaza edilmiştir. Ancak, sistematik açıdan daha doğru olduğu düşüncesiy

le, Hükümet Tasansının 39. maddesinin son fıkrasında yer alan uzlaşmaya ilişkin hüküm, bu mad
de metnine son fıkra olarak ilave edilmiştir. 
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Ceza zamanaşımı 
MADDE 68. - (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez: 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl, 
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl, 
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl, 
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl, 
e) Beş yıla kadar hapis ve adli para cezalarında on yıl. 
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hak

kında, bu sürelerin yansının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez. 

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar 
dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet veya on yıldan fazla hapis 
cezalannda zamanaşımı uygulanmaz. 

(4) Türleri başka başka cezalan içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiy
le infaz edilmez. 

(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı 
günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır. 

Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları 
MADDE 69. - (1) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza 

zamanaşımı doluncaya kadar devam eder. 

Müsaderede zamanaşımı 
MADDE 70. - (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten son

ra infaz edilmez. 
Ceza zamanaşımının kesilmesi 
MADDE 71. - (1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye 

kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser. 
(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 

kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir. 

Zamanaşımının hesabı ve uygulanması 
MADDE 72. - (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri, gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir 

gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmî takvime göre hesap edilir. 
(2) Dava ve ceza zamanaşımı re'sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vaz

geçemezler. 
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, uzlaşma 
MADDE 73. - (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili 

kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. 
(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin 

kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar. 
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GEREKÇE (MADDE 74) : 
Taşandaki metin içerik olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, müsadere ve adli para cezası yap-

tınmlanna ilişkin hükümler göz önünde bulundurularak, madde metninin ifadesinde değişiklik 
yapılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 75) : 
Taşandaki metin içerik olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, adli para cezasına ilişkin hükümler 

göz önünde bulundurularak, madde metninin ifadesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 
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(3) Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin 
haklan düşmez. 

(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan 
zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme 
cezanın infazına engel olmaz. 

(5) İştirak hâlinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini de 
kapsar. 

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. 
(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri 

gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsî haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mah
kemesinde de dava açamaz. 

(8) Suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup, soruşturulması ve kovuş
turulması şikâyete bağlı bulunan suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve doğmuş olan zararın tümünü 
veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail özgür iradeleri ile uzlaş
tıklarında ve bu husus Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından saptandığında kamu davası açıl
maz veya davanın düşürülmesine karar verilir. 

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi 
MADDE 74. - (1) Genel af, özel af, şikâyetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya 

ödenen adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. 
(2) Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zarann tazmini için açılan 

şahsî hak davasını etkilemez. 
(3) Cezanın düşmesi, şahsî haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri et

kilemez. Ancak, genel af hâlinde yargılama giderleri de istenemez. 
Önödeme 
MADDE 75. - (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını 

gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sının üç ayı aşmayan suçlann 
faili: 

a) Adli para cezası maktu ise bu miktan, değilse aşağı sınınnı, 
b) Hapis cezasının aşağı sınınnın karşılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası üzerinden 

bulunacak miktan, 
c) Hapis cezası ile birlikte adli para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) 

bendine göre belirlenecek miktar ile adli para cezasının aşağı sınınnı, 
soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün için

de ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. 
(2) Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi hâlinde de fail, 

hâkim tarafından yapılacak bildirim üzerine birinci fıkra hükümlerine göre saptanacak miktardaki 
parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer. 

(3) Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapıl
madan dava açılması veya dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren 
bir suça dönüşmesi hâlinde de yukandaki fıkra uygulanır. 

(4) Suçla ilgili kanun maddesinde yukan sının üç ayı aşmayan hapis cezası veya adli para 
cezasından yalnız birinin uygulanabileceği hâllerde ödenmesi gereken miktar, yukandaki fıkralara 
göre adli para cezası esas alınarak belirlenir. 
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GEREKÇE (MADDE 76) : 
Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulunun 9 Aralık 1948 tarihli ve 260 A (III) sayılı Karanyla onaylanarak imzaya 
açılmış ve Türkiye bu Sözleşmeye 23.3.1950 tarih ve 5630 sayılı Kanun uyarınca çekince koymak-
sızm onaylamıştır. 

Sözleşmenin 1 inci maddesinde "Sözleşen taraflar, soykırımın, ister barış ister savaş zamanın
da işlenmiş olsun, bir devletler hukuku suçu olduğunu tasdik ederler ve bu suçu önlemeyi ve 
cezalandırmayı taahhüt ederler" ifadesine yer verilmiş olup, 3 üncü maddesinde, cezalandırılması 
gereken fiiller belirtilmekte, 5 inci maddesinde ise taraf devletlerin, Sözleşmenin hükümlerinin 
yürürlüğe konmasını ve özellikle 3 üncü maddede belirlenen suçlan işlemekten sanık kişiler için et
kin cezalann verilmesini sağlamak üzere gerekli kanunlan, anayasalan çerçevesinde, yürürlüğe 
koymalan gereğine işaret edilmektedir. 

Tasannın bu maddesi, Sözleşmenin tanımladığı soykınm fiillerinin cezalandınlmasını öngör
mektedir. Jenosit, Nazi Almanyası'nın sekiz milyon kişinin ölümüne neden olan II. Dünya Savaşı 
sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere ve Fransa tarafından oluşturulan Nürnberg 
Mahkemesi Statüsü ve görev alanına giren "insanlığa karşı işlenen suçlar" temel alınarak oluş
turulan ve "insan öldürme" den farklı bir suçtur. Millî, etnik, ırkî ve dinsel bir grubu veya herhangi 
bir grubu yok etmek maksadı, suçun manevî unsurunu oluşturmaktadır. Maddî unsur ise, grup 
azalannın öldürülmesi, grup azalannın bedensel ve aklî melekelerinin ciddî surette haleldar edil
mesi, grubun tümü ile veya kısmen yok edilmesini sonuçlayacak nitelikte varlık koşullanna zorlan
ması, çocukların zorla başka yerlere gönderilmeleridir. 

Suçun oluşması için gerekli maksadın yanında maddî unsurların da bir özellik taşıması gerek
mektedir: Maddî unsurlann, oluşması yönünden, hareketlerin "bir planın icrası" sonucu gerçekleş
tirilmeleri gerekmektedir. Tasarının bu maddesi, Fransız Ceza Kanununun da yaptığı gibi Birleşmiş 
Milletlerin 9.12.1948 tarihli Sözleşme metninden aynlmaktadır: Sözleşme 2 nci maddesinde soy-
kınmı "bir insan grubunun imha niyeti" ile belirlemekte ve böylece sübjektif bir ölçüt kullanmak
tadır. Tasan metninde ise meydana getirilmiş "bir planın icrası suretiyle" denilerek objektif bir öl
çüt kullanılmış olmaktadır. Böylece suç girişiminin planlı ve sistematik karakteri vurgulanmış ol
maktadır. Kaldı ki, bu koşul Nürnberg Mahkemesi Statüsünün 6 ncı maddesinde de yer almaktadır. 

Ayrıca şu hususa da işaret edilmelidir ki, 1948 Sözleşmesinde sadece belirli gruplar yer aldığı 
hâlde, Tasarı bunlara bütün diğer grupları da eklemek suretiyle, suça daha da genişlik vermiştir. 
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(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldınlması, kişisel hakkın 
istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez. 

İKİNCİ KİTAP 
Özel Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
İnsanlığa Karşı Suçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soykırım 

Soykırım 
MADDE 76. - (1) Bir planın icrası suretiyle, millî, etnik, ırkî, dinî veya bunlar dışında bir özel

likle belirlenen bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi maksadıyla, bu gruplann üyelerine 
karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykınm suçunu oluşturur: 

a) Kasten öldürme, 
b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme, 
c) Grubun, tamamen veya kısmen yokedilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zor

lanması, 
d) Doğumlann zorla engellenmesi, 
e) Çocuklann zorla başka yerlere götürülmesi. 
(2) Soykınm suçu failine ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası verilir. 
(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. 
(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 
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Soykırım suçunun millî, etnik, ırkî veya dinsel veya herhangi bir grubun tamamen veya kısmen 
ortadan kaldırılması amacıyla işlenen bir suç olduğu açıktır. Bu suçun mevzuatımıza dahil edilmesi, 
1948 tarihli Jenosit Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerimizin gereğidir. Sözleşme ile 
maddî ve manevî unsurları açıkça belli olan farklı bir suçu ihdas etme yükümlülüğü getirilmiştir. 

Roma'da düzenlenen diplomatik bir konferans sonucu kabul edilen ve jenosit dahil insanlığa 
karşı işlenen suçların cezalandırılması amacıyla kurulması öngörülen Birleşmiş Milletler Ulus
lararası Ceza Mahkemesi Statüsü düzenlemelerinde de konu irdelenmiş bulunmaktadır. 

Bu suçlarla ilgili olarak Sözleşmeye taraf ülkelerin bazıları konuyu iç mevzuatlarına sokmuş
lardır: Söz gelimi Fransa 1992 yılında kabul etmiş olduğu yeni Ceza Kanununda insanlığa karşı suç
lar başlığı altında, soykırım suçunu düzenlemiş, konu Avusturya Ceza Kanununun 321 inci mad
desinde, Alman Ceza Kanununun 220a maddesinde yer almıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında bu suçlardan dolayı özel hukuk tüzel kişileri hakkında da bunlara 
özgü güvenlik tedbirine hükmolunacağı; son fıkrada ise, bu tür suçlardan dolayı zamanaşımının iş
lemeyeceği kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 77) : 
Maddede, bir planın uygulanması suretiyle ve siyasal, felsefî, ırkî veya dinsel saiklerle nüfusun 

sivil bir grubuna karşı, sürgün etme, esir hâline getirme, kitle hâlinde ve sistematik olarak kişileri 
öldürme, insanların kaçınldıktan sonra yok edilmeleri, işkence veya insanlık dışı işlemlere veya 
biyolojik deneylere tâbi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme fiillerinin işlenmesi in
sanlığa karşı suç sayılmıştır. 

Bu madde, Nürnberg Mahkemesi Statüsünün 6 (c) maddesinden esinlenerek kaleme alınmıştır. 
Nitekim yeni Fransız Ceza Kanunu da 212-1 inci maddesi yönünden aynı surette hüküm getirmiş
tir. Dikkat edilmelidir ki, bu maddedeki hareketler bir grubun, grup olarak imha edilmesi amacıyla 
işlenecek olursa soykırım suçuna dönüşür. 

GEREKÇE (MADDE 78) : 
Gerek soykırım suçunun gerek insanlığa karşı suçların örgüt şeklindeki bir yapılanmayla da iş

lenmesi hâlinde madde, bu tür suçlan işlemek amacıyla örgüt kurulmasını ve bu örgütlere katılmayı 
aynca cezalandırmaktadır. Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmiş olması hâlinde ayrıca bu 
suçlardan dolayı da cezaya hükmolunacağı gözden uzak tutulmamalıdır. 

GEREKÇE (MADDE 79) : 
Maddeye, Türkiye tarafından da onaylanan "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Millet

ler Sözleşmesi" ve "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, 
Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol" hükümlerinin gereğini yerine getir
mek üzere Tasanda yer verilmiştir. 

Maddî menfaat sağlamak üzere, genellikle suç örgütleri marifetiyle göçmenler başka ülkelere 
kaçınlmakta, yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmakta ve bu örgütlerin eline düşen çaresiz insan
lar, büyük ve bazen yaşam ve beden bütünlükleri bakımından onanlamayan zararlara uğrayabilmek
tedirler. 

Maddenin birinci fıkrası göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturan seçimlik hareketleri tanımlamak
tadır: Tanıma göre, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla, 
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İnsanlığa karşı diğer suçlar 
MADDE 77. - (1) Bir plan doğrultusunda; siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle nüfusun sivil 

bir grubuna karşı sürgün etme, tutsaklaştırma, kitlesel biçimde ve sistemli olarak kişilerin öldürül
mesi, insanların kaçınldıktan sonra yokedilmeleri, insanları işkence veya insanlık dışı işlemlere 
veya bireysel biyolojik deneylere tâbi kılma, cinsel saldında bulunma, çocuklann cinsel istisman, 
zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevketme fiillerini işleyenlere ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası 
verilir. 

(2) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. 
(3) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 

Örgüt 
MADDE 78. - (1) Yukandaki maddelerde yazılı suçlan işlemek veya bunlann hazırlık hareket

lerini gerçekleştirmek maksadıyla oluşturulmuş bir örgütü kuranlara veya bu tür örgütlere katılan
lara on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. 
(3) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti 

Göçmen kaçakçılığı 
MADDE 79. - (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıy

la, yasal olmayan yollardan; 
a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan, 
b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan, 
kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarı oranın

da artırılır. 
(3) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bun

lara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
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yasal olmayan yollarla bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkân sağlamak ya da 
Türk vatandaşı veya yabancının ülke dışına çıkmasına imkân sağlamak, seçimlik hareketli suç 
olarak tanımlanmıştır. 

Bu itibarla, yasal olarak yurda girmiş olmakla beraber, Türkiye'de sürekli olarak oturmalarına 
yetkili mercilerce karar verilmemiş yabancıların ülkede kalmalarına imkân sağlamak da, bu suçu 
oluşturacaktır. 

Suçun manevî unsuru, fiilin "doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî bir yarar elde etmek 
maksadıyla" işlenmesidir. Suçun oluşması için, bu maksadın varlığı gerekli ve yeterlidir; ancak 
menfaatin elde edilmiş olması gerekmez. Bu unsur, suçu örneğin terör maksadıyla bazı kişileri ül
keye sokmak fiillerinden ayırmak olanağını vermektedir. Kaldı ki, bu suçta asıl mağdurlar, çaresiz
lik ve yoksullukları nedeniyle kendilerine bir ekmek kapısı açmak için çırpınan insanlardır. 

İkinci fıkrada, göçmen kaçakçılığı suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlin
de, verilecek cezaların yarı oranında artırılması öngörülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında, bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 
tüzel kişi hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 80): 
Maddeye, Türkiye tarafından da onaylanan "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Millet

ler Sözleşmesi" ve "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Ek însan 
Ticaretinin, Öncelikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırıl
masına İlişkin Protokol" hükümlerinin gereğini yerine getirmek üzere Tasanda yer verilmiştir. 

1990'lı yıllardan itibaren suç örgütlerinin, etkinliklerini sınırlar ötesi alana genişleterek, özel
likle kadın, çocuk ve insan ticaretini örgütledikleri ve insanları bu uygar dünyada âdeta esarete tâbi 
kıldıkları görülmektedir. İşte bu nedenle, söz konusu Sözleşme ve Protokolün öngördüğü suçlara 
hukuk sistemimizde de yer verilmesi uygun görülmüştür. 

Maddenin öngördüğü maddî unsurlar, kadın, çocuk veya diğer insanların tedarik edilmeleri, 
kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya banndınlmalandır. 
Ancak bu hareketler kişileri zorla çalıştırmak, bazı hizmetleri vermeye mecbur kılmak, adı geçen
leri esaret veya benzerî uygulamalara tâbi kılmak yahut beden organlarından bazılarının verilmesine 
razı etmek maksadıyla icra edilecektir. 

Maddenin birinci fıkrası, söz konusu maksatlarla gerçekleştirilecek maddî unsurların belirli 
araç fiillere başvurulması suretiyle gerçekleştirilmesini suçun oluşması bakımından gerekli koşul
lar olarak saptamıştır. Bu fiiller tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulama, nüfuzu kötüye kullanma, 
kandırma, mağdurların çaresizliklerinden yararlanma veya mağdurlar üzerinde sahip olunan 
denetim olanaklarından yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, belirtilen amaçlan elde etmek üzere girişilen ve suçu oluşturan 
yardımcı fiiller varsa artık, mağdurun nzasımn yok sayılacağı belirtilmiştir. Örneğin bir kimsenin 
organlarını vermek hususundaki rızası, yukanda belirtilen fiiller sonucunda elde edilmiş ise, suçun 
oluşması bakımından bu rıza yok sayılacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında onsekiz yaşını doldurmamış olanlann birinci fıkrada belirtilen 
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçınlmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edil
meleri yahut banndırılmalan hâlinde, suçu oluşturan araç fiillerden herhangi birisine başvurulmasa 
da, faile birinci fıkrada belirtilen cezaların verileceği açıklanmıştır. Bu suretle onsekiz yaşını dol
durmamış çocuklann birinci fıkrada belirtilen maksatlarla maddenin öngördüğü hareketlere konu 
kılınmaları suçun oluşmasına olanak verecektir. 
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İnsan ticareti 
MADDE 80. - (1) Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzerî uygulamalara 

tâbi kılmak, vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla, tehdit, baskı, cebir veya şiddet 
uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından 
veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri tedarik eden, kaçıran, bir 
yerden başka bir yere götüren veya sevk eden, barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar 
hapis ve onbin güne kadar adli para cezası verilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, 
mağdurun rızası geçersizdir. 

(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edil
meleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya banndırıl-
maları hâllerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belir
tilen cezalar verilir. 

(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. 
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Maddenin son fıkrasında, bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 
tüzel kişi hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 81) : 
Maddede kasten öldürme suçunun temel şekli tanımlanmıştır. 
Maddede yapılan düzenlemeyle, 765 sayılı Türk Ceza Kanunundan farklı olarak, suçun temel 

şekli açısından müebbet hapis cezası öngörülmüştür. 
Bu düzenlemeyle, kişinin hayat hakkına verilen önem vurgulanmıştır. 
GEREKÇE (MADDE 82) : 
Maddede, kasten öldürme suçunun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren nitelikli 

hâlleri belirlenmiştir. Söz konusu suçun seçimlik olarak belirlenen bu nitelikli şekilleri, bentler 
hâlinde sıralanmıştır. 

(a) bendinde, kasten öldürme suçunun tasarlayarak işlenmesi, bir nitelikli hâl olarak kabul edil
miştir. 

(b) bendinde, öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi bir nitelikli hâl 
olarak öngörülmüştür. Bent kapsamında iki seçimlik harekete yer verilmiştir. 

Kişinin acıma hissi olmaksızın bir başkasını öldürmesi hâlinde canavarca hisle öldürme söz 
konusudur. Canavarca hisle öldürmenin arzettiği özellik, öldürmenin vahşi bir yöntemle gerçekleş
tirilmesidir. Kişinin yakılarak, uyurken kulağının içine kızgın yağ dökülerek ya da vücudu par
çalanarak öldürülmesi, buna örnek olarak gösterilebilir. 

Bu bentte yer verilen ikinci seçimlik hareket ise, kişiye eziyet çektirilerek öldürülmesidir. Bu 
durumda, kişi hemen değil, belli bir süreç içinde acı çektirilerek öldürülmektedir. Örneğin kişiye 
gözleri çıkarılarak, kulağı ve sair organları kesilerek acı çektirilmekte ve sonuçta öldürülmektedir. 

(c) bendinde ise, öldürmenin genel tehlike yaratmak ya da tehlikeli araçlar kullanılmak suretiy
le işlenmesi, bu suçun nitelikli hâli olarak tanımlanmıştır. Genel tehlike yaratmak, başlı başına bir 
suç oluşturmaktadır. Genel tehlikeye sebebiyet verme suçunun oluşabilmesi için ölüm veya 
yaralama ya da malvarlığına zarar verme gibi bir neticenin meydana gelmesi gereksizdir. Bu neden
le, kasten öldürme suçunun genel tehlike yaratmak suretiyle işlenmesi hâlinde, hem genel tehlike 
yaratma suçu hem de kasten öldürme suçu birlikte gerçekleşmiş olmaktadır. Fikri içtima hükümleri 
uygulanmak suretiyle bu durumda kişiye daha ağır cezayı gerektiren kasten öldürme suçundan 
dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir. Ancak, bu bent hükmüyle söz konusu durum, kasten öldür
me suçunun nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. 

(d) bendinde ise, kasten öldürme suçunun belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişilere yani 
üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi, bu suçun diğer bir nitelikli hâli 
olarak tanımlanmıştır. 

(e) bendinde, kasten öldürme suçunun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi, bu suç açısından bir nitelikli hâl olarak ön
görülmüştür. Çocuk olması veya ileri yaşı, hastalığı, malûllüğü veya ruhî veya fizik güçsüzlüğü 
nedeniyle kendini korumaktan âciz bir kimseye karşı fiilin işlenmesi, gerek faildeki ahlâkî 
kötülüğün mefruz çokluğu gerek fiilin icrasındaki kolaylık dolayısıyla, nitelikli hâl sayılmıştır. 
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İKİNCİ KISIM 
Kişilere Karşı Suçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hayata Karşı Suçlar 

Kasten öldürme 
MADDE 81. - (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

Nitelikli hâller 
MADDE 82. - (1) Kasten öldürme suçunun; 
a) Tasarlayarak, 
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, 
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal 

silâh kullanmak suretiyle, 
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, 
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye 

karşı, 
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, 
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, 
i) Kan gütme saikiyle, 
j) Töre saikiyle, 
işlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(f) bendinde ise, kasten öldürme suçunun gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesi bir 
nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Suçun gebe kadına karşı işlenmesi hâlinde iki hayata son 
verilmektedir. Bu nedenle, belirtilen durumda faile daha ağır ceza verilmesi öngörülmüştür. Failin 
söz konusu nitelikli unsur dolayısıyla sorumlu tutulabilmesi için, mağdurun gebe olduğunu bilmesi 
gerekir; yani suçun bu nitelikli unsuru açısından failin doğrudan kastla hareket etmesi gerekir. 

(g) bendinde, suçun kamu görevlisine karşı ve görevini yerine getirmesi dolayısıyla işlenmesi, 
bu suçun nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Suçun salt kamu görevlisine karşı işlenmesi yeterli 
değildir; mağdurun, görevinin gereklerine uygun davranılması dolayısıyla öldürülmesi gerekir. Hat
ta, kamu görevliliği sıfatı sona ermiş olsa bile, kişinin kamu görevinin gereklerine uygun davran
ması dolayısıyla öldürülmesi hâlinde de bu nitelikli unsur oluşacaktır. 

(h) bendinde, bu suçun güdülen amaç itibarıyla nitelikli hâline yer verilmiştir. İşlenmiş olan bir 
suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmekte olan bir suçun işlenmesini kolaylaş
tırmak amacıyla, kişi öldürüldüğünde, amaç suç araç suç ilişkisi söz konusudur. Suçun bu nitelikli 
hâlinin oluşabilmesi için, belirtilen amaçlarla bir kişinin öldürülmesi yeterlidir; öldürmek suçuyla 
amaçlananın gerçekleşmesi gerekmez. Bu nedenle, örneğin bir banka soygununu gerçekleştirebil
mek amacıyla öldürme suçunun işlenmesi hâlinde, fail hakkında bu nitelikli unsur dolayısıyla 
cezaya hükmedilecektir. Banka soygununun gerçekleşmesi hâlinde, failin ayrıca bu suçtan dolayı da 
cezalandırılması gerekir. Başka bir deyişle, bu gibi durumlarda gerçek içtima kurallarını uygulamak 
gerekir. 

(i) bendine göre; yerleşmiş Yargıtay kararlarında da kabul edildiği üzere, kan gütme saikiyle 
öldürme hâlinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmcdilmesi, fiilin sadece kan gütme 
saikine bağlı olarak işlenmiş olması hâlinde söz konusu olabilecektir. Ancak, belirtilmelidir ki, hak
sız tahrikin koşullarının bulunduğu hâllerde, bu bent hükmü uygulanamaz. 

Nihayet, (j) bendine göre; töre saikiyle öldürme hâlinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
hükmedilecektir. Ancak, bu hükmün uygulanabilmesi için, somut olayda haksız tahrikin koşul
larının bulunmaması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 83) : 
Madde metninde kasten öldürme suçunun ihlâli davranışla işlenmesi düzenlenmiştir. 
İhmal, kişiye belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün yüklendiği hâllerde, bu 

yükümlülüğe uygun davranılmamasıdır. Belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğüne aykırı 
olarak bu davranışın gerçekleştirilmemesi sonucunda, bir insan ölmüş olabilir. Örneğin, bir sağlık 
kuruluşunda görev yapan tabip, durumu acil olan bir hastaya müdahale etmez ve sonuçta hasta ölür. 

İhmali davranışla sebebiyet verilen ölüm neticesinden dolayı sorumlu tutulabilmek için, 
neticeyi önlemek hususunda soyut bir ahlakî yükümlülüğün varlığı yeterli değildir; bu hususta 
hukukî bir yükümlülüğün varlığı gereklidir. 

Neticeyi önleme yükümlülüğü, bazı durumlarda koruma ve gözetim yükümlülüğüne dayan
maktadır. Bu yükümlülüğün kaynağı önce kanundur. Kişilere belli durumlarda belli bir yönde icraî 
davranışta bulunma konusunda kanunla yükümlülük yüklenmektedir. Örneğin velayet ilişkisinin 
gereği olarak ana ve babanın çocukları üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunmaktadır. 
(22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, madde 335 vd.). Bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi, başlı başına bir haksızlık ifade etmektedir. 

Koruma ve gözetim yükümlülüğünün iradî biçimde üstlenilmesi, neticeyi önleme yüküm
lülüğünün ikinci bir kaynağını oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, koruma ve gözetim yüküm
lülüğü, bir sözleşme ilişkisinden kaynaklanabilir. 
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Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 
MADDE 83. - (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi 

dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna 
sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. 

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin; 
a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden 

kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, 
b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum 

oluşturması, 
gerekir. 
(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağır

laşmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 
onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hük-
molunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir. 
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Bu konudaki üçüncü grubu, öngelen tehlikeli fiilden kaynaklanan neticeyi önleme yüküm
lülüğü oluşturmaktadır. Örneğin, taksirle bir trafik kazasına neden olan kişi, kaza sonucunda 
yaralanan kişilerin bir an önce tedavi edilmelerini sağlama konusunda bir yükümlülük altına gir
mektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda yaralı kişinin ölmesi hâlinde, bu 
neticeden dolayı kazaya sebebiyet veren kişiyi de sorumlu tutmak gerekir. 

Kasten öldürme suçu gibi, kanunî tanımında belli bir fiilin icrasının yanı sıra bir neticeye de 
unsur olarak yer verilmiş olan suçlarda, söz konusu netice, ihmali bir davranışla da gerçekleş
tirilebilir. Bu itibarla, bir sağlık kuruluşunda görev yapan tabibin, durumu acil olan bir hastaya 
müdahale etmemesi sonucunda hastanın ölmesi hâlinde; ihmali davranışla öldürme suçunun işlen
diğini kabul etmek gerekir. Ancak, ihmali davranışla öldürme suçu, kasten işlenebileceği gibi tak
sirle de işlenebilir. Belli bir yönde icraî davranışta bulunma yükümlülüğü altında bulunan kişi, bu 
yükümlülüğün gereği olan icraî davranışta bulunmaması sonucunda bir insanın ölebileceğim öngör
müş ise, olası kastla işlenmiş olan öldürme suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Buna karşılık, 
belli bir yönde icraî davranışta bulunma yükümlülüğü altında bulunan kişi, bu yükümlülüğe aykırı 
davrandığının bilincinde olduğu hâlde, bunun sonucunda bir insanın ölebileceğim objektif özen 
yükümlülüğüne aykırı olarak öngörmemiş ise; taksirle işlenmiş öldürme suçundan dolayı sorumlu 
tutulmak gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, 
suçun icrai davranışla işlenmesine nazaran temel cezada indirim yapılmasına ilişkin olarak mah
kemeye takdir yetkisi tanınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 84) : 
Maddenin birinci fıkrasında bir başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar 

kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım etme fiilleri, seçim
lik hareketli bir suç olarak tanımlanmaktadır. 

Canlı türü olarak insan, hayatını sürdürme konusunda bir içgüdüye sahiptir. Ancak, algılama 
yeteneğinin olmaması nedeniyle veya yakalandığı hastalıktan kaynaklanan acı ve ızdırabın etkisiy
le kişide hayatını sona erdirmeye yönelik bir eğilim ortaya çıkabilir ve bunu bir irade açıklamasıy
la ortaya koyabilir. Belirtmek gerekir ki, kişinin bu şartlar altında hayatını sona erdirme yönündeki 
iradesinin hukukî geçerliliği söz konusu değildir. Başka bir deyişle, belirtilen durumlarda hukuken 
muteber bir iradeden söz etmek mümkün değildir. 

Ahlaken tasvip edilmeyen bir tasarruf olan intihar veya intihara teşebbüs olgusu, bizatihi 
cezalandırılabilir bir davranış niteliği taşımamaktadır. Buna karşılık, bir başkasını intihara azmet
tiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir 
şekilde yardım eden kişinin bu fiilleri cezalandırılabilir niteliktedir. 

Başlı başına cezalandırılabilir bir fiil olarak intihara yardım, esas itibarıyla icraî davranışla ger
çekleştirilebilir. Ancak, intiharı önleme konusunda hukukî yükümlülük altında bulunan kişinin, bir 
intihar olgusuyla karşı karşıya olmasına rağmen, bu intihar girişimini engellememesi, bu girişim 
karşısında kayıtsız davranması; intihara ihmali davranışla yardım olarak nitelendirilmek gerekir. 
Ancak, bunun için, kişinin intiharı önleme konusunda hukukî bir yükümlülüğünün olması gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, intihara teşvik veya yardım suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
hâli düzenlenmiştir. İntihara teşvik veya yardımın cezalandırılabilmesi için, kişinin intihar etmesi 
şart değildir. Teşvik veya yardım sonucunda intiharın gerçekleşmesi durumunda, söz konusu fıkraya 
göre cezanın artırılması gerekmektedir. 
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İntihar 
MADDE 84. - (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuv

vetlendiren ya da başkasının intihanna herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Bu fiilin basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kal
dırılan kişileri intihara sevk edenlerle, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur 
edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar. 
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Üçüncü fıkrada, başkalarını intihara alenen teşvik edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 
Bu suçun oluşabilmesi için, belli bir kişinin muhatap alınması gerekmemektedir. Aleniyet için 
aranan temel ölçüt, fiilin, gerçekleştiği koşullar itibarıyla belirli olmayan ve birden fazla kişiler 
tarafından algılanabilir olmasıdır. Keza, aleniyetin basın ve yayın yoluyla gerçekleşmesi durumun
da artırma oranı ayrıca düzenlenmektedir. 

Maddenin son fıkrasında, işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 
olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle 
kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacağı kabul edilmiştir. As
lında, bu durumda kasten öldürme suçu, mağdurun kendisinin araç olarak kullanılması suretiyle, 
yani dolaylı faillik şeklinde işlenmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 85) : 
Madde metninde, taksirle öldürme suçu tanımlanmıştır. "Genel Hükümler" başlıklı Birinci 

Kitapta yer alan taksire ilişkin hükümler, bu suç açısından da geçerlidir. 
Maddenin ikinci fıkrasına göre; fiilin, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden faz

la insanın ölümüyle birlikte, bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâli, birinci 
fıkraya göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren neden oluşturmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 86) : 
Maddenin birinci fıkrasında kasten yaralama suçunun temel şekli tanımlanmıştır. 
Madde metninde yapılan değişiklikle, Hükümet Tasarısında benimsenen ve "müessir fiil" kar

şılığı olan "etkili eylem" ifadesi terkedilerek, genel olarak yaralama kavramı benimsenmiştir. Bu 
nedenle, kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden 
olan her davranış, yaralama olarak kabul edilmiştir. 

İkinci fıkrada ise, kasten yaralama suçunun nitelikli şekilleri gösterilmiştir. Söz konusu suçun 
seçimlik olarak belirlenen bu nitelikli şekilleri, bentler hâlinde sıralanmıştır. 

Fıkranın (a) bendinde, kasten yaralama suçunun üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kar
deşe karşı işlenmesi, bu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Bu kavramlar hakkında açık
lama için, kasten öldürme suçunun nitelikli hâllerine ilişkin hükmün gerekçesine bakılmalıdır. 

(b) bendine göre, kasten yaralamanın beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 
durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi, suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırıl
mayı gerektirmektedir. Bu hususa ilişkin açıklama için, kasten öldürme suçunun nitelikli hâllerine 
ilişkin hükmün gerekçesine bakılmalıdır. 

Fıkranın (c) bendinde, suçun kişinin yerine getirdiği kamu görevi dolayısıyla işlenmesi, bir 
nitelikli hâl olarak öngörülmüştür. Bu hususa ilişkin açıklama için, kasten öldürme suçunun nitelik
li hâllerine ilişkin hükmün gerekçesine bakılmalıdır. 

Kasten yaralama suçu, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 
de işlenebilir. Fıkranın (d) bendinde, bu durum, söz konusu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edil
miştir. Bunun için kamu görevlisinin zor kullanma yetkisine sahip bulunması gerekmemektedir. 
Burada önemli olan, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, kas
ten yaralama suçunun işlenmesidir. Örneğin bir hâkim veya savcının sanık veya tanığa karşı kasten 
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Taksirle öldürme 
MADDE 85. - (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. 
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir 

veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi üç yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 

Kasten yaralama 
MADDE 86. - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 

yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 
(2) Kasten yaralama suçunun; 
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, 
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
e) Silâhla, 
işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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yaralama suçunu işlemesi hâlinde, bu nitelikli hâlin gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. Buna kar
şılık, zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisi tarafından kasten yaralama suçunun işlenmesi 
hâli, kanunda ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Fıkranın (e) bendinde, kasten yaralama suçunun silâhla işlenmesi, bir nitelikli hâl olarak kabul 
edilmiştir. Silâh deyimi için, Tanımlar başlıklı madde hükmüne bakılmalıdır. 

GEREKÇE (MADDE 87) : 
Madde metninde kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri belirlenmiştir. 
Birinci fıkranın (a) bendinde, kasten yaralama suçunun mağdurun duyularından veya organ

larından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olması, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaş
mış hâli olarak öngörülmüştür. Bunun için duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıf
lamasına neden olunmalıdır. Vücutta çift olarak bulunan organlardan birinin işlevini tamamen yitir
mesi hâlinde, diğer organ fonksiyon görmeye devam edebilir. Bu durumda dahi, organın işlevinin 
zayıflaması değil, ikinci fıkraya göre işlevin yitirilmesi söz konusudur. Çünkü, bent metninde duyu 
veya organlardan birinin işlevinden söz edilmiştir. 

Keza, kasten yaralamanın mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olması, (b) bendin
de bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâli olarak öngörülmüştür. Bu hükmün uygulanabilmesi 
için, konuşma yeteneğinin tamamen yitirilmesi değil, konuşma yeteneğinin kullanılmasında güçlük
le karşılaşılması gerekir. Aksi takdirde ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

Fıkranın (c) bendine göre, kasten yaralama suçunun yüzde sabit ize neden olması, bu suçtan 
dolayı daha ağır bir ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Burada geçen yüz deyimi, çehre kar
şılığında kullanılmıştır ve kişinin boyun ve kulaklan dahil, başın ön kısmını ifade eder. Yüzde sabit 
iz, yaralama sonucu yüzde meydana gelen daimî, sürekli izlerdir. Ancak bu izler yüzün sürekli 
değişikliği hâlinden farklıdır. Sabit iz yüzü değiştirmemekte ve mağduru öteden beri tanıyanlarda, 
kişiliği bakımından herhangi bir duraksamaya neden olmamaktadır. İkinci fıkrada söz konusu 
edilen yüzde sürekli değişiklik hâlinde ise, bunun tam tersi söz konusudur; yüzüne kezzap atılmış 
bulunan kişinin durumu buna örnek teşkil eder. 

Fıkranın (d) bendine göre, kasten yaralamanın kişinin hayatını tehlikeye sokan bir duruma 
neden olması, bu suçtan dolayı daha ağır bir ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Kasten 
yaralamanın hayati tehlikeye sebebiyet verip vermediğinin tespiti, tıbbi bir değerlendirmeyi gerek
li kılmaktadır. 

Fıkranın (e) bendinde, kasten yaralamanın gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktin
den önce doğmasına neden olması hâli düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış diğer hâl
leri belirlenmiştir. 

Fıkranın (a) bendinde kasten yaralama sonucunda mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan 
bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesi hâlinde, suçun temel şekline nazaran verilecek cezanın ar
tırılması öngörülmüştür. 

(b) bendinde ise, duyu veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesi hâlinde cezanın artırılması 
öngörülmüştür. İşlevin zayıflamasıyla yitirilmesi arasındaki farka ilişkin açıklama için birinci fık
ranın gerekçesine bakılmalıdır. 

Fıkranın (c) bendinde, kasten yaralama sonucunda mağdurun konuşma ya da çocuk yapma 
yeteneklerinin kaybolması hâli düzenlenmiştir. 

(d) bendinde yüzünün sürekli değişikliğe uğraması hâli öngörülmüştür. Bu hususa ilişkin açık-
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Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 
MADDE 87. - (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 
b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
c) Yüzünde sabit ize, 
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek 

ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, ikinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan az olamaz. 
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, 
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek 

ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan, ikinci fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az olamaz. 
(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonk-

siyonlanndaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına 

giren hâllerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, ikinci fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldan onaltı yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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lama için birinci fıkranın gerekçesine bakılmalıdır. 
Nihayet (e) bendinde, kasten yaralama suçunun gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun 

düşmesine neden olunması hâli düzenlenmiştir. 
Maddenin üçüncü fıkrasında kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması 

hâline ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu itibarla, kırığın mağdurun hayat fonksiyonlanndaki et
kisine göre, fail hakkında fıkrada belirtilen oranlarda cezaya hükmolunacaktır. 

Dördüncü fıkrada, kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmiş olması hâline ilişkin hük
me yer verilmiştir. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış bu kasten yaralama hâllerinde, failin bu ağır 
neticeden sorumlu tutulabilmesi için, Genel Hükümler Kitabında yer alan netice sebebiyle ağırlaş
mış suçlara ilişkin hükümler, burada da geçerlidir. 

GEREKÇE (MADDE 88) : 
Maddede kasten yaralama suçunun daha az cezayı gerektiren hâli düzenlenmiştir. Buna göre, 

kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde 
hafif olması hâlinde, faile daha az ceza verilmesi öngörülmüştür. 

Bu düzenlemeyle, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun benimsediği "kasten müessir fıil"in belli 
süreyle "mûtat iştigallerden mahrumiyeti mucip olma" ölçütü terkedilmiştir. Kasten yaralama 
fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olup ol
madığını belirlemenin tıp biliminin verilerine göre yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu ölçüye varmayan kasten yaralamalarda soruşturma ve kovuşturmanın yapılabilmesi, mağ
durun şikâyetine bağlı kılınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 89) : 
Madde metninde, taksirle yaralama suçu tanımlanmıştır. "Genel Hükümler" başlıklı Birinci 

Kitapta yer alan taksire ilişkin hükümler, bu suç açısından da geçerlidir. Yaralama kavramının 
içeriği bakımından, kasten yaralama suçuna ilişkin gerekçeye bakılmalıdır. 

Maddenin iki ve üçüncü fıkralarında taksirle yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
hâlleri düzenlenmiştir. Bu hususlarla ilgili açıklamalar için, kasten yaralama suçunun neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış hâllerine ilişkin madde gerekçesine bakılmalıdır. 

Dördüncü fıkrada, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması hâlinde, verilecek 
cezanın alt ve üst sının belirlenmiştir. 
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Daha az cezayı gerektiren hâller 
MADDE 88. - (1) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaley

le giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar 
hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 

(2) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar 
indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin 
koşullar göz önünde bulundurulur. 

Taksirle yaralama 
MADDE 89. - (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 

yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 
b) Vücudunda kemik kırılmasına, 
c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
d) Yüzünde sabit ize, 
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 
neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. 
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, 
neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur. 
(5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların soruşturulması 

ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. 
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GEREKÇE (MADDE 90): 
Tıp biliminin en önemli amacı insan sağlığını korumak ve hastalıklara çare bulmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda tıp, sürekli olarak kendini yenilemektedir. Nihai uygulama alanı insan olan bir disip
lindeki gelişmelerin önü kesilemeyeceği gibi, bu konudaki çalışmalar tamamen kontrol dışı da 
bırakılamaz. Bu düşünceyle madde, sağlıklı ve hasta insanlar üzerinde yapılacak biyotıbbi deney ve 
denemeleri kural olarak cezalandırmakta; ancak belirli şartların bir arada gerçekleşmesi hâlinde ise, 
açıklanan rızaya hukukî geçerlilik tanımaktadır. 

Düzenlemede "deney" terimi bilimsel çalışmanın ilk aşamalarına yönelik olarak kullanılmıştır. 
"Deneme" ise bilimsel amaçlı deney sonuçlarının; henüz bir kesinliğe varmasa da, hastalığın 
tedavisi konusunda ulaştığı somut bazı faydalarından yola çıkarak hasta bir insana uygulanması iş
lemidir. 

Her ne kadar yeni bir tedavi metodunun geliştirilmesine veya hastanın iyileştirilmesine hizmet 
etse de deney ve denemelerin gerçekleştirilmesinde, tıbbi olarak kabul görmüş yöntemlere nazaran 
daha katı şartların yerine getirilmesi gerekecektir. Bunun sebebi yöntemin henüz tanınmaması ve 
tedavi için en doğru metod olduğunun henüz ispatlanmış olmamasıdır. 

Maddenin birinci fıkrasında, insan üzerinde bilimsel deney yapılması, prensip itibarıyla suç 
olarak tanımlanmıştır. İnsanı obje durumuna irca eden hiçbir davranış, hukukî himaye göremez. An
cak, bilimsel deneyin belli koşullar altında yapılması, fiili hukuka uygun hâle getirecektir. Bu koşul
lar, maddenin ikinci fıkrasında bentler hâlinde belirlenmiştir. 

Bu koşulların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin bir denetimi gerekli kıldığı or
tadadır. Bu konunun ayrı bir mevzuat çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, çocuklar üzerinde bilimsel deneyin koşullan belirlenmiştir. 
Dördüncü fıkrada, rıza olmaksızın hasta insanlar üzerinde yapılan tedavi amaçlı denemeler, suç 

olarak tanımlanmıştır. Bu fıkra hükmüne göre, bilimsel deneyin aksine, tedavi amaçlı denemeler an
cak hasta insan üzerinde gerçekleştirilebilir. Ancak, bunun da hukuka uygun sayılabilmesi için, 
belirli koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bu bakımdan aranan birinci koşul, bilinen tıbbi müdahale 
yöntemlerinin hasta üzerinde uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılmış olmasıdır. Tedaviye 
yönelik bir denemenin gerçekleştirilmesi için bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin tamamının has
ta üzerinde uygulanması şart koşulmamaktadır. Bu yöntemlerin sonuçsuz kalacağının anlaşılması, 
deneme yapılabilmesi için yeterlidir. Keza, tedavi amaçlı denemelerin bilimsel yöntemlere uygun 
olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu koşulların yanı sıra, denemenin hukuken geçerli rızaya dayan
ması gerekir. Ancak, hukuken geçerli olabilmesi için, açıklanan nzanın, denemenin mahiyet ve 
sonuçlan hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim 
tarafından bir hastane ortamında yapılması gerekir. 

Maddenin beşinci fıkrasına göre, insan üzerinde deney suçunun işlenmesi sonucunda mağ
durun yaralanması veya ölmesi hâllerinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçlanna ilişkin 
hükümler uygulanacaktır. Ancak, hukuka uygunluk açısından aranan koşullara riayet edilerek insan 
üzerinde yapılan deney sonucunda belirtilen sonuçlann meydana gelmesi hâlinde ceza sorumluluğu 
cihetine gidilebilmesi için, meydana gelen netice açısından kişinin en azından taksir nedeniyle 
kusurunun bulunması gerekir. 

Son fıkraya göre, bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlen
mesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacaktır. 
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İnsan üzerinde deney 
MADDE 90. - (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. 
(2) İnsan üzerinde yapılan nzaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi 

için; 
a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmış olması, 
b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış 

olması, 
c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan 

bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapıl
masını gerekli kılması, 

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, 
e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uy

gulanmaması, 
f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerin

deki tehlikeye göre daha ağır basması, 
g) Deneyin mahiyet ve sonuçlan hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan 

nzanm yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması, 
gerekir. 
(3) Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için, ikinci fıkrada 

aranan koşullann yanı sıra, 
a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak 

açısından bunlann çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, 
b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi nzasının yanı sıra, ana ve babasının yazılı 

muvafakatinin alınması, 
gerekir. 
(4) Hasta olan insan üzerinde nza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin uygulanmasının 
sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan nzaya dayalı bilimsel yöntemlere 
uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan nzanm, denemenin 
mahiyet ve sonuçlan hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uz
man hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması gerekir. 

(5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmesi 
hâlinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(6) Bu maddede tanımlanan suçlann bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 
tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
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GEREKÇE (MADDE 91): 
Madde metninde, hukuka aykırı olarak kişilerden organ ve doku alınması ile organ ve doku 

ticareti fiilleri, suç olarak tanımlanmıştır. 
Birinci fıkraya göre, hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, yaşayan kişiden organ veya doku 

alınması, suç oluşturmaktadır. Fiili suç olmaktan çıkaran rızanın hukuken geçerli rıza olması gerekir. 
Açıklanan rızanın hangi koşullarda hukuken geçerli olacağı ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. 

İkinci fıkrada ise, ölüden organ veya doku alınması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu fiili 
suç olmaktan çıkaran rızanın hangi koşullarda hukuken geçerli olacağı, yine ilgili mevzuatta düzen
lenmiştir. 

Üçüncü fıkrada, organ ve doku ticareti, suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suçun oluşabil
mesi açısından kişiden veya ölüden organ veya dokunun, hukuka uygun bir şekilde alınmış olup ol
mamasının önemi yoktur. Burada önemli olan, organ veya dokunun para veya sair bir maddî men
faat karşılığında tedavüle tabi tutulmasıdır. Bu bakımdan, söz konusu suç, çok failli bir suç niteliği 
taşımaktadır. 

Dördüncü fıkraya göre, bir ila üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çer
çevesinde işlenmesi hâlinde, daha ağır cezalara hükmedilecektir. Ancak, bu hüküm, ayrıca suç iş
lemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandınlmaya 
engel teşkil etmemektedir. 

Beşinci fıkrada, hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokunun saklanması, nak
ledilmesi veya aşılanması; altıncı fıkrada ise, organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya 
reklam verilmesi veya yayınlanması, ayrı suçlar olarak tanımlanmıştır. 

Yedinci fıkraya göre, bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacaktır. 

Maddenin sekizinci fıkrasında, birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağ
durun ölmesi hâlinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. As
lında bu durumda netice sebebiyle ağırlaşmış suç hâli söz konusudur. Ancak, bu tür fiilleri gerçek
leştiren kişinin meydana gelen ölüm neticesi açısından en azından olası kastla hareket edebileceği 
düşünülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 92) : 
Yukarıdaki maddeye göre, organ ve dokunun para veya sair bir maddî menfaat karşılığında 

tedavüle tabi tutulması, suç oluşturmaktadır. Kişinin kendi organ ve dokuları açısından bu fiilleri iş
lemesi de suç oluşturmaktadır. Ancak, kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz 
önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapabilmek veya ceza vermekten vaz
geçmek hususunda mahkemeye takdir yetkisi tanınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 93) : 
Madde metninde organ veya dokularını satan kişi açısından etkin pişmanlık hükmüne yer veril

miştir. 
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Organ veya doku ticareti 
MADDE 91. - (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıl

dan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması hâlinde, iki yıl
dan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi, birinci fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada 
belirtilen cezalara hükmolunur. 

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya 
aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren 
veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 
tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi hâlinde, kasten öl
dürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Zorunluluk hâli 
MADDE 92. - (1) Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 

koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza 
vermekten de vazgeçilebilir. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 93. - (1) Organ veya dokularını satan kişi, resmî makamlar tarafından haber alın

madan önce durumu merciine haber vererek suçlulann yakalanmalarını kolaylaştırırsa, hakkında 
cezaya hükmolunmaz. 

(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan kişi, gönüllü olarak, suçun mey
dana çıkmasına ve diğer suçlulann yakalanmasına hizmet ve yardım ederse; hakkında verilecek 
cezanın, yardımın niteliğine göre, dörtte birden yansına kadan indirilir. 
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GEREKÇE (MADDE 94) : 
Madde metninde işkence suçu tanımlanmıştır. 
Türkiye, taraf olduğu Milletlerarası Sözleşmelerde işkencenin yasak olduğunu kabul ederek, 

işkencenin önlenmesiyle ilgili gerekli tedbirleri alma konusunda taahhüt altına girmiştir. 
Türkiye'nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde ilan 

edilen "İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin 5. maddesine göre; "Hiç kimse işkenceye, 
zalimane, gayriinsani, haysiyet kinci cezalara veya muamelelere tâbi tutulamaz." 

Bu uluslararası metinlerden 4 Kasım 1950 tarihli "İnsan Haklan ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
Dair Sözleşme"nin 3. maddesine göre; "Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani yahut haysiyet 
kinci ceza veya muameleye tâbi tutulamaz.". 

10 Şubat 1984 tarihli "İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele 
veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi"nin 1. maddesinde işkence kavramı tanımlanmış 
ve kapsamı belirlenmiştir. Buna göre; 

""İşkence" terimi, bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya 
işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla, bilgi veya itiraf elde etmek 
için veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla 
hareket eden bir başka şahsın teşviki veya nzası veya muvafakatıyla uygulanan fiziki veya manevî 
ağır acı veya ızdırap veren bir fiil anlamına gelir. Bu yalnızca yasal müeyyidelerin uygulanmasın
dan doğan, tabiatında olan veya anzi olarak husule gelen acı ve ızdırabı içermez." (f. 1) 

"Bu madde, konu hakkında daha geniş uygulama hükümleri ihtiva eden herhangi uluslararası 
bir belge veya millî mevzuata halel getirmez." (f. 2) 

Sözleşmenin 2. maddesinde, hiçbir hâl ve şartta işkencenin meşru ve mazur gösterilemeyeceği 
hüküm altına alınmıştır: 

"Hiç bir istisnai durum, ne harp hâli ne de bir harp tehdidi, dahili siyasî istikrarsızlık veya her
hangi başka bir olağanüstü hâl, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez." (f. 2) 

"Bir üst görevlinin veya bir kamu merciinin emri, işkencenin haklılığına gerekçe kabul 
edilemez." (f. 3) 

Sözleşmenin 4. maddesinde taraf devletlere işkence fiillerinin suç olarak tanımlanması yönün
de bir yükümlülük getirilmiştir: 

"Her Taraf Devlet, tüm işkence fiillerinin kendi ceza kanununa göre suç olmasını sağlayacak
tır. Aynı şekilde, işkence yapmaya teşebbüs ve işkenceye iştirak veya suç ortaklığı yapan şahsın fiili 
suç sayılacaktır." (f. 1) 

İşkence ile ilgili olarak bu Sözleşmede taraf devletlere yüklenen yükümlülüklerin "işkence 
derecesine varmayan diğer zalimane, gayniinsani veya küçültücü muamele veya ceza gibi fiiller" 
açısından da geçerli olduğu kabul edilmiştir (madde 16). 

Türkiye, aynca, 26 Kasım 1987 tarihli "İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya 
Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesini onaylamıştır. 

Bu milletlerarası yükümlülüklere paralel olarak Anayasada da işkencenin yasak olduğu kabul 
edilmiştir: 

"Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz." (madde 17, fıkra 3). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 5 0 1 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşkence ve Eziyet 

İşkence 
MADDE 94. - (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yön

den acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak dav
ranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. 

(2) Suçun; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya 

da gebe kadına karşı, 
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla, 
işlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de, kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapıl-
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"Hiç kimse kendisini... suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zor
lanamaz." (madde 38, fıkra 5). 

Bu taahhütler karşısında ve özellikle insan haysiyetinin tecavüzlerden korunması için, işkence 
teşkil eden fiillerin cezasız kalmaması gerekmektedir. Bu düşüncelerle, işkence fiilleri bağımsız bir 
suç olarak tanımlanmıştır. 

İşkence suçu ile korunan hukukî değer, karma bir nitelik taşımaktadır. İşkence teşkil eden fiil
ler, bir yandan buna maruz kalan kişilerin vücut dokunulmazlığına ve onuruna saldın niteliği 
taşımakta, beden ve ruh sağlığını bozmaktadır. Diğer yandan, işkenceye maruz kalan kişi, irade ser
bestisi bertaraf edildiği için ve hatta, algılama yeteneği etkilendiği için, duyduğu acı ve elemin et
kisiyle gerçek dışı bazı açıklama ve kabullenmelerde bulunabilir. Bu nedenle, belli bir suça ilişkin 
ikrar veya sair delil elde etmek için başvurulan işkence, gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin 
gerçekleşmesine engel olucu bir etki de doğurabilir. Böylece işkencenin ayrı bir suç olarak cezaî 
yaptırım altına alınması, ceza muhakemesinin maddî gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik 
amacının gerçekleştirilmesine de hizmet eder. 

İşkence olarak, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden 
acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranış
larda bulunulması gerekir. İşkence teşkil eden fiiller, aslında kasten yaralama, hakaret, tehdit, cin
sel taciz niteliği taşıyan fiillerdir. Ancak, bu fiiller, ani olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli 
bir süreç içinde işlenmektedirler. Bir süreç içinde süreklilik arzeder bir tarzda işlenen işkencenin en 
önemli özelliği, kişinin psikolojisi, ruh sağlığı, algılama ve irade yeteneği üzerindeki tahrip edici et
kilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, işkencenin bu kap
samda işlenen fiillere nazaran daha ağır ceza yaptırımı altına alınmasını gerektirmiştir. 

Madde metninde, işkence suçunun mağduru, sadece suç şüphesi altında olan kişi ile sınırlı 
tutulmamıştır. Tanık ve hatta bir kamu görevlisi de bu suçun mağduru olabilir. 

Bu suçun faili bir kamu görevlisi olabilir. İşkence, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kul
lanılmak suretiyle işlenmektedir. Ancak, suçun işlenişine kamu görevlisinin yanı sıra diğer kişiler 
de iştirak etmiş olabilir. Bu gibi durumlarda, kamu görevlisi olmayan kişilerin sadece bu nedenle 
yardım eden olarak sorumlu tutulmalarının önüne geçebilmek amacıyla, maddenin dördüncü fık
rasına bir hüküm konulmuştur. Buna göre, bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de, kamu 
görevlisi gibi cezalandırılacaklardır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işkence suçunun nitelikli unsurları belirlenmiştir. Bu unsurlara iliş
kin açıklama için, kasten yaralama suçunun gerekçesine bakılmalıdır. 

Üçüncü fıkraya göre, fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi, suçun temel şekline 
nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu hükmün uy
gulanabilmesi için, mağdur üzerinde gerçekleştirilen fiillerin cinsel saldırı boyutuna ulaşmamış ol
ması gerekir. Aksi takdirde, işkence suçunun yanı sıra, ayrıca cinsel saldırı suçundan dolayı da 
cezaya hükmetmek gerekecektir. 

İşkence suçunun işlenişine kamu görevlisi olmayan kişiler de iştirak edebilir. Dördüncü fıkra 
hükmüne göre, bu durumda kamu görevlisi olmayan kişilerin de kamu görevlisi gibi sorumlu tutul
maları gerekecektir. 

İşkence suçu, çoğu zaman, amir mevkiindeki kamu görevlilerinin zımni muvafakatiyle gerçek
leştirilmektedir. Başka bir deyişle, amir konumundaki kamu görevlisi, kendi gözetim yükümlülüğü 
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altında yürütülmekte olan bir soruşturma işlemi sırasında kişilere işkence yapıldığını öngörmesine 
rağmen bu konuda gerekli müdahalede bulunmamak suretiyle işkence yapılmasına zımnen rıza gös
termiş olabilir. Maddenin beşinci fıkrasına göre; bu gibi durumlarda, amir konumundaki kamu 
görevlisi, ihmali davranışla işkence suçunu işlemiş kabul edilecek ve bu nedenle cezasında indirim 
yapılmaksızın sorumlu tutulacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 95): 
Madde metninde işkence suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri belirlenmiştir. Bu hük

mün içeriğine ilişkin açıklamalar için kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl
lerine ilişkin gerekçeye bakılmalıdır. 

GEREKÇE (MADDE 96) : 
Madde metninde eziyet suçu tanımlanmıştır. 
Eziyet olarak, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı 

çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması gerekir. Aslında bu fiiller de kas
ten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz niteliği taşıyabilirler. Ancak, bu fiiller, ani olarak değil, 
sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlenmektedirler. Bir süreç içinde süreklilik arzeder 
bir tarzda işlenen eziyetin özelliği, işkence gibi, kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerindeki tahrip 
edici etkilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, eziyetin bu 
kapsamda işlenen fiillere nazaran daha ağır ceza yaptırımı altına alınmasını gerektirmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, eziyet suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurları belir
lenmiştir. Bu unsurlara ilişkin açıklama için, kasten yaralama suçunun gerekçesine bakılmalıdır. 

GEREKÇE (MADDE 97): 
Madde metninde terk suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu, yaşı veya hastalığı dolayısıyla ken

dini idare edemeyecek durumda olan kimselerdir. Suçun faili ise, bu kimseler üzerinde koruma ve 
gözetim yükümlülüğü bulunan kişi olabilir. 
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Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence 
MADDE 95. - (1) İşkence fiilleri, mağdurun; 
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 
b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
c) Yüzünde sabit ize, 
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yan oranında artırılır. 
(2) İşkence fiilleri, mağdurun; 
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, 
neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyon-

lanndaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hük

molunur. 
Eziyet 
MADDE 96. - (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi 

hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; 
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya 

da gebe kadına karşı, 
b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, 
işlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli 

Terk 
MADDE 97. - (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve 

bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi hâline terk eden kişi, 
üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Söz konusu suç, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kim
seyi kendi hâline terk etmekle oluşur. Bu terk olgusu, bir bebeğin cami avlusu gibi belli bir mahal
le götürülüp bırakılması gibi icrai davranışla gerçekleştirilebilir. Keza, bu suç, ihmali davranışla da 
işlenebilir. Örneğin ileri yaşta bulunan veya hasta bir kişi ya da bir bebek evde kendi hâline terk 
edilerek tatile çıkılması hâlinde, koruma ve gözetimden yoksun bırakılabilirler. 

Maddenin birinci fıkrasında, başlı başına bu terk olgusu bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. 
Maddenin ikinci fıkrasına göre; terk edilen kişinin bir hastalığa yakalanması, yaralanması veya 

ölmesi hâlinde, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunacaktır. Bu 
durumda dikkat edilmelidir ki, failin meydana gelen ağır ve başka neticeden dolayı sorumlu 
tutulabilmesi için, bu netice açısından en azından taksirinin bulunması gerekir. Fakat, bu madde 
kapsamında söz konusu edilen terk olgusu hâlinde, meydana gelen netice açısından failin çoğu 
zaman muhtemel kastla hareket ettiğini göz önünde bulundurmak gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 98): 
Madde metninde, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, suç olarak 

tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhan
gi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimse olabilir. Suçun faili ise, herkes 
olabilir. 

Belirtilen durumlarda bulunan bir kimseye karşı yardım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
hâlinde, bu suç oluşacaktır. Ancak, belirtilen durumlarda bulunan kişilere gerekli müdahalenin 
yapılabilmesine yönelik olarak bir teşkilatlanmanın olduğu yerlerde, kişilerin yardım için girişimde 
bulunmaması suç oluşturmayacaktır. Ancak, ilgili makamların bu durumdan haberdar olmaması 
hâlinde, kişilerin durumu derhâl ilgili makamlara bildirme yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün 
yerine getirilmemesi de bu madde kapsamında suç olarak tanımlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, netice sebebiyle ağırlaşmış suç hâline ilişkin düzenlemeye yer 
verilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 99) : 
Çocuk düşürme ve düşürtme suçlan açısından 24.5.1983 tarih ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması 

Hakkında Kanunda yer alan hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle bir düzenleme yapıl
mıştır. Bu kanunun öngördüğü hükümler, bugünkü toplumsal ihtiyaçları karşıladığı kanaatinde 
bulunulduğundan, madde metninin düzenlenmesinde esas alınmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, hukuken geçerli rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtül
mesi, suç olarak tanımlanmıştır. Kadının rızasıyla çocuk düşürme hâlinde ise, gebeliğin on haftayı 
aşmamış bulunması koşulu ile fiil suç oluşturmayacaktır. 

İkinci fıkraya göre, tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 
on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunun düşürtülmesi, ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu 
durumda, çocuğunun düşürtülmesine nza gösteren kadın hakkında da ceza öngörülmüştür. Buna 
karşılık, tıbbî zorunluluk bulunduğu takdirde on haftayı aşan gebelik hâlinde çocuğun alınmış 
bulunması, ceza sorumluluğunu gerektirmemektedir. Somut olayda tıbbi zorunluluğun bulunup 
bulunmadığı, tıp biliminin verilerine göre belirlenecektir. 
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(2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
MADDE 98. - (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir neden

le kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hâl ve koşulların elverdiği ölçüde yardım et
meyen ya da durumu derhâl ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adli para 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi 
durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma 

Çocuk düşürtme 
MADDE 99. - (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan faz

la olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya ad
li para cezasına hükmolunur. 

(3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına 
neden olmuşsa, kişi altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır; fiilin kadının ölümüne 
neden olması hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına 
neden olmuşsa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır; fiilin kadının ölümüne 
neden olması hâlinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun 
yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi hâlinde; iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına 
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Maddenin üç ve dördüncü fıkralarında, çocuk düşürtme suçlarının neticesi sebebiyle ağırlaş
mış hâlleri düzenlenmiştir. 

Beşinci fıkrada; rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının 
çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Aynca, bir 
ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların gebeliği sona erdirme konusunda meslek olarak yetkili ol
mayan kişiler tarafından işlenmesi, bu suçlardan dolayı verilecek cezanın artırılması sebebini oluş
turmaktadır. 

Altıncı fıkraya göre, kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yir
mi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. 
Ancak, bunun için, gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi 
gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 100) : 
Maddede gebeliğin on haftayı aşmış bulunmasına karşın, çocuğunu kasten düşüren kadına 

verilecek ceza gösterilmektedir. 
Bu durumda bulunan kadına çocuk düşürmesini sağlayacak veya bu hususa yarayacak vasıta 

tedarik eden veya çocuğunu düşürmesi hususunda onu teşvik veya tahrik eden kimsenin suça iş
tirakten dolayı cezalandırılacağı açıktır. 

GEREKÇE (MADDE 101): 
Madde, kişiler üzerinde rızaları olmadan kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştiren kimsenin ne 

suretle cezalandırılacağını göstermektedir. 
İkinci fıkrada, rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştirme hususunda mes

lek ve uzmanlık olarak yetkisi olmayan kimsenin fiili icra etmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 
Kısırlaştırma ameliyesinin kişinin ölümüne veya bedensel bir zarara neden olması hâlinde, 

failin netice sebebiyle ağırlaşmış suçlara ilişkin hükümler çerçevesinde sorumluluğu cihetine 
gidileceğinde kuşku yoktur. 

GEREKÇE (MADDE 102) : 
Cinsel dokunulmazlık, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunulması suretiyle ih

lâl edilir. Bu bölümde yer alan suçlarla korunan ortak hukukî değer, kişilerin cinsel dokunulmaz
lığıdır. Bu Bölümde yer alan suçlar, esasen kişiye karşı işlenmiş olan suçlar olması itibarıyla, İkin
ci Kitabın "Kişilere Karşı Suçlar" başlıklı İkinci Kısım altında düzenlenmişlerdir. 

Maddenin birinci fıkrasında, cinsel saldırı suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Bu suçun 
oluşabilmesi için, cinsel arzulan tatmin amacına yönelik davranışlarla kişinin vücut dokunulmaz
lığının ihlâl edilmesi gerekir. 

Suçun temel şekline ilişkin maddî unsuru, kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel ar
zulan tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır. 
Suçun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulunmalan yeter
lidir; failin şehevi arzulannın fiilen tatmin edilmiş olması gerekmez. 

Söz konusu suç, farklı cinsten kişiye karşı işlenebileceği gibi, aynı cinsten kişiye karşı da iş
lenebilir. 

Suçun temel şekline ilişkin olarak soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdurun 
şikâyetine bağlı tutulmuştur. 
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hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlen
diği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yan oranında artırılarak hükmolunur. 

(6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yirmi haftadan fazla 
olmamak ve kadının nzası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun 
için, gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir. 

Çocuk düşürme 
MADDE 100. - (1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşür

mesi hâlinde, bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 

Kısırlaştırma 
MADDE 101. - (1) Bir erkek veya kadını nzası olmaksızın kısırlaştıran kimse, üç yıldan altı 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kimse 
tarafından yapılırsa, ceza üçte bir oranında artınlır. 

(2) Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi 
hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 

Cinsel saldırı 
MADDE 102. - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, 

mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıl

dan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma 
ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. 

(3) Suçun; 
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 
b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, 
d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, 
işlenmesi hâlinde, yukandaki fıkralara göre verilen cezalar yan oranında artınlır. 
(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kınlmasını sağlayacak ölçünün ötesinde 

cebir kullanılması durumunda kişi aynca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandınlır. 
(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az ol

mamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, cinsel saldırının vücuda organ veya sair bir cisim sokulması 
suretiyle gerçekleştirilmesi, bu suçun nitelikli hâli olarak tanımlanmıştır. Suçun bu nitelikli hâli için, 
vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya sair bir cismin ithal edilmesi gerekir. Bu bakım
dan vücuda penis ithal edilebileceği gibi, vajinal veya anal yoldan cop gibi sair bir cisim de ithal 
edilebilir. Bu bakımdan, söz konusu suçun temel şeklinin aksine, bu fıkrada tanımlanan nitelikli 
hâlinin oluşabilmesi için, gerçekleştirilen davranışın cinsel arzulann tatmini amacına yönelik ol
ması şart değildir. 

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hâlini oluşturan bu fiiller, eşe karşı da işlenebilir. Evlilik birliği, 
eşlere sadakat yükümlülüğünün yanı sıra, karşılıklı olarak birbirlerinin cinsel arzularını tatmin 
yükümlülüğü de yüklemektedir. Buna karşılık, evlilik birliği içinde bile, cinsel arzuların tatminine 
yönelik talepler açısından tıbbi ve hukukî sınırların olduğu muhakkaktır. Bu sınırların ihlâli suretiy
le eş üzerinde gerçekleştirilen ve cinsel saldırı suçunun nitelikli hâlini oluşturan davranışlar, ceza 
yaptırımını gerekli kılmaktadır. Ancak, bu durumda soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağ
dur eşin şikâyetine bağlı tutulmuştur. 

Üçüncü fıkrada, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurları tanımlanmıştır. Buna 
göre, suçun, a) beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye kar
şı, b) kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, c) üçün
cü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, d) silâhla veya bir
den fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın belirtilen oranda artırılması 
gerekmektedir, (d) bendinde, cinsel saldırının birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, bu 
suçun icra hareketlerinin müşterek fail olarak sorumluluğu gerektirecek şekilde gerçekleştirilmesini 
ifade etmektedir. Bu bakımdan, söz konusu suçun örneğin bir başkası tarafından azmettiren veya 
yardım eden sıfatıyla iştirak ederek işlenmesi hâlinde, sadece bu nedenle (d) bendi hükmüne is
tinaden cezada artırım yapılamayacaktır. 

Cinsel saldın suçunun özelliği, bu suçu oluşturan fiillerin mağdurun iradesi dışında gerçekleş
tirilmesidir. Mağdura karşı cebir veya tehdit ya da hile kullanılabileceği gibi, örneğin bilincinin 
yitirilmesine neden olmak veya örneğin uyku hâli dolayısıyla bilincinin kapalı olmasından yararlan
mak suretiyle de bu suçlar işlenebilirler. Maddenin dördüncü fıkrasına göre, bu suçun işlenmesi 
sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması 
durumunda, ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir. 

Beş ve altıncı fıkralarda cinsel saldın suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri düzenlen
miştir. Bu itibarla, cinsel saldın suçunun işlenmesi suretiyle mağdurun beden veya ruh sağlığının 
bozulmasına neden olunması, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Keza, cinsel sal
dırı sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına hükmolunacaktır. Ancak, bu durumlarda, netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar dolayısıyla 
sorumluluk için aranan koşullann gerçekleşmesi gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 103) : 
Madde metninde çocuklann cinsel istismarı fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Erişkin kişilere 

karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel 
istismar ifadesi kullanılmıştır. Erişkin kişilere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışların kişinin 
rızasına aykırı olması gerekir. Aksi takdirde, yani kişinin nzasının bulunması hâlinde, ceza hukuku 
sorumluluğunu gerektiren davranışlardan söz edilemez. Erişkin kişilere karşı gerçekleştirilen cinsel 
davranışlar açısından rızanın varlığı, ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık, on-
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(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştınlmış müebbet 
hapis cezasına hükmolunur. 

Çocukların cinsel istismarı 
MADDE 103. - (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandınlır. Cinsel istismar deyiminden; 
a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve 

sonuçlannı algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel dav
ranış, 
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beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını al
gılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından, 
rızanın varlığı ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Başka bir deyişle, kendisine karşı 
gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından bu çocuğun rıza açıklamasında bulunması, fiili suç ol
maktan çıkarmayacak ve kişinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Bu bakımdan, on-
beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte maruz kaldığı fiilin hukukî anlam ve 
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan kişilere karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel dav
ranış, cinsel istismar olarak kabul edilmiştir. 

Onbeş yaşını tamamlamış ve maruz kaldığı fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama 
yeteneği gelişmiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışların cinsel istismar olarak 
nitelendirilebilmesi için, bunların cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı 
olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nitelendirme, cinsel saldın ve cinsel istismar fiilleri açısından 
ortaya konan ayırım ölçütüne aykırı olmakla birlikte; suçun mağdurunun çocuk olması ve bu fiiller 
karşısında direncinin zayıflığı göz önünde bulundurularak, söz konusu fiillerin de bu madde kap
samında suç olarak tanımlanması yoluna gidilmiştir. Fıkranın (b) bendinde söz konusu edilen cin
sel istismar bakımından, çocuğun iradesinin ortadan kaldırılmış olması değil, "iradeyi etkileyen 
neden" ifadesi kullanılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, cinsel istismar suçunun temel şekli açısından ceza yaptırımı belir
lenmiştir. İkinci fıkrada ise, bu suçun işleniş tarzı itibarıyla nitelikli hâli tanımlanmıştır. Buna göre, 
cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi, suçun 
temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Suçun bu nitelikli hâline 
ilişkin açıklama için, cinsel saldın suçunun gerekçesine bakılmalıdır. 

Üçüncü fıkraya göre; cinsel istismann çocukla aralannda belli akrabalık ilişkisi bulunan kişiler 
tarafından, çocuğun vasisi, eğiticisi, öğreticisi, bakıcısı, çocuğa sağlık hizmeti veren, çocuğa karşı 
koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan diğer bir kişi tarafından veya hizmet ilişkisinin 
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi, daha ağır ceza ile cezalandınlmayı 
gerektirmektedir. 

Dördüncü fıkrada, cinsel istismann, onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla 
birlikte maruz kaldığı fiilin hukukî anlam ve sonuçlannı algılama yeteneği gelişmemiş olan kişilere 
karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi, cezanın artırılmasını gerektiren bir 
nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir. Ancak, bunun için, uygulanan cebrin en fazla kasten yaralama 
suçunun temel şeklini oluşturacak boyutta olması gerekir. Bu bakımdan, beşinci fıkraya göre, cin
sel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden ol
ması hâlinde, aynca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Altı ve yedinci fıkralarda söz konusu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri düzenlenmiş
tir. Bu itibarla, söz konusu suçun işlenmesi suretiyle mağdurun beden veya ruh sağlığının bozul
masına neden olunması, daha ağır ceza ile cezalandınlmayı gerektirmektedir. Keza, söz konusu 
suçun işlenmesi sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına hükmolunacaktır. Ancak, bu durumlarda, netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar 
dolayısıyla sorumluluk için aranan koşulların gerçekleşmesi gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 104) : 
Madde metninde, reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkide bulunmak, bağımsız bir suç olarak 

tanımlanmıştır. 
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b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, 

anlaşılır. 
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 

durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Cinsel istismarın, üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hışmı, üvey baba, evlat edinen, 

vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan 
diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçek
leştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yan oranında artırılır. 

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullan
mak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yan oranında ar
tırılır. 

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine 
neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, onbeş yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağır
laştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

Reşit olmayanla cinsel ilişki 
MADDE 104. - (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel 

ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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GEREKÇE (MADDE 105): 
Madde metninde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır. 
Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla ger

çekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edil
mesinden ibarettir. 

Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Buna göre, 
hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı iş
yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak kişiye karşı cinsel tacizde bulunulması, 
suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlı tutmuştur. 

GEREKÇE (MADDE 106) : 
Maddeyle, "tehdit" bizatihi suç hâline getirilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere tehdit diğer 

bazı suçlarda ayrıca unsur olarak öngörülmüştür. Burada tehdidin koruduğu hukukî değer, kişilerin 
huzur ve sükunudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmek
tedir. Bu nedenle, söz konusu madde ile, insanın kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenen sal
dırılar cezalandırılmış olmaktadır. Fakat, tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değer, kişinin 
karar verme ve hareket etme hürriyetidir. 

Tehdit, çoğu zaman başka bir suçun unsurunu oluşturmaktadır. Ancak, bu suç tanımında, teh
didin kendisi bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan tehdit suçu, genel ve tamam
layıcı bir suçtur. 

Tehdit hâlinde, gerçekleşmesi failin isteğinin yerine getirilmemesi kaydına bağlı bir tecavüz, 
kötülük mağdura bildirilmektedir. Tehdidin konusunu, kişinin hayatının veya vücut bütünlüğünün 
tehlikeye maruz bırakılacağının, suç teşkil eden belli bir fiilin işleneceğinin, genel olarak kuvvet 
kullanılacağının veya herhangi bir kötülüğün, haksızlığın gerçekleştirileceğinin bildirilmesi oluştur
maktadır. 

Tehdidin özelliği, kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin, tehdit edenin iradesine bağlı 
olmasıdır. Tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi, gerçekten veya en azından 
görünüş itibarıyla failin takdirine bağlıdır. Fakat bu, kötülüğün mutlaka tehdit eden tarafından ger
çekleştirileceği anlamına gelmez; bir üçüncü kişi vasıtasıyla bu kötülüğün gerçekleştirileceğinin 
bildirilmesi ile de, tehditte bulunulabilir. 

Suçun oluşması bakımından tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi, önemli 
değildir. Tehdidin objektif olarak ciddî bir mahiyet arzetmesi gerekir. Yani, istenilenin yerine getiril
memesi hâlinde tehdit konusu kötülüğün gerçekleşeceği ihtimali objektif olarak mevcut olmalıdır. 
Sarfedilen sözler, gerçekleştirilen davranış muhatap alınan kişi üzerinde ciddî bir korku yaratma 
açısından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun değilse, tehdidin oluştuğu ileri sürülemez. Failin 
söz ve davranışlarının muhatabı üzerinde ciddî şekilde korku ve endişe yaratacak uygunluk ve 
yeterlilik içerip içermediğinin her somut olayda araştırılması gerekir. Objektif olarak ciddî bir 
mahiyet arzeden tehdidin somut olayda muhatabı üzerinde etkili olması şart değildir. Kişi, fail, ob
jektif olarak ciddî bir mahiyet arzeden söz ve davranışlarla mağduru tehdit etmek istemiş olmasına 
rağmen; mağdur, bu söz ve davranışları ciddiye almamış olabilir. Bu durumda tehdit yine gerçek-
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(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat ar
tırılır. 

Cinsel taciz 
MADDE 105. - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun 

şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. 
(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiy

le ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki 
fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mec
buriyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Hürriyete Karşı Suçlar 

Tehdit 
MADDE 106. - (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel 

dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya 
sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis 
veya adli para cezasına hükmolunur. 

(2) Tehdidin; 
a) Silâhla, 
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel 

işaretlerle, 
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 
işlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun 

işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. 
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leşmiştir. Tehdidin gerçekleşip gerçekleşmemesi, muhatabı üzerinde etkili olup olmamasına bağlı 
tutulmamalıdır. Failin de kendisinin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkân ve iktidara 
sahip olduğu kanaatini karşı tarafta uyandırdığını bilmesi gerekir. Mağdurda bu kanaat uyandırıl
dıktan sonra, failin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkân ve iktidara gerçekte sahip ol
mamasının bir önemi yoktur. Mağdur tehdit konusu tecavüzün ciddî olduğuna hile kullanılmak 
suretiyle inandırılmış olabilir. Fakat, batıl inançlara dayanılarak bir kötülüğe maruz bırakılabileceği 
beyanıyla, bir kimse tehdit edilmiş olmaz. 

Tehdit konusu kötülük, mağdura değil de, bir üçüncü şahsa yönelik olabilir. Ancak, bu durum
da mağdur ile üçüncü kişi arasında belli bir akrabalık, yakınlık ilişkisi mevcut olmalıdır. 

Tehdit hâlinde kişi, tehdit konusu tecavüzün ileride vuku bulacağı beyanıyla korkutularak, bel
li bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır, mecbur edilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında yapılan tanımda, tehdidin yöneldiği hukukî değere göre bir ayırım 
yapılmıştır. Buna göre, tehdidin, mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel 
dokunulmazlığına yönelik bir saldın gerçekleştireceğinden bahisle yapılması, söz konusu suçun 
temel şeklini oluşturmaktadır. Buna karşılık, tehdidin, mağduru malvarlığı itibarıyla büyük bir 
zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle yapılması ise, suçun temel şekline 
göre daha az cezayı gerektirmektedir. Ayrıca, bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapıl
ması, mağdurun şikâyetine bağlı kılınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında tehdidin daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri gösterilmiştir. 
Bu hâller, tehdidin kapsadığı korkutma gücünün ciddîliği ve yoğunluğu hususunda mağdurda ciddî 
kaygılar meydana getirmeye elverişli durumlardır. Tehdit silâhla icra olunursa bunun ciddîliği 
hususunda bir korkunun meydana gelmesi çok daha kolay olur. Aynı suretle kendisini tanınmayacak 
bir hâle getiren kişinin veya bir kaç kişinin birlikte olarak tehdit icra etmeleri hâlinde meydana 
gelen korku çok yoğun olur. 

İmzasız bir mektup veya özel işaretler kullanarak bir kişinin tehdit edilmesi hâlinde de mey
dana gelen korku bakımından bir duraksama meydana gelmez. Söz gelimi bir kimseye gönderilmiş 
olan imzasız mektup kişinin kendisini savunma olanağını gidereceğinden ağır tehdidi oluşturacak
tır. Yine bir kimseye karşı gönderilmiş olan mektuplarda ucundan kan damlayan bıçak resimlerinin 
yapılması yani böylece özel işaret kullanılması korkuyu yoğunlaştırabilir. 

Gizli veya açık, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları tehdit gücünün de, 
kişileri paniğe kapılacak surette korkutabilmesi dolayısıyla, suçun nitelikli hâli olarak sayılması uy
gun görülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya mala zarar 
verme suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmedileceği belirtilmiştir. 
Kişi tehdidinin ciddiliğini vurgulamak için, bir başkasını öldürmüş veya yaralamış ya da malına 
zarar vermiş olabilir. Bu gibi durumlarda gerçek içtima hükümleri uygulanarak ayrıca bu suçlardan 
dolayı da cezaya hükmedilmelidir. 

GEREKÇE (MADDE 107): 
Maddeyle, şantaj fiilleri suç hâline getirilmiş olmaktadır. Şantajda da kişiyi bir şeyi yapmaya 

veya yapmamaya zorlama söz konusudur. Ancak, bu durumda kişiye bir kötülük yapılacağından, 
kişinin sahip bulunduğu bir değere saldırıda bulunulacağından bahisle bir zorlama söz konusu 
değildir. Aksine, kişi, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağın
dan bahisle başkasını zorlamaktadır. Örneğin, kişinin suç işlemiş olan bir kimseyi ihbar edeceğin-
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Şantaj 
MADDE 107. - (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yap

mayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykın veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya 
yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
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den bahisle, kendisine bir menfaat temin etmeye zorlaması hâlinde, şantaj suçu oluşur. İşlenmiş olan 
bir suç vakıası karşısında ihbarda bulunmak, kişiler açısından hem bir haktır hem de bir yüküm
lülüktür. Aynı şekilde, bir gazetecinin, bir siyasî şahsiyeti, kendisine muayyen miktar para verdiği 
takdirde, hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarını haber konusu yapmayacağından bahisle, men
faat teminine zorlaması hâlinde şantaj suçu oluşur. 

Şantaj yapılmakla, kişi kanuna aykırı bir davranışta bulunmaya zorlanmış olabilir. Örneğin 
belediyede meclis üyesinin, yaptırmış bulunduğu kaçak inşaatı yıktırması hâlinde belediye mec
lisinde muhalefetle işbirliği yapacağından bahisle belediye başkanının bu inşaatı yıktırmamaya zor
laması; keza, taahhüt işleriyle uğraşan bir kişinin, belediye başkanını bir yol inşaatına ilişkin 
ihalenin kendilerine verilmemesi hâlinde hakkında rüşvet suçundan dolayı ihbarda bulunacağından 
bahisle bu ihaleyi mevzuata aykırı olarak kendisine verdirmeye zorlaması, şantaj suçunu oluşturur. 

Şantaj yapılmakla, kişi yükümlü olmadığı bir davranışta bulunmaya zorlanabilir. Örneğin, bir 
iş adamının, kamu oyunda gündemde olan yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak hazırlanan gazete 
haberinde adından söz etmeme karşılığında menfaat teminine veya bir kuruluşa bağışta bulunmaya 
zorlanması hâlinde, şantaj suçu oluşur. 

Şantaj suçunun oluşabilmesi için, mağdurun zorlanması yeterlidir. Bu zorlama karşısında, 
mağdurun isteneni yapması suçun oluşması için gerekli değildir. 

Şantaj suçunun arzettiği özellik, kişinin hak veya yükümlülüklerini kötüye kullanarak haksız 
bir çıkar sağlamaya çalışması ya da başkasını bir şeyi yapmaya veya yapmamaya mecbur etmesidir. 

GEREKÇE (MADDE 108) : 
Madde metninde cebir kullanma suçu tanımlanmıştır. Cebir kullanma suçu, aynı zamanda kas

ten yaralama suçunu oluşturmaktadır. Ancak, kasten yaralama suçundan farklı olarak, bir şeyi yap
ması veya yapmaması ya da bir şeyin yapılmasına müsaade etmesi için kişiye karşı cebir tatbik edil
mektedir. 

Latince karşılığı "vis compulsiva" olan cebir, kişiye karşı fiziki güç kullanmak suretiyle, onun 
veya bir üçüncü kişinin iradesi ve davranışları üzerinde zecrî bir etki meydana getirilmesidir. 

Cebre maruz kalan kişi, bu fiziki gücün meydana getirdiği acının etkisiyle belli bir davranışta 
bulunmaya zorlanmaktadır. Cebir hâlinde kişi bir acı hissetmektedir ve bu acının etkisiyle belli bir 
davranışı gerçekleştirmeye zorlanmaktadır. Buna karşılık, tehdit hâlinde, kişi bir tecavüzün, 
kötülüğün ileride meydana geleceği bildirilerek korkutulmaktadır. 

Bu düzenlemede, cebir kullanma suçuyla ilgili olarak öngörülen ceza, kasten yaralama suçun
dan dolayı verilecek cezanın belli bir oranda artırılmasından ibarettir. 

GEREKÇE (MADDE 109) : 
Madde metninde kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu tanımlanmıştır. 
Bu suç ile korunan hukukî değer, kişilerin kendi arzusu ve iradesi çerçevesinde hareket edebil

me hürriyetidir. Kişiler, bir yerde kalma ve bir yere gitme konusunda tercihte bulunma serbestisine 
sahiptirler. Söz konusu suç işlenmekle kişinin bir yerde kalma ve bir yere gitme hürriyeti ihlâl edil
miş olmaktadır. 

Söz konusu suç, bir kimsenin hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hür
riyetinden yoksun bırakılmasıyla oluşmaktadır. Örneğin kişinin bir yere kapatılması, bir yerde tutul
ması veya bir yere götürülmesi veya bir yere gitmekten men olunması fiilleri, bu tanıma göre ceza 
yaptırımını gerektirmektedir. 
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Cebir 
MADDE 108. - (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade et

mesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması hâlinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte 
birinden yansına kadar artırılarak hükmolunur. 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
MADDE 109. - (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak 

hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada, cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi 

yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Bu suçun; 
a) Silâhla, 
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı, 
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Maddede geçen hukuka aykırı olarak ibaresi, hukukun izin vermediği hâlleri ifade eder. Ör
neğin bir suça ilişkin soruşturma kapsamında suç şüphesi altında bulunan kişinin ceza muhakemesi 
hukukunun gereklerine uygun olarak tutulması, gözaltına alınması veya tutuklanması hâllerinde, fiil 
hukuka uygundur ve bu suç oluşmaz. 

Maddenin ikinci fıkrasında kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cebir, tehdit veya hile kul
lanılarak işlenmesi, bu suç açısından daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hâl olarak belirlenmiş
tir. Suçun temel şekli açısından cebir, tehdit veya hile kullanılmasına gerek yoktur. Örneğin kişi 
içeride uyumakta iken kapının kilitlenmesi hâlinde, söz konusu suçun temel şekli gerçekleşmiş ol
maktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri sayılmıştır. 
Bu nitelikli hâllerden bir kısmı, suçun işleniş tarzına ilişkindir. Söz konusu suçun işlenmesi 
bakımından, silâhlı olunması veya kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması, bir 
kolaylık sağlamaktadır. 

Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu, kişinin yerine getirdiği kamu görevi dolayısıyla işlen
miş olabilir. Suçun bu seçimlik nitelikli unsuru için, failin saiki önem taşımaktadır. Suçun işlendiği 
sırada kişi kamu görevlisi sıfatını taşımayabilir, örneğin emekliye ayrılmış olabilir. Keza, suç, kamu 
görevlisinin yakınına karşı da işlenebilir. Bir hâkimin verdiği karara tepki olarak oğlunun kaçırıl
ması bu hâle örnek olarak gösterilebilir. 

Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi de bu fıkra kapsamında bir seçimlik 
nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Suçun icra hareketlerinin birden fazla kişi tarafından birlikte 
gerçekleştirilmesi gerekir. Yani suçun işlenişi acısından müşterek faillik durumunun varlığı hâlin
de, bu nitelikli unsur oluşur. Ancak, suçun icra hareketlerinin bir kişi tarafından gerçekleştirilmesine 
karşılık, diğer suç ortaklarının azmettiren veya yardım eden olması hâlinde, bu fıkraya göre ceza ar
tırılamaz. 

Suçun üstsoy, altsoy veya eşe karşı, çocuğa karşı ya da beden veya ruh bakımından kendini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi de, üçüncü fıkra hükmüne istinaden 
cezanın artırılmasını gerektiren mağdurun şahsı itibarıyla seçimlik nitelikli unsurlar olarak kabul 
edilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasına göre; bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kay
bına neden olması hâlinde, ayrıca bin güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir. Dikkat edil
melidir ki, bu durumda, suçun netice nedeniyle bir ağırlaşmış hâli söz konusudur. Bu nedenle, fail
de bu neticeye yönelik kastın bulunması gerekmez. Bu hükmün uygulanabilmesi için, mağdurun 
ekonomik kaybının önemli miktarda olması gerekir. 

Beşinci fıkra hükmüne göre, suçun cinsel amaçla işlenmesi, söz konusu suç açısından failin 
güttüğü amaç itibarıyla ayrı bir nitelikli unsur oluşturmaktadır. Bu nitelikli unsurun gerçekleşmesi 
hâlinde verilecek cezanın ayrıca artırıma tabi tutulması gerekmektedir. 

Altıncı fıkraya göre, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlenmesi amacıyla veya sırasın
da kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ay
rıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Bu itibarla, kasten yaralama suçunun temel 
şeklinin gerçekleşmesi hâlinde, maddenin ikinci fıkrasına istinaden cezaya hükmedilmelidir. 

GEREKÇE (MADDE 110): 
Madde metninde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu açısından etkin pişmanlık hâli düzen

lenmiştir. Etkin pişmanlık için, suç tamamlandıktan sonra, mağdurun güvenli bir yerde serbest 
bırakılması gerekir. Bunun, kendiliğinden olması, yani herhangi bir zorlama olmadan gerçekleşmesi 
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f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye 
karşı, 

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır. 
(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması hâlinde, aynca 

bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 
(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi hâlinde, yukandaki fıkralara göre verilecek cezalar yan 

oranında artınlır. 
(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle 

ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, aynca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uy
gulanır. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 110. - (1) Yukandaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle soruş

turmaya başlanmadan önce, mağdurun şahsına zaran dokunmaksızm, onu kendiliğinden güvenli bir 
yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadan indirilir. 
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gerekir. Ayrıca, etkin pişmanlığın, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce gerçekleşmesi 
gerekir. Soruşturma makamlarının işe el koymasından serbest bırakma hâlinde, etkin pişmanlık 
hükmünden yararlanılamayacaktır. 

Etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için, hürriyetinden yoksun kılman mağdurun şahsına 
zarar verilmemelidir. 

Etkin pişmanlık hâlinde, kişinin cezasında belli bir oranda indirim yapılması gerektiği kabul 
edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 111): 
Madde metninde, tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının işlen

mesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik ted
birlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 112): 
Madde metninde eğitim ve öğretimin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 113): 
Madde metninde kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

faaliyetlerinin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 114): 
Madde metninde, siyasî hakların kullanılmasını engelleme fiillerinin bazıları suç olarak tanım

lanmıştır. Söz konusu suç tanımında çeşitli seçimlik hareketlere yer verilmiştir. Bu hareketlerin suç 
olarak tanımlanmasıyla, kişilerin siyasî hak ve hürriyetleri güvence altına alınmak istenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre, bir kimseye karşı cebir veya tehdit kullanılarak, 
bir siyasî partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasî partinin faaliyetlerine katılmaya veya katıl
mamaya ya da siyasî partiden veya siyasî parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlanması, suç 
oluşturmaktadır. Bu suçun tamamlanmış şekline göre cezaya hükmedilebilmesi için, cebir veya teh
dide maruz kalan kişinin siyasî partiye üye olması veya olmaktan vazgeçmesi, siyasî partinin 
faaliyetlerine katılması veya katılmaktan vazgeçmesi ya da siyasî partiden veya siyasî parti 
yönetimindeki görevinden ayrılması gerekmemektedir. Bu amaçlarla, kişiye karşı cebir veya tehdit 
kullanılması, söz konusu suç tamamlanmış gibi cezalandırılabilmek için yeterlidir. Bu bakımdan 
söz konusu suç, bir teşebbüs suçu niteliği taşımaktadır. 

Birinci fıkranın (b) bendinde, bir kimseye karşı cebir veya tehdit kullanılarak, seçim yoluyla 
gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya zorlanması, suç 
olarak tanımlanmıştır. Bu bentte tanımlanan seçimlik hareket açısından da söz konusu suç, bir 
teşebbüs suçu niteliği taşımaktadır. Bu itibarla, söz konusu suçun tamamlanmış şekline göre cezaya 
hükmedilebilmesi için, cebir veya tehdide maruz kalan kişinin bu nedenle seçim yoluyla gelinen bir 
kamu görevine aday olmaktan vazgeçmesi veya seçildiği görevi bırakması gerekmemektedir. 
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Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
MADDE 111. - (1) Tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının iş

lenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur. 

Eğitim ve öğretimin engellenmesi 
MADDE 112. - (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; 
a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü 

eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 
b) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya 

orada kalınmasına, 
engel olunması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin 

engellenmesi 
MADDE 113. - (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, 

kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine, engel olunması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi 
MADDE 114. - (1) Bir kimseye karşı; 
a) Bir siyasî partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasî partinin faaliyetlerine katılmaya veya 

katılmamaya, siyasî partiden veya siyasî parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya, 
b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrıl

maya, 
zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 
(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykın başka bir davranışla bir siyasî partinin 

faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 5 2 4 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Maddelerin Gerekçeleri) 

Maddenin ikinci fıkrasında cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykın başka bir dav
ranışla bir siyasî partinin faaliyetlerinin engellenmesi ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu fıkra 
hükmüyle, siyasî haklann toplu olarak kullanılmasının engellenmesi ceza yaptınmı altına alınmış
tır. Bir siyasî partinin faaliyetlerinin cebir veya tehditle ya da hukuka aykın başka bir davranışla en
gellenmiş olması hâlinde, suç tamamlanmış olur. 

GEREKÇE (MADDE 115): 
Madde metninde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suç olarak 

tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 116): 
Madde, Anayasanın 21 inci maddesinde güvence altına alınan konut dokunulmazlığını ihlâl 

fiillerini suç olarak tanımlamaktadır. Konut dokunulmazlığının ihlâli, kişinin kendisine özgü banş 
ve sükununu ve yuvasındaki yaşamının sulh ve selametle cereyanı için varolması gerekli güvenlik 
duygusunun sarsılmasını ifade etmektedir. 

Bireylere karşı işlenen ve aynı zamanda onlann muhtaç oldukları güvenlik ve sükunu ihlâl ey
leyen bu fiillerin, hürriyete karşı işlenen suçlar arasında bir suç olarak tanımlanması uygun görül
müştür. 

Maddenin birinci fıkrasında konut dokunulmazlığını ihlâl suçunun temel şekli düzenlenmiştir. 
Buna göre; bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine nzasına aykın olarak girilmesi veya nza 
ile girildikten sonra buradan çıkılmaması konut dokunulmazlığını ihlâl suçunun temel şeklini oluş
turmaktadır. Bu suç, herkes tarafından işlenebilir. Bu suç, icraî bir davranışla işlenebileceği gibi, ih
mali davranışla da işlenebilir. Başkasının konutuna veya konutun eklentilerine nza ile girdikten son
ra, çıkmama hâlinde, konut dokunulmazlığı ihmali davranışla ihlâl edilmektedir. 

Konut dokunulmazlığını ihlâl suçunun oluşabilmesi için, yetkili kişinin konuta girme konusun
da nzasının olmaması gerekir. Konut sahibinin konuta girildiğinden haberdar olmaması, aynı 
zamanda nzasının da olmaması anlamına gelir. Bu nedenle, konuta gizlice veya hileyle girilmiş ol
ması hâlinde, bu suç oluşur. Sahibinin rızasına dayalı olarak konuta girildikten sonra, bu nzanın geri 
alınması hâlinde konutun terk edilmesi gerekir. Aksi takdirde söz konusu suç oluşur. Belirtilen 
nedenlerle, konut sahibinin rızasının olmaması, bu suçun bir unsurunu oluşturmaktadır. 

Konut dokunulmazlığını ihlâl suçunun hukuka aykınlık vasfını ortadan kaldıran nzanın, 
hukuken geçerli nza olması gerekir. Kişinin konuta girme konusunda nza açıklamaya yetkili ol
masının yanı sıra, açıklanan nzanın da örneğin hile dolayısıyla sakatlanmamış olması gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrası, söz konusu suçun hukuka aykınlık vasfını ortadan kaldıran nza ile il
gili bazı durumlara ilişkin hükümler içermektedir. Buna göre, evlilik birliğinde aile bireylerinden 
birinin nzasının olması, söz konusu suça ilişkin hukuka aykınlık vasfını ortadan kaldınr. Keza, 
konurun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin konuta gir
me konusunda nza göstermesi, fiilin hukuka uygun hâle getirir. Ancak bu hâllerde konuta girişin 
hukuka uygun sayılabilmesi için, nza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. Bu 
bakımdan örneğin, konuttaki teknik bir anzanın tamiri için, diğerinin bilgisi olmaksızın, eşlerden 
birinin tamircinin konuta girmesine nza göstermesi hâlinde, bu nza geçerli bir nza olarak kabul 
edilmelidir. Buna karşılık, eşlerden birinin bir başkasını zina yapmak üzere konuta kabul etmesi 
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İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme 
MADDE 115. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, 

düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yay
maktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Dinî ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da 
hukuka aykırı başka bir davranışla, engellenmesi hâlinde, yukandaki fıkraya göre ceza verilir. 

Konut dokunulmazlığının ihlâli 
MADDE 116. - (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren 

veya nza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanıl
ması durumunda bu kişilerden birinin nzası varsa, yukandaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak 
bunun için nza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. 

(3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir nzaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat 
olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, altı aydan bir yıla kadar 
hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi hâlinde, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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durumunda, bu kişinin konuta girmesine gösterilen rızanın, geçerli bir rıza olarak kabul edilmesi 
imkânsızdır ve bu durumda diğer eşe karşı işlenmiş konut dokunulmazlığını ihlâl suçu söz 
konusudur. 

Maddeye göre, girilen veya çıkılmayan yerin bir konut veya bunun eklentisi olması gerekir. 
Konut dokunulmazlığını ihlâl suçunun soruşturma ve kovuşturması mağdurun şikâyetine bağ

lı kılınmıştır. 
Maddenin üçüncü fıkrası suçun konusu bakımından farklı bir hüküm içermektedir. Buna göre, 

birinci fıkrada tanımlanan fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızm girilmesi mutat olan yerler 
dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Bu fıkranın uygulanmasında, birinci fıkrada söz konusu olan koşullar aranacaktır. Niteliği 
itibarıyla açık bir rızaya gerek duyulmaksızm girilmesi alışılmış (mutat) olan yerler dışında kalan 
yerlere rıza olmaksızın girilmesi bu suçu oluşturacaktır. Avukatlık bürosu ve özel muayenehane, bu 
gibi izinle girilmesi gereken yerlere örnek olarak gösterilebilir. Keza, herkesin herhangi bir koşulu 
yerine getirmeksizin girebileceği yerlere, söz gelimi süper marketlere, dükkânlara, mağazalara hal
ka açık olmadıkları zamanlarda, meselâ mesai saatleri dışında rıza hilafına girilmesi hâlinde de bu 
suç oluşacaktır. Ancak, halka açık oldukları sırada girildiği takdirde suç oluşmayacaktır. Zira hak 
sahipleri bu gibi yerlere isteyenin girmesi hususunda daha başlangıçta rızalarını örtülü olarak açık
lamış sayılırlar. 

Dördüncü fıkrada, bu madde kapsamında tanımlanan suçların cebir veya tehdit kullanılarak ya 
da gece vakti işlenmesi, cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hâller olarak belirlenmiştir. 

Burada söz konusu olan cebir, kasten yaralama suçunun daha az cezayı gerektiren hâli olarak 
düşünülmelidir. Bu nedenle, kullanılan cebir kişide basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek öl
çünün ötesinde bir etki meydana getirmiş ise, hem konut dokunulmazlığını ihlâl suçundan hem de 
kasten yaralama suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. 

GEREKÇE (MADDE 117) : 
Anayasamızda herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip bulunduğu ve 

özel teşebbüsler kurmanın serbest olduğu açıklanmıştır. Bu suç tanımı ile, söz konusu temel hür
riyetin güvence altına alınması amaçlanmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli suç olarak tanımlanmıştır. Suçun 
oluşması için, bu ihlâlin cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ger
çekleştirilmesi gerekir. Bu fıkradaki suçun soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar içinde bulunan kimseleri rızaları ile de olsa, 
sömürerek insan onuruna aykırı biçimde ve koşullar altında çalıştırmak suç hâline getirilmiş ve böy
lece Devletin Anayasada belirtilen sosyal devlet olmak niteliğini koruyan ve vurgulayan değerler
den çok önemli birisi ceza himayesi altına alınmıştır. 

İş ve çalışma hürriyetinin kullanılışında kişilerin insan onuruna uygun koşullar içinde çalıştırıl
maları esastır. Demokratik toplum kişilerin çaresizliğinin sömürülmesine dayalı bir serbest piyasa 
sisteminin uygulanmasıyla, elbette ki, bağdaşamaz. Bu nedenle maddenin ikinci fıkrası kaleme alın
mıştır. 

İkinci fıkrada yer alan suç, kişilerin çalışmalarının sömürülmesim engellemek amacını 
taşımaktadır. Kimsesiz, çaresiz veya belirli kişilere çeşitli nedenlerle bağımlı kişi, onun bu hâlinden 
yararlananlar sömürücü kişiler tarafından insanlık dışı durumları kabule veya bazı koşullara katlan
maya sevkedilebilmektedir. 
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İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli 
MADDE 117. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve 

çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
adli para cezası verilir. 

(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz 
olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durum
da bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tâbi kılan kim
seye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilir. 

(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya 
bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya ev
velce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin dur
masına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 
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Bu gibi fiilleri önlemek amacı ile maddenin üçüncü fıkrasında, kişileri ikinci fıkrada belirtilen 
duruma düşürmek üzere tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakil fiilleri de suç sayıl
mıştır. Kişileri, ikinci fıkrada belirlenen hâle düşürmemek için söz konusu hazırlık hareketlerini 
cezalandırmak yerindedir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında ayn bir suç tanımına yer verilmiştir. 
Söz konusu suçun oluşması için, cebir veya tehdit kullanılarak, işçi veya işverenlerin ücretleri 

azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zor
lanması ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olunması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 118): 
Madde metninde, sendikal hakların kullanılmasını engelleme fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. 

Söz konusu suç tanımında çeşitli seçimlik hareketlere yer verilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasına göre, bir kimseye karşı cebir veya tehdit kullanılarak, bir sendikaya 

üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya ya da sen
dikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlanması, suç oluşturmaktadır. Bu 
suçun tamamlanmış şekline göre cezaya hükmedilebilmesi için, cebir veya tehdide maruz kalan 
kişinin sendikaya üye olması veya olmaktan vazgeçmesi, sendikanın faaliyetlerine katılması veya 
katılmaktan vazgeçmesi ya da sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılması gerek
memektedir. Bu amaçlarla, kişiye karşı cebir veya tehdit kullanılması, söz konusu suç tamamlanmış 
gibi cezalandınlabilmek için yeterlidir. Bu bakımdan söz konusu suç, bir teşebbüs suçu niteliği 
taşımaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir dav
ranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. Bir sendikanın 
faaliyetlerinin cebir veya tehditle ya da hukuka aykın başka bir davranışla engellenmiş olması 
hâlinde, suç tamamlanmış olur. 

GEREKÇE (MADDE 119): 
Bu madde, birinci fıkrada sayılan suçlar açısından söz konusu olan ve cezanın artınlmasını 

gerektiren nitelikli unsurlan göstermektedir. Maddenin birinci fıkrasında, bu nitelikli unsurlar, 
seçimlik olarak belirlenmişlerdir; yani bir olayda bu hâllerden bir veya birkaçının gerçekleşmiş ol
ması durumunda; bu fıkraya göre cezanın artınlması gerekmektedir. 

Belirtilen nitelikli hâller, söz konusu suçlann işlenmesi ile vanlmak istenen amaç açısından 
cebir veya tehdidin kapsadığı korkutma gücünün ciddîliği ve yoğunluğu hususunda mağdurda cid
dî kaygılar meydana getirmeye elverişli durumlardır. 

Silâhla cebir veya tehditte bulunulması hâlinde, vanlmak istenen amaca daha kolay ulaşılır. 
Aynı suretle kendisini tanınmayacak bir hâle getiren kişinin veya bir kaç kişinin birlikte olarak teh
dit icra etmeleri hâlinde meydana gelen korku çok yoğun olur. 

Gizli veya açık, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturduklan korkutucu etkiden 
yararlanılarak söz konusu suçlar daha kolay bir şekilde işlenebilirler. 

Keza, söz konusu suçların işlenmesi bakımından kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye 
kullanılması, bir kolaylık sağlamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, söz konusu suçlann işlenmesi sırasında kasten yaralama 
suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, aynca kasten yaralama 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Bu itibarla, kasten yaralama suçunun temel şekli, birinci fıkrada 
sayılan suçlann seçimlik hareketlerinden olan cebrin varlığı için gerekli ve yeterli görülmüştür. 
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Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 
MADDE 118. - (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın 

faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ay
rılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın 
faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Ortak hüküm 
MADDE 119. - (1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlannm faaliyetlerinin engellenmesi, siyasî hakların kullanılmasının en
gellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmaz
lığının ihlâli ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli suçlarının; 

a) Silâhla, 
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel 

işaretlerle, 
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 
e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 
(2) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl

lerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 
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GEREKÇE (MADDE 120) : 
Madde metninde, bir kimsenin üstünü veya eşyasının hukuka aykırı olarak aranması, görevi 

kötüye kullanma suçundan bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. 
Bu hüküm, 10.12.1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel Bildirisi (madde 12), 

4.11.1950 tarihli İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 
(madde 8, fıkra 1) ve Anayasamızın koruduğu özel hayatın gizliliğini belli bir surette ihlâlin yap
tırımını oluşturmaktadır. 

Kişilerin üzerinin veya eşyasının aranması insan haysiyetine bir tecavüz teşkil ettiği gibi kişi 
dokunulmazlığının bir devamı olan özel hayatın gizliliğine karşı da bir saldın oluşturur. 

Kişinin örneğin ceplerinin, el çantasının, bavulunun, özel otomobilinin hukuka aykırı bir suret
te aranması bu suçu oluşturacaktır. Bu arama olgusunun yetkisiz olarak girilen konutta gerçekleş
tirilmesi hâlinde, ayrıca konut dokunulmazlığını ihlâl suçu oluşur ve bu nedenle, gerçek içtima 
hükümlerine göre sorumluluk cihetine gidilmesi gerekir. 

Suç failinin bir kamu görevlisi olması gerekmektedir. Bu bakımdan söz konusu suç, bir özgü 
suç niteliği taşımaktadır. 

Metinde geçen "hukuka aykırı olarak" ibaresinden maksat, yürürlükteki mevzuatın izin ver
mediği hâl demektir. Kanun ve nizamlann izin verdiği arama hâllerinde suçun oluşmayacağı açık
tır. Suçun oluşması için kamu görevlisi, kişi hürriyetini, görevini kötüye kullanarak veya yetkisini 
aşarak ihlâl etmiş olmalıdır. Böylece "hukuka aykırı olarak" sözcükleri görevin kötüye kullanıl
masını ve yetkinin aşılmasını kapsar. 

GEREKÇE (MADDE 121): 
Madde metninde dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. 
Orijinini Latince "petitum" (talep) kavramı oluşturan ve Anayasamızda da düzenlenen dilekçe 

hakkı, bir sübjektif kamusal haktır. Sübjektif haktır; çünkü, bu hak, toplu veya münferiden, ancak 
bireyler tarafından kullanılabilir. Kamusal bir haktır; çünkü, bu hakkın kullanılmasıyla kişiler talep
lerini resmî makamlara iletmek olanağını elde etmektedirler. 

Söz konusu suç tanımıyla, dilekçe hakkının kullanılmasının güvence altına alınması amaçlan
mıştır. Suçun konusu dilekçedir. Dilekçe, kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu 
makamlarına yazılı olarak yaptığı başvuruyu ifade etmektedir. Kamu makamlanna yöneltilen 
talebin sözlü olması da mümkündür. Örneğin bir suç vakıasına ilişkin ihbar veya şikâyetin sözlü 
olarak yapılması hâlinde, bunun tutanağa geçirilmesi gerekmektedir. Salt sözlü başvurunun kabul 
edilmemesi, söz konusu suçu oluşturmayacaktır. Ancak, başvurunun yazılı yapılması hâlinde, 
bunun hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi, söz konusu suçu oluşturacaktır. Bu ayınmın 
yapılmasının nedeni, ispat sorunlarının önüne geçmektir. 

Süreli işlemlerde, dilekçenin süresinde verilmesine rağmen, kabulünün geciktirilmesi hâlinde 
de, bu suç oluşur. 

Verilen dilekçenin hukukî bir nedene dayalı olarak kabul edilmemesi hâlinde, kabul etmeme 
fiili hukuka uygun olduğu için, suç oluşmayacaktır. Örneğin, bir suç duyurusuna ilişkin dilekçenin, 
ilgisiz bir makama verilmeye teşebbüs edilmesi karşısında, kabul edilmemesi, söz konusu suçu 
oluşturmaz. 

GEREKÇE (MADDE 122): 
Madde, insanlar arasında, yürürlükteki kanun ve nizamlann izin vermediği aymmlar yapılarak, 

bazı kişilerin hukukun sağladığı olanaklardan yoksun hâle getirilmelerini cezalandırmaktadır. 
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Haksız arama 
MADDE 120. - (1) Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu 

görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi 
MADDE 121. - (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği 

dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

Ayırımcılık 
MADDE 122. - (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; 
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Madde suçun maddî unsurlarını üç ayrı bentte ayrı ayrı belirtmiştir. Bu fiiller, maddede sayılan 
ayırım nedenlerine dayanılarak bir taşınır veya taşınmaz malın satılmaması, devredilmemesi veya 
bir hizmetin icra olunmaması, hizmetten yararlanmanın engellenmesi, kişinin işe alınması veya 
alınmamasının bu ayırım nedenlerine bağlanması, besin maddelerinin verilmemesi, kamuya arzedil-
miş bir hizmetin yapılmasından kaçınılması, kişinin herhangi bir ekonomik faaliyette bulunmasının 
engellenmesidir. 

Ancak menfi nitelik arzeden ve ihmal tabiatında bulunan bütün bu hareketler maddenin birin
ci fıkrasında gösterilen saiklere bağlı olarak gerçekleştirilecektir; yukarıda belirtilen olumsuz 
hareketler, kişilere karşı kökenleri, cinsiyetleri, aile durumları, örf ve âdetleri, kişilerin değişik fel
sefî inançları, ayrı bir etnik gruba mensup bulunmaları, farklı ırk, din, mezhep mensubu bulun
maları nedeni ile gerçekleştirilmiş olacaktır. Yoksa söz gelimi iş sahiplerinin beğenmedikleri kişileri 
işe almamalarının cezalandırılması söz konusu değildir. Amaç, vatandaşlar arasında çeşitli etmen
lere dayanan grup mensubiyeti nedeniyle ayrım yaptırmamaktır. Madde böylece aslında millet 
bireyleri arasında bölücülük yapılmasını önlemek amacını gütmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 123): 
Madde, belirli bağımlı hareketlerle kişilerin huzur ve sükûnlarının bozulması hususunda gös

terilen çabalan cezalandırmaktadır. 
Suçun maddî unsuru bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona kar

şı ısrarla gürültü yapılmasıdır. Örneğin oturulan apartmanın alt veya üst katında sürekli olarak 
öteberi çalarak gürültü yapılması gibi. 

Ancak bu hareketlerin sırf mağdurun huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla yapılması gerek
mektedir. Böylece madde, suçun oluşması için özel bir maksatla hareket edilmesi şartını getirmek
tedir. 

Dikkat edilmelidir ki, bu suç tanımıyla cezalandırılan fiiller, kişiler üzerinde uygulanacak mad
dî veya cebrî bir müdahale niteliği taşımamaktadır. Bu suç tanımı ile, kişilerin psikolojik, ruhsal 
sükûn içinde yaşamak hakkı korunmaktadır. 

Yapılan etkinlikler sonucu mağdurun dengesi bozulduğu örneğin ruhsal bir teşevvüşe uğradığı 
hâllerde ise, kasten yaralama suçu söz konusu olacaktır. 

Maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması, suçtan zarar görenin şikâyetine 
bağlıdır. 

GEREKÇE (MADDE 124) : 
Madde metninde haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımı ile, bir 

anayasal hak olan haberleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. 
Maddenin birinci fıkrasında, kişiler arasındaki haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanım

lanmıştır. Bu suçun konusu, belirli kişiler arasındaki haberleşmedir. Haberleşmenin yapıldığı araç 
önemli değildir. Bu haberleşme, örneğin mektupla veya telefonla yapılabilir. Haberleşmenin engel
lenmesi, çeşitli suretlerde gerçekleşebilir. Örneğin posta kutusundaki mektuplann yırtılması, bir 
kişiye gönderilen mektuplann ilgilisine verilmeyip çöp kutusuna atılması, telefon hatlannın kesil
mesi, oluşturulan manyetik alanla telefon görüşmelerinin yapılamaz hâle getirilmesi gibi fiiller, söz 
konusu suçu oluşturur. 

Fıkra metninde, haberleşmenin engellenmesinin hukuka aykın olması özellikle vurgulanmıştır. 
Bu bakımdan, örneğin cezaevinde cezası infaz edilen bir hükümlünün haberleşmesinde olduğu gibi 
haberleşme hürriyetine bir kamu görevinin gereği olarak sınırlama getirilmesi hâllerinde, fiil 
hukuka uygun olduğu için, söz konusu suç oluşmayacaktır. 
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a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmet
ten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukanda sayılan hâl
lerden birine bağlayan, 

b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arzedilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, 
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen, 
kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma 
MADDE 123. - (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon 

edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykın başka bir davranışta bulunulması 
hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Haberleşmenin engellenmesi 
MADDE 124. - (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykın olarak engellenmesi hâlin

de, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 
(2) Kamu kurumlan arasındaki haberleşmeyi hukuka aykın olarak engelleyen kişi, bir yıldan 

beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykın bir şekilde engellenmesi hâlin

de, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, kamu kurumları arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak 
engellenmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Üçüncü fıkrada ise, her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde en
gellenmesi, keza ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Örneğin bir gazete veya derginin dağıtımının ya 
da belli bir radyo veya televizyon yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi, bu suçu oluş
turur. 

Söz konusu suçun oluşabilmesi için, yayının engellenmesinin hukuka aykırı olması gerektiği 
fıkra metninde özellikle vurgulanmıştır. Örneğin, bir basın ve yayın aracıyla suç işlenmesinin ön
lenmesi amacıyla veya işlenmiş olan bir suç nedeniyle, Anayasa ve kanunlarda belirlenen koşullara 
ve ayrıca, hukukun genel prensiplerine uygun olarak, koruma veya güvenlik tedbiri uygulanması 
suretiyle yayının engellenmesi hâlinde, bu suç oluşmayacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 125) : 
Madde metninde hakaret suçu tanımlanmıştır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan 

hukukî değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki 
saygınlığıdır. 

Bu düzenlemede 765 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen hakaret ve sövme suçu ayırımı 
kaldırılmıştır. 

Hakaret suçunun oluşabilmesi için, kişiye somut bir fiil veya olgu isnat edilmelidir. Örneğin, 
kamu görevlisinin bir kişiden bir iş karşılığında belli bir miktar rüşvet aldığı yönünde isnatta 
bulunulması durumunda hakaret söz konusudur. Kişiye isnad olunan somut fiilin gerçek olup ol
mamasının, hakaret suçunun oluşması bakımından bir önemi yoktur. Ancak, iddia olunan hususun 
gerçek olduğunun ispat edildiği durumlarda, fail cezalandırılmayacaktır. 

Keza, kişiye herhangi bir olayla irtibatlandırmadan, soyut olarak yakıştırmalarda bulunulması 
hâlinde de, hakaret suçu oluşur. Kötü bir niteliği veya huyu ifade eden sözler, somut bir fiil veya ol
guyla irtibatlandırılmadıklan hâlde, yine de hakaret suçunu oluştururlar. Örneğin, bir kimseye "ser
seri", "alçak", "hayvan" denmesi hâlinde, somut fiil isnadı söz konusu değildir. Aynı şekilde kişiye 
soyut olarak "hırsız", "rüşvetçi", "sahtekâr", "fahişe" gibi yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de 
hakaret suçu oluşmaktadır. Kişinin bedenî arızasını ifade etmekle veya kişiye bir hastalık izafe et
mekle de hakaret suçu işlenmiş olur. Örneğin, kişiye "kör", "şaşı", "topal", "kambur", "kel" vs. 
demekle; kişiye "psikopat", "frengili" veya "aidsli" demekle, hakaret suçu işlenmiş olur. 

Dikkat edilmelidir ki; davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi 
gerekir. Kişiye onu toplum nazarında küçük düşürmek amacına yönelik olarak belli bir siyasî 
kanaatin isnad edilmesi hâlinde de hakaret suçu oluşur. Örneğin, bir kişiye "faşist", "komünist" veya 
"mürteci" demekle, hakaret suçu işlenmiş olur. Bir kişiye izafeten söylenen sözün veya bulunulan 
davranışın o kişiyi küçük düşürücü nitelikte olup olmadığını tayin ederken, toplumda hâkim olan 
telâkkileri, örf ve âdetleri göz önünde bulundurmak gerekir. 

Hakaret suçu, kişi muhatap alınarak işlenebilir. Bu durumda huzurda hakaret söz konusudur. 
Hakaret suçu, kişinin gıyabında da işlenebilir. Kişiye hazır bulunmadığı bir ortamda veya doğ

rudan muttali olamayacağı bir surette hakaret edilmesi durumunda, gıyapta hakaret söz konusudur. 
Ancak, gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, fiilin mağdurun gıyabında ve fakat en az üç 
kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Bu kişilerin toplu veya dağınık olmalarının suçun oluşumu 
üzerinde bir etkisi yoktur. Bir veya iki kişiyle ihtilat ederek de mağdura hakaret edilebilir. Bu gibi 
durumlarda da esasında bir haksızlık gerçekleşmektedir. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince, 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Şerefe Karşı Suçlar 

Hakaret 
MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut 

bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin 
onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 
cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için, fiilin en az üç kişiyle ihtilat 
ederek işlenmesi gerekir. 

(2) Fiilin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. 

(3) Hakaret suçunun; 
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, 
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, 

yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, 
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, 
işlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 
(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlin

de, üçte biri oranında artırılır. 
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde, 

suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. 
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gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, mağdurun gıyabında en az üç kişiyle ihtilat edilerek, 
yani en az üç kişi muhatap alınarak hakaretin yapılması şart olarak aranmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, hakaretin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir 
mesajla yapılması hâlinde, birinci fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedileceği kabul edilmiştir. 
Buna göre, kişiyi muhatap alan mektup, telgraf, telefon ve benzerî araçlarla yapılan hakaret de, 
huzurda hakaret olarak cezalandırılmalıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlen
mesi, bu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Keza, hakaret suçunun dinî, siyasî, sosyal, 
felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, 
mensup olduğu dinin emir ve yasaklanna uygun davranmasından dolayı ya da kişinin mensup 
bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın bir yıl
dan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası hakaret suçunun alenen işlenmesi, bu suçun bir nitelikli şekli olarak 
kabul edilmiştir. Aleniyet için aranan temel ölçüt, fiilin, gerçekleştiği koşullar itibarıyla belirli ol
mayan ve birden fazla kişiler tarafından algılanabilir olmasıdır. 

Keza, aleniyetin basın ve yayın yoluyla gerçekleşmesi durumunda artırma oranı ayrıca düzen
lenmektedir. 

Maddenin sen fıkrasında, kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı 
hakaret edilmesi hâlinde, suçun kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 126) : 
Hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun belli veya belirlenmesinin olanaklı bulunması 

gereklidir. İşte bu maddeyle suçu işleyen tarafından mağdurun kimliğinin açıkça belirtilmediğinde, 
ne gibi bir durumun varlığı hâlinde ismin belirtilmiş ve hakaretin açıklanmış sayılacağına ait ölçü 
gösterilmektedir. 

Madde, aslında usûl hukuku bakımından ispata yönelik, karineye benzer bir ölçü getirmiş 
bulunmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 127) : 
Madde metninde, kişiye somut isnatta bulunulması hâlinde, isnadın ispatı düzenlenmektedir. 

Anayasamızda da isnadın ispatına ilişkin özel bir hüküm bulunmaktadır. Anayasamıza göre; kamu 
görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak isnat
ta bulunulması durumunda, isnatta bulunan isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun 
dışında, kişilere somut bir fiil isnadında bulunarak hakaret edilmiş olması hâlinde, isnadın doğ
ruluğunun ispat edilebilmesi için iki seçenek koşuldan birinin gerçekleşmesi gerekir. Birinci 
seçenek koşul, isnadın doğruluğunun ispatında kamu yararı bulunmasıdır. Diğer seçenek koşul ise, 
şikâyetçinin yani kendisine hakaret edilenin ispata razı olmasıdır. 

Yine Anayasamıza göre, isnadın doğruluğunun ispat edilmiş olması, hakaret suçunun hukuka 
aykırılığını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, hakarette bulunan kişi hakkında beraat karan veril
melidir. 

Madde metnindeki düzenleme yapılırken, Anayasamızın bu konuda belirlediği kurallar da göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Madde metninde kabul edilen sisteme göre, isnadın doğruluğunun ispat edilebilmesi için, is
nadın bir suç vakıasına ilişkin olması gerekir. Yani kişiye belli bir suçu işlediğinden bahisle hakaret 
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Mağdurun belirlenmesi 
MADDE 126. - (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya 

isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğun
da duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır. 

İsnadın ispatı 
MADDE 127. - (1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması hâlinde kişiye ceza 

verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet karan verilmesi 
hâlinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hâllerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak is
nat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yaran bulunmasına veya şikâyetçinin 
ispata razı olmasına bağlıdır. 

(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi hâlinde, cezaya hükmedilir. 
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edilmiş olması gerekir. Ayrıca, hakaretin yapıldığı anda isnadın konusunu oluşturan suç dolayısıy
la kişi hakkında henüz bir hüküm verilmemiş olmalıdır. 

Bu sistemde, isnadın doğruluğunun ispatı, hakaret suçundan dolayı açılan davanın görüldüğü 
mahkemede yapılmamaktadır. Hakaret suçunun işlendiğinden bahisle açılan davanın görüldüğü 
mahkeme, yapılan somut vakıa isnadının bir suç oluşturması durumunda, bu suçun gerçekten işlen
miş olup olmadığının ortaya çıkanlmasını bekletici mesele kabul ederek, bu nedenle açılmış veya 
açılacak olan davanın sonucunu beklemelidir. İsnadın doğruluğunun ispatı, ancak isnat konusu suç 
vakıası dolayısıyla açılan ceza davası bağlamında ilgili mahkemede söz konusu edilebilir. 

İsnat konusu suç vakıası dolayısıyla açılan ceza davası sonucunda bu suç nedeniyle hakaret 
edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet karan verilmesi hâlinde; isnat ispatlanmış addedilir ve 
maddenin birinci fıkrası gereğince, hakarette bulunan kişiye ceza verilmez. 

Ancak, hakarete uğrayan, isnat edilen fiil dolayısıyla hakkında açılan davada kesinleşmiş bir 
hükümle beraat etmişse, isnat ispat edilmemiş sayılır ve hakaret eden kişi cezalandınhr. Hakarete 
uğrayan kişi hakkında, isnat edilen fiil dolayısıyla takipsizlik karan veya açılan davada düşme 
karan verilmiş olması hâlinde de; isnadın doğruluğu ispat edilmemiş sayılacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre; kesin hükümle sonuçlanmış bir davayla işlendiği sabit görülen 
bir fiilden bahisle kişiye hakaret edilmiş olması hâlinde, cezaya hükmedilir. Böylece, daha önce iş
lediği bir suçtan dolayı mahkûm edilmiş olan kişiye, bu suçtan bahisle hakaret edilmiş olmasının 
tasvip edilemez olduğu vurgulanmıştır. 

Hakkında başlatılan soruşturma sonucunda takipsizlik kararı veya açılan davada düşme, veya 
beraat karan verilmiş olan kişiye, soruşturma veya kovuşturma konusu fiilden bahisle hakaret edil
miş olması hâlinde, hakaret edenin cezalandırılacağında kuşku yoktur. 

GEREKÇE (MADDE 128) : 
Madde metninde, bir hukuka uygunluk nedeni olan ve Anayasamızda da güvence altına alınan 

(madde 36) iddia ve savunma dokunulmazlığı düzenlenmiştir. Bir talebin resmî bir makama iletil
mesi, dilekçe hakkının kullanılması bağlamında hukuka uygun bir davranıştır. Ancak, dilekçe hak
kı, dilekçenin içeriğindeki ifadeler açısından başlı başına bir hukuka uygunluk sebebi olarak 
mütalâa edilemez. 

Hukuk Toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum banşını bozucu nitelik taşıması 
dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçlulann cezalandmlmasını talep hakkına 
sahiptir. Bir suçun işlendiğini öğrenen bireyin, bununla ilgili olarak yetkili makamlar nezdinde ih
bar veya şikâyette bulunma hakkı vardır. 

Gerçekleşmiş bir olayla ilgili olarak bu olayın oluşumuna neden olan kişiler de gösterilmek 
suretiyle ihbar veya şikâyette bulunulması durumunda, hakaret veya iftira suçunun oluştuğundan 
söz edilemez. Çünkü, burada gerçekleşmiş somut olayla ilgili olarak ihbar veya şikâyette bulunmak 
şeklinde bir hakkın kullanılması söz konusudur. 

İddia ve savunma hakkının, yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde kullanılması müm
kündür. 

İddia ve savunma hakkının kullanılması bağlamında, kişiler açısından somut isnat ifade eder 
nitelikte maddî vakıalann ortaya konulması ya da kişilerle ilgili olumsuz değerlendirmelerde 
bulunulması mümkündür. Bu somut isnatlar veya olumsuz değerlendirmeler, iddia ve savunma hak
kının kullanılmasıyla ilişkilendirilememesi durumunda, hakaret ve hatta iftira suçu oluşturur. 
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İddia ve savunma dokunulmazlığı 
MADDE 128. - (1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü 

başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz 
değerlendirmelerde bulunulması hâlinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için, isnat ve değerlendir
melerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir. 
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İddia ve savunma kapsamında, kişilerle ilgili olarak bulunulan somut isnadlann gerçek olması 
ve yapılan olumsuz değerlendirmelerin somut vakıalara dayanması gerekir. Keza, bulunulan somut 
isnadlann veya yapılan olumsuz değerlendirmelerin uyuşmazlıkla ilişkili olması gerekir; ancak, 
uyuşmazlığın çözümü açısından faydalı olması aranmamalıdır. 

Somut uyuşmazlıkla bağlantılı olmayan isnatlar gerçek olsa bile iddia ve savunma dokunulmaz
lığının varlığından bahsedilemez. Keza, somut vakıalara dayansa bile, uyuşmazlıkla alakası olmayan 
olumsuz değerlendirmeler açısından iddia ve savunma hakkının kullanılması söz konusu değildir. 

Somut uyuşmazlıkla ilgili olmakla birlikte iddia ve savunma sınırını aşan hakareti mutazam-
mın yazı ve sözlerin iddia ve savunma hakkı kapsamında mütalâa edilmesi mümkün değildir. An
cak, bu ifadelerin kullanılmasına müsamaha ile bakılabilir. Çünkü, bu gibi durumlarda iddia ve 
savunmanın sının genellikle öfke ve gazabın etkisiyle aşılmaktadır. Aslında öfke ve gazap hâli, 
kusurluluğun bir unsuru olan irade yeteneğini etkileyen bir faktördür ve bu durum, kişinin işlediği 
hakaret suçu dolayısıyla kusurunun tespiti bağlamında değerlendirilmelidir. 

GEREKÇE (MADDE 129): 
Madde metninde, hakaret suçundan dolayı cezanın kaldınlması ve azaltılması bakımından üç 

ayn duruma ilişkin hüküm bulunmaktadır. 
Birinci fıkraya göre, mağdur kendi haksız hareketleriyle hakarete neden olmuş ise, haksız 

hareketinin ağırlığını göz önüne almak suretiyle hâkim, failin cezasını azaltabileceği gibi gerek
tiğinde tümüyle kaldırabilecektir. 

İkinci fıkraya göre, kişi kendisine karşı işlenen kasten yaralama suçuna tepki olarak işlediği 
hakaret suçu dolayısıyla cezalandıramayacaktır. 

Üçüncü fıkraya göre, karşılıklı hakaret hâllerinde hâkim, hangisinin neden olduğunu göz önün
de bulundurarak taraflardan her ikisi veya birisi hakkında verilecek cezada indirim yapabileceği 
gibi, ceza vermekten tamamen sarfınazar da edilebilir. 

GEREKÇE (MADDE 130) : 
Madde metninde, bir bağımsız suç olarak ölünün hatırasına hakaret suçu düzenlenmiştir. Genel 

olarak hakaret suçu ancak hayatta bulunan kişilere karşı işlenebilir. Çünkü, onur ve şeref, ancak 
yaşayan kişiler açısından söz konusudur. Ölen bir kişinin ancak hatırasına hakaretten, saygısızlık
tan söz edilebilir. 

Ölen kimsenin hatırasına hakaretin cezalandırabilmesi için bunun en azından üç kişiyle ihtilat 
ederek işlenmesi gerekir. Bu suçun alenen veya basın ve yayın yoluyla işlenmesi, daha ağır cezayı 
gerektiren nitelikli unsurlar olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya 
ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişinin cezalandınlması öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 131): 
Madde ile hakaret suçlannda kovuşturmanın, mağdurun şikâyetine bağlı olduğu hükmü getiril

mektedir. Ancak, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun soruşturması 
ve kovuşturması şikâyete tâbi kılınmamıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, mağdur şikâyetten önce vefat ederse, ölenin ikinci dereceye 
kadar üstsoy ve altsoyunun, eş ve kardeşlerinin şikâyette bulunabilecekleri açıklanmış, bunlar dışın
dakilere şikâyet hakkı tanınmamıştır. Ölmüş olan kişinin hatırasına hakaret edilmesi hâlinde de, 
ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikâyette bulunulabilir. 
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Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret 
MADDE 129. - (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek 

ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 
(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi hâlinde, kişiye ceza verilmez. 
(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her 

ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de 
vazgeçilebilir. 

Kişinin hatırasına hakaret 
MADDE 130. - (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek 

hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Ceza, 
hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri 
oranında artınlır. 

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler 
hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

Soruşturma ve kovuşturma koşulu 
MADDE 131. - (1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun 

soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır. 
(2) Mağdur, şikâyet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş 

ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikâyette 
bulunulabilir. 
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GEREKÇE (MADDE 132): 
Madde metninde, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlâli suç olarak tanımlanmak

tadır. 
Söz konusu suç, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin öğrenilmesiyle işlenmek

tedir. Kişiler arasındaki haberleşmenin ne suretle yapıldığının suçun oluşumu açısından önemi yok
tur. Bu haberleşme, örneğin mektupla, telefonla, telgrafla, elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bu 
suç açısından önemli olan, haberleşmenin belirli kişiler arasında yapılmasıdır. Söz konusu suçu, bu 
haberleşmenin tarafı olmayan kişi işleyebilir. 

Haberleşmenin gizliliğinin sadece dinlemek veya okumak suretiyle ihlâl edilmesi, bu suçun 
temel şeklini oluşturmaktadır. Ancak, bu gizlilik ihlâlinin, haberleşme içeriklerinin yani konuşulan
ların veya yazılanların kayda alınması suretiyle yapılması, bu suçun nitelikli şekli olarak tanımlan
mıştır. Örneğin telefon konuşmalarının ses kayıt cihazıyla kayda alınması hâlinde, suçun bu nitelik
li hâli gerçekleşmektedir. 

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin belli bir suça ilişkin soruşturma kapsamında 
Anayasa ve kanunlann belirlediği koşullar çerçevesinde öğrenilmesinin veya kayda alınmasının 
hukuka uygun olduğu muhakkaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı olarak if
şa edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Haberleşme içerikleri hukuka uygun bir şekilde veya 
birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi suretiyle öğrenilmiş olabilir. İkinci fıkrada tanımlanan 
suç, haberleşme içeriklerinin ifşasıyla, yayılmasıyla, yani yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin sağlan
masıyla oluşur. Fıkra metninde bu ifşanın hukuka aykırı olması açıkça vurgulanmıştır. Bu bakım
dan örneğin kişiler arasındaki telefon konuşmalarına ilişkin kayıtların, savcılık veya mahkemeye 
verilmesi, duruşmada açık bir şekilde dinlenmesi veya okunması hâlinde, söz konusu suç oluş
mayacaktır. Buna karşılık, henüz soruşturma aşamasında iken, kişiler arasındaki konuşma içerik
lerinin, hukuka uygun bir şekilde kayda alınmış olsalar bile, örneğin televizyonlarda veya gazeteler
de yayınlanması hâlinde, bu suç oluşacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, kişinin kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın 
nzası olmaksızın alenen ifşa etmek suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlâl etmesi ayrı bir suç 
olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, ifşanın alenen yapılması gerekir. Bu bakımdan, 
örneğin kişi kendisine gönderilen mektubu gönderenin bilgisi ve rızası dışında bir başkasına okut
ması hâlinde, bu suç oluşmayacaktır. Buna karşılık, mektubun gönderenin bilgisi ve nzası dışında 
alenen okunması, başkalan tarafından okunmasını temin için bir yere asılması veya basın ve yayın 
yolu ile yayınlanması hâlinde, söz konusu suç oluşacaktır. 

Dördüncü fıkrada, kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayın
lanması hâlinde, ikinci veya üçüncü fıkralara göre verilecek cezanın belli oranda artırılması ön
görülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 133) : 
Madde metninde, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmalann dinlenmesi ve kayda alınması 

suç olarak tanımlanmaktadır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 

Haberleşmenin gizliliğini ihlâl 
MADDE 132. - (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki 

yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandınlır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin 
kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın nzası olmaksızın alenen ifşa eden 
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandınlır. 

(4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâlinde, 
ceza yarı oranında artınhr. 

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 
MADDE 133. - (1) Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmalan, taraflardan herhangi birinin 

nzası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunlan bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan al
tı aya kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 
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Bir arada bulunan kişiler arasında yapılan konuşmanın aleni olmayan konuşma olarak kabulü 
için konuşmanın yapıldığı yerin önemi yoktur. Bu bakımdan, örneğin bir parkta iki kişi arasında 
geçen konuşmanın başkaları tarafından ancak özel gayret gösterilerek duyulabilecek olması hâlin
de, aleni olmayan konuşma söz konusudur. Keza, örneğin bir evde sınırlı sayıda kişiler arasında 
yapılan konuşma, aleni olmayan bir konuşmadır. 

Birinci fıkrada tanımlanan suç, aleni olmayan konuşmanın bir aletle dinlenmesi veya bir ses al
ma cihazı ile kayda alınması ile oluşur. Söz konusu suçu, aleni olmayan konuşmanın tarafı olmayan 
kişi işleyebilir. Suçun oluşabilmesi için, konuşmanın taraflarından herhangi birinin rızasının ol
maması yeterlidir. Bu bakımdan konuşmanın taraflarından birinin rızasının olması, fiili suç olmak
tan çıkarmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların, söyleşiye katılan 
kişilerden biri tarafından diğerlerinin rızası olmadan kayda alınması, suç olarak tanımlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların işlenmesi suretiy
le elde edildiği bilinen veya böylece elde edildiği kabul edilebilecek olan bilgilerden yarar sağlan
ması veya bunların başkalarına verilmesi veya bunlardan diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin et
mek, suç olarak tanımlanmıştır. Bu konuşma içeriklerinin basın ve yayın yoluyla yayınlanması, 
daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 134) : 
Maddenin birinci fıkrasında, metninde özel hayatın gizliliğinin ihlâli suç olarak tanımlanmak

tadır. Böylece, gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi müm
kün olmayan bir özel yaşam olayının saptanması ve kaydedilmesi cezalandırılmaktadır. 

İkinci fıkrada, böylece elde edilen saptama ve kayıtlardan herhangi bir suretle yarar sağlanması 
veya bunların başkalanna verilmesi veya diğer kimselerin bilgi edinmelerinin temini veya basın ve 
yayın yoluyla açıklanması suçun ağırlaşmış şeklini oluşturmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kişinin özel hayatına ilişkin görüntü veya seslerin hukuka aykırı 
olarak ifşa edilmesi, ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu görüntü veya sesler, örneğin soruşturma 
kapsamında hukuka uygun bir şekilde kayda alınmış olabileceği gibi, birinci fıkrada tanımlanan 
suçun işlenmesi suretiyle elde edilmiş olabilir. İkinci fıkrada tanımlanan suç, elde edilmiş olan bu 
ses veya görüntü kayıtlannın ifşasıyla, yayılmasıyla, yani yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin sağlan
masıyla oluşur. Bu ifşanın hukuka aykırı olması gerekir. Bu bakımdan özel hayata ilişkin kayıtlann, 
savcılık veya mahkemeye verilmesi, duruşmada gösterilmesi ve dinlenmesi hâlinde, söz konusu suç 
oluşmayacaktır. İfşanın, basın ve yayın yoluyla yapılması, söz konusu suçun nitelikli unsuru olarak 
kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 135) : 
Çağımızda kişilerle ilgili kayıtlann bilgisayar ortamlanna geçirilip muhafaza edilmesi uy

gulamasına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır; hastanelerde hastalara, sigorta 
şirketlerinde sigortalılara, bankalann ve kredili alış veriş yapılan mağazaların müşterilerine ilişkin 
kayıtlar, böylece tutulmaktadır. Bu bilgilerin amaçlan dışında kullanılmasından veya herhangi bir 
şekilde üçüncü şahıslann eline geçerek hukuka aykın olarak yararlanılmasından dolayı hakkında 
bilgi toplanan kişiler büyük zararlara uğrayabilmektedirler. Bu bakımdan, kişilerle ilgili bilgilerin 
hukuka aykın olarak kayda alınması suç olarak tanımlanmıştır. 

Suçun konusu, kişisel verilerdir. Gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi, kişisel veri olarak kabul 
edilmelidir. 
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(2) Katıldığı bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, 
altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen veya böylece elde 
edildiği kabul edilebilecek olan bilgilerden yarar sağlayan veya bunlan başkalarına veren veya 
diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılır. Bu konuşmaların basın ve yayın yoluyla yayınlanması hâlinde, 
verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Özel hayatın gizliliğini ihlâl 
MADDE 134. - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar 

hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiy
le ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sının bir yıldan az olamaz. 

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandınlır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında ar-
tınlır. 

Kişisel verilerin kaydedilmesi 
MADDE 135. - (1) Hukuka aykın olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla 

kadar hapis cezası verilir. 
(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî 

eğilimlerine, cinsel yaşamlanna, sağlık durumlanna veya sendikal bağlantılanna ilişkin bilgileri 
kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukandaki fıkra hükmüne göre cezalandınlır. 
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Söz konusu suç tanımında kişisel verilerin bilgisayar ortamında veya kağıt üzerinde kayda alın
ması arasında bir ayırım gözetilmemiştir. Bu bakımdan, söz konusu suç tanımı ile, Avrupa Konseyi 
bünyesinde hazırlanan Türkiye'nin de 28 Ocak 1981 tarihinde imzalamakla taraf olduğu "Kişisel 
Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Söz
leşme "nin ilgili hükümlerine geçerlilik tanınmıştır. 

Bu suçun oluşabilmesi için, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde kayda alınması gerekir. 
Kişinin nzası ile, kendisiyle ilgili bilgilerin kayda alınmasının suç oluşturmayacağı muhakkaktır. 
Belirli nitelikteki kişisel verilerin kayda alınması kanun hükmünün gereği olarak yapılmaktadır. Bu 
bakımdan, çeşitli kamu kurumlarında verilen kamu hizmetinin gereği olarak kişilerle ilgili bazı bil
giler ilgili kanun hükümlerine istinaden kayda alınmaktadırlar. Bu durumlarda, söz konusu suç oluş
mayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kişilerin siyasî, felsefi veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine, ah
lâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bil
gileri kayda almak, suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bunlardan kişilerin ahlâkî eğilimlerine, cinsel 
yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilerin kayda alınmasına 
kanunlarda özellikle suçlulukla mücadele bağlamında, suç ve suçluların ortaya çıkarılmasını sağ
lamak amacıyla belli ölçüde izin verilebilir. Bu durumlarda söz konusu suç oluşmayacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 136) : 
Bu madde hükmü ile, hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri 

hukuka aykırı olarak başkalanna vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak 
tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 137) : 
Madde metninde bu Bölümde tanımlanan suçlann daha ağır ceza ile cezalandınlmayı gerek

tiren nitelikli hâlleri tanımlanmış bulunmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 138) : 
Bu madde hükmü ile, hukuka uygun olarak kaydedilmiş olan kişisel verilerin kanunlann belir

lediği sürelerin geçmiş olmasına rağmen yok edilmemesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 139) : 
Madde metninde, bu Bölümde tanımlanan bazı suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma 

yapılması şikâyete bağlı tutulmuştur. 

GEREKÇE (MADDE 140) : 
Madde metninde bu Bölümde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında 

güvenlik tedbirleri uygulanması öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 141) : 
Madde metninde, hırsızlığın temel şekli tanımlanmıştır. Buna göre, taşınır malın alınmasının 

suç oluşturabilmesi için, zilyedinin nzasının bulunmaması gerekir. Rızanın geçerli olması için 
bulunması gereken koşulların varlığı hâlinde zilyedin nzası bir hukuka uygunluk nedeni teşkil 
edecek ve suç oluşmayacaktır. 
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Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 
MADDE 136. - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele 

geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Nitelikli hâller 
MADDE 137. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; 
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, 
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, 
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yan oranında artırılır. 
Verileri yok etmeme 
MADDE 138. - (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem için

de yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Şikâyet 
MADDE 139. - (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele 

geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu Bölümde yer alan suçlann soruşturulması ve kovuşturul
ması şikâyete bağlıdır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
MADDE 140. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel 

kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

ONUNCU BÖLÜM 
Malvarlığına Karşı Suçlar 

Hırsızlık 
MADDE 141. - (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya baş

kasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

(2) Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de, taşınır mal sayılır. 
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Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için, failin kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak mak
sadıyla hareket etmesi yeterli olup, bunun fiilen temini şart değildir. Bu yarar, maddî veya manevî 
olabilir. 

Almak fiilinden maksat, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son 
verilmesi, mağdurun suç konusu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının 
olanaksız hâle gelmesidir. Bu tasarruf olanağı ortadan kaldırılınca suç da tamamlanır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji, taşınır mal sayılmıştır. 
Buna göre, elektrik enerjisi, gazlar, tabiî veya sun'i buharlar da hırsızlık suçunun konusunu oluş
turabilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 142): 
Maddede, hırsızlık suçunun nitelikli şekilleri tanımlanmıştır. Bu nitelikli unsurlar, üç fıkra 

hâlinde tasnif edilmiştir. 
Birinci fıkranın (a) bendine göre; hırsızlık suçunun, kime ait olursa olsun, kamu kurum ve 

kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis 
edilen eşya hakkında işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı 
gerektirmektedir. 

Eşyanın kurum ve kuruluş veya ibadet yerine ait bulunması veya buralarda özel muhafaza al
tına alınmış olması koşulu aranmamış, görevlilerin veya ibadet edenlerin özel eşyası hakkında 
suçun işlenmesi hâlinde de bu nitelikli unsurun oluşacağı kabul edilmiştir. 

Kamu yaran veya hizmetine tahsis edilen eşyanın bulunduğu yer önemli değildir. 
Fıkranın (b) bendinde, hırsızlık suçunun herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte 

kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında 
işlenmesi, suçun diğer bir nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır. 

Bina veya etrafı çevrili eklentilerinde yapılan hırsızlığın cezası artırılırken bu gibi yerlere giriş 
şekline önem verilmemiştir. Tarlada tarım araçlarının korunması için yapılan kulübelerde işlenen 
hırsızlığın da madde hükmüne girmesi sağlanmıştır. Ancak bina tanımına girmeyen bir yerde, ör
neğin otomobilde bulunan eşya hakkında muhafaza altına alınma koşulu aranmış; böylece kapılan 
kilitli olmayan veya camlan kapatılmamış bir otomobildeki eşyanın çalınması hâlinde nitelikli hır
sızlık kabul edilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendi ile, halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım araçlannda ve bunlann belli kal
kış ve vanş yerlerinde yani istasyonlarda bulunan eşya korunmaktadır. Bu gibi eşyanın yolcu veya 
araç personeline ait bulunması, keza yolcu veya personelin beraberinde bulunması gerekli değildir. 
Kargo ile nakledilen veya araçtan indirilen yahut yüklenmek üzere hazırlanan eşya da bu kapsama 
alınmıştır. Eşyanın muhafaza altına alınmış olması koşulu aranmamıştır. Aracın türü önemli değil
se de, umuma tahsis edilmiş olması zorunludur. Bir vasıtanın umuma tahsis edildiği, bir bedel kar
şılığında herkes tarafından kullanılabilir olması ile değil, belirli bir yöne giden yolculan ve eşyayı 
nakletmesiyle anlaşılır. 

Fıkranın (d) bendinde, hırsızlık suçunun bir afet veya genel bir felâketin meydana 
getirebileceği zararlan önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında işlenmesi, 
bir nitelikli unsur olarak belirlenmiştir. Deprem, sel, su baskını, yangın ve savaş gibi afet veya genel 
felâketin sebebiyet verebileceği zararları önlemek, bu afet veya felaketlere maruz kalan insanlann 
ihtiyaçlannı karşılamak amacıyla hazırlanmış olan eşya, bu bent kapsamına giren hırsızlık suçunun 
konusunu oluşturmaktadır. Eşyanın bulunduğu yer önemli değildir; bunlann bina içerisinde veya 
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Nitelikli hırsızlık 
MADDE 142. - (1) Hırsızlık suçunun; 
a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan 

ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, 
b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya 

eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, 
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış 

yerlerinde bulunan eşya hakkında, 
d) Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek 

maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, 
e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, 
f) Elektrik enerjisi hakkında, 
işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Suçun; 
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, 
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, 
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yarar

lanarak, 
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiy

le, 
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, 
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak, 
g) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hak

kında, 
işlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya 

depolanmasına ait tesislerde işlenmesi hâlinde, ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Bu fiilin bir 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli 
para cezasına hükmolunur. 
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açıkta depolanmış olması mümkündür. Bunun gibi, eşyanın afet ve felâket bölgesine gittikten son
ra ve henüz afetten zarar görenlere dağıtılmadan önce çalınması hâlinde de bent uygulanacaktır. 

Fıkranın (e) bendinde, âdet veya tahsis ve kullanım gereği açığa bırakılmış olan eşya hakkın
da hırsızlık suçunun işlenmesi, bir nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Tarlalarda bırakılan tarım 
araçları, inşaat yerine yığılan malzeme, bu kapsama giren eşyaya örnek olarak gösterilebilir. Bun
ların çalınmalarında kolaylık bulunması, bu nitelikli hâlin kabulünde etken olmuştur. 

Fıkranın (f) bendine göre, hırsızlık suçunun elektrik enerjisi hakkında işlenmesi, bir nitelikli 
hâli oluşturmaktadır. Suçun temadi hâlinde işlenmesi, bu nitelikli hâlin kabulünde etkili olmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, hırsızlık suçunun birinci fıkraya nazaran daha ağır cezayı gerek
tiren nitelikli şekilleri düzenlenmiştir. 

İkinci fıkranın (a) bendine göre, hırsızlık suçunun kişinin malını koruyamayacak durumda ol
masından veya ölmesinden yararlanılarak işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile 
cezalandırılmasını gerektirmektedir. Mağdurun trafik kazası geçirmiş olması, aklî veya bedensel bir 
hastalık veya sakatlıkla malul olması, malını koruyamayacak durumda olmasının örneklerini oluş
turmaktadır. Hatta, bir yakınının ölüm haberini almış olmaktan doğan büyük bir üzüntünün neden 
olduğu bir panik hâlinin de aynı durumu doğurmuş bulunması olanaklıdır. 

Kişinin örneğin geçirmiş bulunduğu kaza sonucunda ölmüş olmasından yararlanılarak üzerin
deki veya yanındaki eşya hakkında hırsızlık suçunun işlenmiş olması da bu bent kapsamında 
mütalâa edilmiştir. 

Bu bent hükmünün uygulanabilmesi için, kişinin malını koruyamayacak duruma fail tarafından 
getirilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde, duruma göre, yağma suçunun veya bir başka suçu iş
lemek amacıyla kasten öldürme suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. 

Fıkranın (b) bendinde, hırsızlığın elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da 
özel bir beceriyle işlenmesi hâli öngörülmüştür. Yankesicilik veya kişisel çeviklik ile işlenen hırsız
lık hâlleri bendin kapsamına girdiği gibi, bir hayvanı alıştırmak suretiyle ve ondan yararlanılarak iş
lenen fiiller hakkında da bendin uygulanması sağlanmıştır. Bunun gibi, yoldan giden bir kimsenin 
çantasını kapıp kaçmak suretiyle işlenen hırsızlık da bu bent kapsamında mütalâa edilmiştir. Ancak, 
bu son hâlde, direncini kırma amacıyla kişiye karşı cebir kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, yağma 
suçu oluşur. 

Fıkranın (c) bendinde hırsızlık suçunun doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getir
diği korku veya kargaşadan yararlanarak işlenmesi, bir nitelikli unsur olarak belirlenmiştir. Kişinin 
içinde bulunduğu bazı durumlar, eşyası üzerindeki koruma ve gözetimini zayıflatabilir ve hatta or
tadan kaldırabilir. Bu durumdan yararlanarak hırsızlık suçu kolaylıkla işlenebilir. 

Fıkranın (d) bendinde, hırsızlık suçunun haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya 
da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle işlenmesi, bir nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir. Bu nitelik
li hâl için önemli olan, hırsızlık suçunun kilit açmak suretiyle işlenmesidir. Kilit, haksız yere elde 
bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle açılmış olabilir. Anahtar, hırsızlık veya yağ
ma suretiyle de elde edilmiş olabilir. Bu durumda iki suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Kilidin, 
hırsızlığı işlemek veya çalınmış malı başka yere nakletmek amacı ile açılmış olması gerekir. Kilidin 
muhkem olması şart değildir. Anahtar veya diğer aletlerin, vasıtasız olarak açılması mümkün ol
mayan bir kilidi açmak için kullanılması lazımdır. Kilidi kırmadan açmaya yarayan her türlü araç, 
alet sayılır. Sahibinin kilidin üzerinde unuttuğu anahtar çevrilerek kilidin açılması suretiyle hırsız
lığın işlenmesi ve çalınacak şeyin herhangi bir aletle yerinden sökülmesi hâllerinde bu bent uy
gulanmayacaktır. 
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Fıkranın (e) bendine göre; hırsızlık suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlen
mesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir nitelikli unsur oluşturmaktadır. 

Fıkranın (f) bendinde bir nitelikli hâl olarak hırsızlık suçunun tanınmamak için tedbir alarak 
veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak işlenmesi öngörülmüştür Kişi, kendisini tanın
mayacak hâle getirmekle, yakalanmasını önlemek ve böylece cezasız kalmasını sağlamak amacı 
gütmektedir. Keza, kişinin kamu görevlisi sıfatını takınması suretiyle hırsızlık suçunu işlenmesi 
hâlinde, bu sıfatın verdiği kolaylıktan yararlanma söz konusudur. 

Fıkranın (g) bendine göre; hırsızlık suçunun barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde 
bulunan büyük veya küçük baş hayvan hakkında işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı 
gerektiren bir nitelikli unsur oluşturmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, hırsızlık suçunun sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bun
ların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi, suçun temel şekline göre 
daha ağır cezayı gerektiren hâl olarak tanımlanmıştır. Ancak, hırsızlık suçunun bu nitelikli şeklinin 
bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, hapis cezasının yanı sıra adli para cezası ön
görülmüştür. Çünkü, bu durumda hırsızlık suçunun işlenmesi suretiyle uğranılan zarann veya elde 
edilen yararın miktarını tam olarak belirlemek her zaman mümkün olamamaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 143) : 
Madde metninde, hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi durumunda cezanın artırılması ön

görülmüştür. 
GEREKÇE (MADDE 144) : 
Madde metninde, hırsızlık suçunun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren hâlleri tanım

lanmıştır. 
(a) bendinde müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir malın çalınması durumu 

düzenlenmiştir. Suçun bu şeklinin oluşması için failin malın hukukî durumunu bilmesi gerekir. 
Keza, (b) bendinde, hırsızlık suçunun bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla iş

lenmesi, bu suçun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren bir hâl olarak kabul edilmiştir. 
Bu iki hâlde de soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdurun şikâyetine tabi tutulmuş

tur. 
GEREKÇE (MADDE 145) : 
Madde metninde, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle 

cezada indirim yapılması veya ceza vermekten sarfınazar edilmesi konusunda hâkime takdir yetkisi 
tanınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 146) : 
Madde metninde, kullanma hırsızlığı tanımlanmıştır. Bu hırsızlık şeklinin oluşması için kişi 

sahibinin rızası olmaksızın malı alırken, bunu belli bir süre kullandıktan sonra iade etmek amacıy
la hareket etmesi gerekir. Kullanma hırsızlığında, kullanmanın her hâlde kısa sayılacak bir süre 
devam etmesi temel koşuldur. 

Malın suç işlemek için kullanılmış olması hâlinde, bu madde hükmü uygulanamaz, yani hırsız
lık suçundan dolayı verilecek cezada indirim yapılamaz. 

GEREKÇE (MADDE 147) : 
Madde metninde, hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi hâlinde, 

zaruret hâlinin varlığı kabul edilmektedir. Ağır ve acil ihtiyaç, örneğin hasta olan çocuk için ilâç 
çalınması, açlık nedeni ile gıda maddesi çalınması gibi hâlleri kapsar. Ancak, bu durumda hâkime 
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Suçun gece vakti işlenmesi 
MADDE 143. - (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine 

kadar artırılır. 
Daha az cezayı gerektiren hâller 
MADDE 144. - (1) Hırsızlık suçunun; 
a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde, 
b) Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, 
işlenmesi hâlinde, şikâyet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adli para 

cezasına hükmolunur. 

Malın değerinin az olması 
MADDE 145. - (1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, 

verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

Kullanma hırsızlığı 
MADDE 146. - (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek 

üzere işlenmesi hâlinde, şikâyet üzerine, verilecek ceza yan oranına kadar indirilir. Ancak malın suç 
işlemek için kullanılmış olması hâlinde bu hüküm uygulanmaz. 

Zorunluluk hâli 
MADDE 147. - (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi hâlin

de, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vaz
geçilebilir. 
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olayın mahiyetine göre, verilecek cezada indirim yapma veya ceza vermekten sarfınazar etme 
konusunda takdir yetkisi tanınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 148) : 
Madde metninde yağma suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Hırsızlık suçunda olduğu gibi, 

yağma suçunda da, taşınır malın alınmasıyla ilgili olarak zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. 
Ancak, hırsızlık suçundan farklı olarak, bu suçun oluşabilmesi için, mağdurun rızasının, cebir veya 
tehdit kullanılarak ortadan kaldırılması gerekir. Yağma suçu açısından tehdidin, kişiyi, kendisinin 
veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldın gerçekleştireceğin
den ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle yapılması gerekir. Yağma 
suçu, cebir kullanılarak da işlenebilir. Ancak bu cebrin, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten 
yaralama boyutuna ulaşmaması gerekir. 

Yağma suçunun tamamlanabilmesi için, kullanılan cebir veya tehdidin etkisiyle mağdur malı 
teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymamalıdır. Bu bakımdan, kullanılan cebir veya teh
didin, kişiyi malı teslim etmeye veya alınmasına ses çıkarmamaya yöneltmeye elverişli olması 
gerekir. Bu nitelikte olmayan bir cebir veya tehdit, sırf mağdurun normalden fazla ürkek olması 
nedeniyle, malı teslim etmeye veya alınmasına yöneltmişse, yağma suçundan söz edilemez ve fiilin 
hırsızlık olarak nitelendirilmesi gerekir. 

Malın teslim edilmesi veya alınması, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun zilyet
liğine son verilmesini, mağdurun bu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullan
masının olanaksız hâle gelmesini ifade eder. 

Mal, zilyedin tasarruf olanağı ortadan kalktığı anda alınmış olacağından, bu ana kadar yapılan 
cebir veya tehdit, hırsızlığı yağmaya dönüştürür. Örneğin evin içindeki eşyayı alıp kapıdan çıkar
ken mal sahibi ile karşılaşan hırsız, ona karşı cebir veya tehdit kullanacak olursa, yağma suçu 
oluşur. 

Mal alındıktan yani hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra, bunu geri almak isteyen kişiye karşı 
cebir veya tehdide başvurulması hâlinde, artık yağma suçundan söz edilemez. Hırsızlık suçuna konu 
malın geri alınmasını önlemek amacına yönelik olarak kullanılan cebir veya tehdit ayrı suçların 
oluşmasına neden olur. Bu durumda, gerçek içtima hükümlerinin uygulanması gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında senedin yağması düzenlenmiştir. Cebir veya tehdit kullanılarak bir 
kimsenin, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin 
hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koy
mamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi 
imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi de yağma sayılmıştır. Senedin bunu 
imzalayan için "borç doğurucu" olması gerekir. Bu borç para borcu olabileceği gibi, bir işi yapmaya 
veya yapmamaya, bir taşınmazını hibe etmeye, kira ile oturulan bir binayı boşaltmaya, var olan bir 
borca kefil olmaya da ilişkin olabilir. Bir alacağı tahsil etmemeye, herhangi bir davayı açmamaya, 
vasiyetnamesini değiştirmemeye yönelik bir vaadi içeren yazılı beyanlar da "borç doğurucu" senet 
sayılırlar. Şu hâlde mağduru iktisaden değerlendirmeye elverişli olan bir hakkını kullanmamasına 
yol açan her türlü belge, borç doğurucu senet tanımına girer. 

Maddenin son fıkrasında, mağdurun herhangi bir vasıta ile kendini bilmeyecek ve 
savunamayacak hâle getirilmesinin, örneğin uyku ilacı ile uyutulmasının, yağmada cebir sayılacağı 
açıklanmıştır. 
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Yağma 
MADDE 148. - (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel 

dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir 
zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alın
masına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek 
bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir 
senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek bir kağıdı im
zalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi 
hâlinde de aynı ceza verilir. 

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hâle getirilmesi 
de, yağma suçunda cebir sayılır. 
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GEREKÇE (MADDE 149): 
Madde metninde, yağma suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmaktadır. 
Birinci fıkranın (a) bendinde, yağmanın silâhla işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Silâhın 

cebir veya tehdit amaçlı olarak kullanılmasının bir önemi yoktur. Bu bakımdan, silâhın mağdura 
gösterilmesi veya yöneltilmesi suretiyle tehditte bulunulması ya da cebir aracı olarak kullanılması 
hâlinde, bu nitelikli unsur dolayısıyla cezaya hükmolunacaktır. 

Fıkranın (b) bendinde, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle yağma 
suçunu işlemesi hâlinde, cezanın artırılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Tanınmamak için tedbirler alınması hâlinde de bu bent hükmüne göre cezaya hükmolunacak
tır. Tehdidin mektupla yapılması hâlinde, mektubun imzasız olması, korku salmış bir kimsenin is
mi ile veya rumuzla yahut sahte imza ile imzalanmış olması, bu duruma ilişkin örnekleri oluştur
maktadır. 

Fıkranın (c) bendine göre, yağma suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, suçun 
temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Bu nitelikli hâlin varlığı 
için, yağma suçunu iki veya daha fazla kişinin müşterek fail olarak işlemesi gerekir. İki veya daha 
fazla kişinin suçu birlikte işlemesi hâlinde bir iştirak ilişkisi vardır ve bu kişilerin hepsi müşterek 
faildir. Ancak, yağma suçunun iştirak hâlinde işlenmesine rağmen, müşterek faillik ilişkisinin 
bulunmadığı durumlarda, örneğin diğer suç ortaklarının azmettiren veya yardım eden olması hâl
lerinde, bu nitelikli unsur dolayısıyla cezada artırma yapılamayacaktır. 

Bu hükmün kabulünde, yağma suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesinin mağ
dur üzerinde oluşturabileceği zorlayıcı etki göz önünde bulundurulmuştur. 

Fıkranın (d) bendinde, yağma suçunun yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde işlen
mesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Yol kesme hâlinde fiilin doğrudan doğruya mağdura karşı işlenmiş 
olması gerekir; yol kesme süresi kısa veya uzun olabilir. 

Fıkranın (e) bendinde, yağma suçunun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturduk
ları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi, suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalan
dırılmayı gerektirmektedir. 

Fıkranın (f) bendine göre, yağma suçunun suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi, 
söz konusu suçun nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Örgütün suç işlemek maksadıyla meydana 
getirilmiş olması gerekir. 

Bu nitelikli unsurun varlığı için, örgüte yarar elde etmek maksadıyla hareket edilmesi gerekir; 
ancak, örneğin yağma sonucu elde edilen paranın örgüte aktarılması şart değildir. Yarar deyiminin 
de geniş şekilde anlaşılması gerekir. Mağdurun böyle bir örgüte üye olmaya ve aidat ödemeye veya 
bağışta bulunmaya zorlanması hâlinde de, bu bent uygulanır. 

Fıkranın (g) bendinde, yağma suçunun gece vakti işlenmesi hâlinde, failin suçun temel şekline 
göre daha ağır ceza ile cezalandınlması kabul edilmiştir. Zira bu hâlde mağdurun daha şiddetli bir 
korkunun etkisi altına düşeceği muhakkaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun 
neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, aynca kasten yaralama suçuna 
ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 150): 
Madde metninde, yağma suçunun daha az cezayı gerektiren hâlleri belirlenmiştir. Bu hükme 

göre, bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması hâlinde, 
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Nitelikli yağma 
MADDE 149. - (1) Yağma suçunun; 
a) Silâhla, 
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, 
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
d) Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde, 
e) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 
f) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, 
g) Gece vaktinde, 
işlenmesi hâlinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 

hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, aynca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Daha az cezayı gerektiren hâl 
MADDE 150. - (1) Kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya 

cebir kullanması hâlinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 
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tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Böylece, Kanunda, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 308. maddesinde tanımlanan ve "ihkakı hak" veya "kendiliğinden hak alma" diye 
ifade edilen suç tanımına ayrıca yer verilmemiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı 
nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılması gerektiği kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 151) : 
Madde metninde mala zarar verme suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu, başkasının mülkiyetin

de bulunan taşınır veya taşınmaz maldır. 
Suç, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkıl

ması, tahrip edilmesi, yokedilmesi, bozulması, kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle 
oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketlerden kir
letme, örneğin başkasına ait binanın duvanna yazı yazmak, afiş veya ilan yapıştırmak, resim yap
mak suretiyle gerçekleştirilebilir. 

Söz konusu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikâyetine tâbi kılın
mıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, mala zarar verme suçunun konusunun hayvan olması hâline ilişkin 
bir hüküm bulunmaktadır. Buna göre; başkasına ait bir hayvanın öldürülmesi veya işe yaramaz hâle 
getirilmesi yahut değerinde azalmaya neden olunması hâlinde, birinci fıkra hükmü uygulanacaktır. 

Suçun oluşması için, haklı bir nedenin bulunmaması gerekir. Bu bakımdan, vahşî, yırtıcı, has
talıklı ve başı boş bırakılmış bir hayvanın öldürülmesi hâlinde faile ceza verilmeyecektir. 

GEREKÇE (MADDE 152) : 
Madde metninde mala zarar verme suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmıştır. 
Verilen zararın büyük bir kitleyi etkilemesi olanaklı bulunan bu hâllerde, nitelikli zarar ver

menin varlığı kabul edilmiştir. 
Birinci fıkranın (a) bendinde, mala zarar verme suçunun konusunu, kamu kurum ve kuruluş

larına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis 
veya diğer eşyanın oluşturması, bu suçun nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait bina ve tesislerle, buralarda bulunan veya bu bina ve tesislere ait olan eşya, örneğin 
kanalizasyon boru ve mazgalları, kamu hizmetine veya kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş 
tesis ve eşya, bu bent kapsamında değerlendirilmelidir. Keza, trafik işaret ve levhalarına zarar 
veren, bir park yerindeki oturma veya oyun gruplarını tahrip eden kişi, bu bent hükmüne göre 
cezalandırılacaktır. Bu eşyanın mülkiyetinin kamuya ait olması şart değildir. Önemli olan, eşyanın 
kamu hizmetine veya kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş olmasıdır. 

Aynı şekilde, söz konusu fıkranın (b) bendinde, mala zarar verme suçunun, yangına, sel ve taş
kına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında 
işlenmesi, mala zarar verme suçunun konu bakımından bir nitelikli unsuru olarak tanımlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendine göre, Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her tür
lü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verilmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerek
tirmektedir. Devlet ormanı statüsündeki yerlerde bulunan ağaç ve fidanlara zarar verilmesi, Orman 
Kanununda ayrı suçlar olarak tanımlandığı için, bu bent kapsamı dışında mütalâa edilmiştir. 

Ağaç, fidan ve bağ çubuklarının sadece dikili olması yeterli görülmüş, meyve vermeleri koşulu 
aranmamıştır. Keza, bunlann bulundukları yere de önem verilmemiştir. Bu itibarla, kişilerin özel 
mülkünde veya yol kenarlarında, park ve bahçelerde, kamuya ait diğer alanlarda bulunan ağaçların 
tahrip edilmesi hâlinde, bu bent hükmüne istinaden cezaya hükmedilecektir. 
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(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte 
birden yanya kadar indirilir. 

Mala zarar verme 
MADDE 151. - (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tah

rip eden, yokeden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, 
dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya 
değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri 
MADDE 152. - (1) Mala zarar verme suçunun; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlan

masına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, 
b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her tür

lü eşya veya tesis hakkında, 
c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya 

bağ çubuğu hakkında, 
d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkın

da, 
e) Grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya 

konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, 
f) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının 

maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, 
g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zaranna 

olarak, 
işlenmesi hâlinde, fail hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Mala zarar verme suçunun 
a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak 
b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, 
c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanarak 
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır. 
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Fıkranın (d) bendine göre; mala zarar verme suçunun, sulamaya veya içme sularının sağlan
masına yarayan tesisler hakkında işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalan
dırılmayı gerektirmektedir. 

(e) bendinde, grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sen
dika veya konfederasyonlannm maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar 
verilmesi, söz konusu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. 

Failin greve katılan işçi veya lokavt ilân eden işveren olması gerekmemektedir. Grevden yana 
olan ve olmayan işçiler arasında çıkan bir arbedede zarar verme suçu işlenecek olursa yine bu bent 
uygulanır. Sendika, konfederasyon veya işyeri işgalleri sırasında da bina, makine veya başka mal
lara zarar verilecek olursa bu bent uygulanacaktır. 

Keza, fıkranın (f) bendine göre; mala zarar verme suçunun, siyasî partilerin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlannın ve üst kuruluşlannm maliki olduğu veya kullanımında olan 
bina, tesis veya eşya hakkında, işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalan-
dınlmayı gerektirmektedir. 

(g) bendinde, kamu görevlisinin yerine getirdiği görevle ilgili olarak öç almak maksadıyla mal
varlığına zarar verme hâli, nitelikli şekil olarak kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında mala zarar verme suçunun çeşitli suretlerde işlenmesi nitelikli un
sur olarak belirlenmiştir. Buna göre; mala zarar verme suçunun yakarak, yakıcı veya patlayıcı mad
de kullanarak veya toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle ya da 
radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanarak işlenmesi hâlinde, 
yukandaki maddeye veya bu maddenin birinci fıkrasına göre verilecek cezanın artınlması gerek
mektedir. Bu nitelikli hâllerin kabulünde, mala zarar verme suçunun işleniş şeklinin ortaya çıkar
dığı tehlikeli durum göz önünde bulundurulmuştur. 

Mala zarar verme suçunun bu nitelikli hâlleri dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması, 
suçun temel şeklinin aksine, şikâyete bağlı tutulmamıştır. 

GEREKÇE (MADDE 153): 
Madde metninde, ibadethanelere, bunlann eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bun-

lann üzerindeki yapılara, mezarhklardaki tesislere, mezarlıklann korunmasına yönelik olarak 
yapılan yapılara zarar verme fiilleri bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suçun oluş
ması için, bu bina ve tesislere yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar verilmesi gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, ibadethaneleri, bunlann eklentilerini, buralardaki eşyayı, mezar-
lan, bunlann üzerindeki yapılan, mezarhklardaki tesisleri, mezarlıklann korunmasına yönelik 
olarak yapılan yapılan kirletmek, suç olarak tanımlanmıştır. Mezarlıklara atık ve artık bırakmak, 
ibadethanelerin duvanna yazı yazmak, afiş veya ilan yapıştırmak, resim yapmak, kirletme fiilinin 
örneklerini oluşturmaktadır. 

Üçüncü fıkraya göre, birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dinî inanışı benimseyen top
lum kesimini tahkir maksadıyla işlenmesi, bu fıkralara göre verilecek cezanın artırılmasını gerek
tirmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 154) : 
Maddeyle, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz malın veya eklentilerinin kısmen 

veya tamamen işgal edilmesi, taşınmazın sınırlannın değiştirilmesi veya bozulması yahut herhangi 
bir suretle hak sahibinin malından kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması cezalan
dın İmi ştır. 
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İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme 
MADDE 153. - (1) İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bun

ların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak 
yapılan yapılan yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandınlır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapılan kirleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya 
adli para cezası ile cezalandınlır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dinî inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir 
maksadıyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Hakkı olmayan yere tecavüz 
MADDE 154. - (1) Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya 

eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan 
veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye altı aydan üç yıla 
kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında köy tüzel kişiliğine ait olan harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz 
malların kısmen veya tamamen zaptolunması veya bunlara tasarruf edilmesi veya bunların sürüp 
ekilmesi cezalandırılmıştır. Aynı fiiller, öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terkedilmiş, 
bahis konusu yerler hakkında işlendiğinde de keza suç oluşacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında suların mecrasını değiştirmek suç hâline getirilmiştir. Suların 
kamuya ait olması veya özel nitelikte bulunması önemli değildir. 

GEREKÇE (MADDE 155) : 
Madde metninde güveni kötüye kullanma suçu tanımlanmıştır. Söz konusu suçla korunan 

hukukî değer kişilerin mülkiyet hakkıdır. Bu suçla mülkiyetin korunması amaçlanmaktadır. Ancak, 
söz konusu suçun oluşabilmesi için eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi ile lehine zilyed-
lik tesis edilen kişi (fail) arasında bir sözleşme ilişkisi mevcuttur. Bu ilişkinin gereği olarak taraflar 
arasında mevcut olan güvenin korunması gerekmektedir. Bu mülahazalarla, eşya üzerinde mevcut 
sözleşme ilişkisiyle bağdaşmayan kasıtlı tasarruflar, cezai yaptırım altına alınmıştır. 

Güveni kötüye kullanma suçunun konusu, taşınır veya taşınmaz maldır. Bu mal üzerinde fail 
lehine zilyedlik tesis edilmiş olmalıdır. Güveni kötüye kullanma suçunda fail, suç konusu malın 
maliki değildir. Bu nedenle, müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan mallarla ilgili 
olarak, müşterek veya iştirak hâlinde malik olanlar birbirlerine karşı güveni kötüye kullanma 
suçunu işleyemezler. Fail, suç konusu şey üzerinde lehine zilyedlik tesis edilmiş olan kişidir. An
cak, bu zilyedliğin mutlaka malik tarafından tesis edilmesi gerekmez. 

Suçun konusunu oluşturan mal üzerinde belirli bir şekilde kullanmak üzere fail lehine zilyed
lik tesisi gerekir. Bu nedenle, güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için hukuken geçerli 
bir sözleşme ilişkisinin varlığı gereklidir. Bu hukukî ilişki, örneğin kira sözleşmesi, ariyet sözleş
mesi, karz sözleşmesi, vedia sözleşmesi, istisna sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, 
hizmet sözleşmesi, rehin sözleşmesi ile tesis edilmiş olabilir. Bu akdi ilişki, karma veya sui generis 
bir sözleşme ile de tesis edilmiş olabilir. Örneğin, bir bankada açılan carî hesaba veya bir "özel 
fınans kurumu"nda açılan "katılım ortaklığı hesabı"na ilişkin sözleşme ile de bu hukukî ilişki tesis 
edilmiş olabilir. Keza, örneğin bir anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile şirket tüzelkişiliği 
arasındaki hukukî ilişki, hizmet ve/veya vekalet sözleşmesine dayanmaktadır. Hatta, mülkiyeti 
muhafaza kaydıyla satın alınmış olan eşyanın meselâ bir üçüncü kişiye satılması durumunda dahi, 
güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğu kabul edilmelidir. 

Bu zilyedlik devri, malik olmayan kişiye, aradaki hukukî ilişkinin niteliğine göre, şey üzerin
de belli bazı tasarruflarda bulunma hak ve yetkisini vermektedir. Söz konusu suçun oluşabilmesi 
için, failin suç konusu mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri 
amacı dışında tasarrufta bulunması veya bu devir olgusunu inkar etmesi gerekir. 

Güveni kötüye kullanma suçunun soruşturma ve kovuşturması mağdurun şikâyetine bağlı 
kılınmıştır. 

Söz konusu suçun işlenmesi suretiyle bir yarar elde edilebileceği düşüncesiyle, yaptırım olarak 
hapis cezasının yanı sıra adlî para cezası da öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasında güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâli düzenlenmiştir. 
Buna göre, söz konusu suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da, hangi neden
den doğmuş olursa olsun, başkasının mallannı idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim 
edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, failin suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile 
cezalandırılması gerekmektedir. 
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(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edil
miş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya 
tamamen zapteden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fık
rada yazılı cezalar uygulanır. 

(3) Kamuya ait veya özel suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı 
cezalar uygulanır. 

Güveni kötüye kullanma 
MADDE 155. - (1) Başkasına ait olup da, belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği ken

disine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri 
amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da, hangi nedenden doğmuş olur
sa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hak
kında işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezasına hük-
molunur. 
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GEREKÇE (MADDE 156) : 
Madde, borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kalmış senedi, kısmen veya tamamen öden

memiş gibi kullanan, örneğin ödenmesi için icraya başvuran veya başkasına devreden kimseyi 
cezalandırmaktadır. 

Borcun bir bölümü ödenmiş ve geri kalan miktar için elinde tuttuğu senedi, tümü veya kalan
dan fazla miktarı için kullanan sanığın fiilinin de aynı suçu oluşturacağında kuşku yoktur. 

Maddede tanımlanan suçun kovuşturulması zarar görenin şikâyetine bağlı tutulmuştur. 
GEREKÇE (MADDE 157): 
Madde metninde dolandırıcılık suçu tanımlanmıştır. Dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kim

seyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağ
lamasıdır. Bu bakımdan dolandırıcılık suçu, kişilerin malvarlığına karşı işlenen bir suçtur. Söz 
konusu suç tanımı ile, kişilerin sahip bulunduğu malvarlığı hakkının korunması amaçlanmıştır. Ay
nca, bu suçun işlenişi sırasında hileli davranışlar ile kişiler aldatılmaktadır. Aldatıcı nitelik taşıyan 
hareketlerle, kişiler arasındaki ilişkilerde var olması gereken iyi niyet ve güven ihlâl edilmektedir. 
Bu suretle kişinin irade serbestisi etkilenmekte ve irade özgürlüğü ihlâl edilmektedir. 

Çok hareketli suç görüntüsü taşıyan dolandırıcılık suçunun oluşumu açısından birden fazla 
fiilin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu hareketlerden birincisini hile oluşturmaktadır. 

Hile, icraî bir davranışla gerçekleştirilebileceği gibi; karşı tarafın içine düştüğü hatadan, bir 
konuda yanlış bilgi sahibi olmasından yararlanarak da, yani ihmalî davranışla da, gerçekleş
tirilebilir. Ancak, bu durumda kişinin, hataya düşen karşı tarafı bilgilendirmek konusunda yüküm
lülüğünün olması gerekir. Hataya düşen kişi ile hukukî ilişkide bulunulan durumlarda, böyle bir 
yükümlülük vardır. Aynca, muhatabın belli bir husustaki hatası karşısında kişinin ihmalî dav
ranışının, örneğin susmasının, bir beyan, açıklama değerini taşıması gerekir. 

Dolandıncılık suçunun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen hilenin etkisiyle, bu hileye maruz 
kalan kişinin veya bir üçüncü kişinin zaranna olarak, fail veya bir başkası bir menfaat elde et
melidir. 

Dolandıncılık suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Burada söz konusu olan kast, dolandıncılık 
suçunun maddî unsurlannın hepsinin fail tarafından bilinmesini ifade etmektedir. Bir başka ifadey
le, fail gerçekleştirdiği davranışlann hile teşkil ettiğini, başka birini aldatıcı nitelikte olduğunu bil
melidir. Aynca, fail, bu hileli davranışlar sonucunda bunlann etkisiyle, hileye maruz kalan kişinin 
veya başkasının malvarlığında bir eksilme meydana geldiğini, zarar gördüğünü ve buna karşılık, 
kendisinin veya sair bir kişinin malvarlığında bir artma meydana geldiğini bilmelidir. Bu itibarla, 
fail, mağdurun malvarlığındaki eksilmenin, mağdurun gördüğü zarann kendi hileli davranışlan 
sonucunda meydana geldiğini bilmelidir; hile ile zarar arasındaki illiyet bağının varlığının bilincin
de olmalıdır. Belirtilen hususlara ilişkin kast, doğrudan kast olabileceği gibi, olası kast da olabilir. 

Dolandıncılık suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen yarann miktarı çoğu zaman tam olarak 
belirlenememektedir. Bu gibi durumlar göz önünde bulundurularak, dolandıncılık suçundan dolayı 
hapis cezasının yanı sıra aynca adlî para cezası öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 158) : 
Madde metninde, dolandıncılık suçunun temel şekline göre cezanın artınlmasını gerektiren 

nitelikli unsurlan belirlenmiştir. 
Birinci fıkranın (a) bendinde, dolandıncılık suçunun dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi 

suretiyle işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir 
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Bedelsiz senedi kullanma 
MADDE 156. - (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikâyet üzerine, altı aydan iki 

yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir. 

Dolandırıcılık 
MADDE 157. - (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zaranna 

olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adli para cezası verilir. 

Nitelikli dolandırıcılık 
MADDE 158. - (1) Dolandırıcılık suçunun; 
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, 
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, 
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, 
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durum olarak kabul edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, dinin bir aldatma aracı olarak 
kullanılmasıdır. Bu nitelikli unsurun gerçekleşebilmesi için, dinî inanç ve duygular, aldatma aracı 
olarak kötüye kullanılmalıdır. Suçun oluşabilmesi için, dinî inanç ve duyguların kötüye kullanılması 
suretiyle gerçekleştirilen hile ile haksız bir yarar da sağlanmış olmalıdır. 

Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlar, başkalarına güven duymaya en faz
la ihtiyaç duyduğu anlardır. Kişinin örneğin doğal bir afete veya trafik kazasına maruz kalmasından 
ya da hastalığı yüzünden içine düştüğü çaresizlikten yararlanılarak aldatılması daha kolaydır. Bu 
nedenle, birinci fıkranın (b) bendinde, dolandırıcılık suçunun kişinin içinde bulunduğu tehlikeli 
durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha ağır 
ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir durum olarak kabul edilmiştir. 

Keza, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanılarak aldatılması daha kolaydır. Bu 
nedenle, belirtilen durum birinci fıkranın (c) bendinde, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre 
daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. 

Birinci fıkranın (d) bendinde, dolandırıcılık suçunun kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu 
meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması 
suretiyle işlenmesi, bu suçun bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Çünkü, kamu kurum veya 
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel 
kişilikleri toplumda güven beslenen müesseseler olarak kabul edilmişlerdir. 

Fıkranın (e) bendinde, bu suçun kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi, bu 
suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. 

Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kul
lanılması suretiyle işlenmesi de, birinci fıkranın (f) bendinde bu suçun bir nitelikli unsuru olarak 
kabul edilmiştir. Bilişim sistemlerinin ya da birer güven kurumu olan banka veya kredi kurum
larının araç olarak kullanılması, dolandırıcılık suçunun işlenmesi açısından önemli bir kolaylık sağ
lamaktadır. Banka ve kredi kurumlan açısından dikkat edilmesi gereken husus, bu kurumları tem-
silen, bu kurumlar adına hareket eden kişilerin başkalarını kolaylıkla aldatabilmeleridir. 

Aynı şekilde, söz konusu fıkranın (g) bendinde, dolandırıcılık suçunun basın ve yayın araç
larının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi bu suç açısından bir nitelikli unsur 
olarak belirlenmiştir. 

Birinci fıkranın (h) bendinde, ticari faaliyeti meslek olarak icra eden kişilerin güvenilirliğini 
sağlamak amacıyla, dolandırıcılık suçunun tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına 
hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti 
kapsamında işlenmesi, bu suçun temel şekline nazaran daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli un
sur olarak kabul edilmiştir. 

Aynı düşüncelerle, fıkranın (i) bendinde dolandırıcılık suçunun serbest meslek sahibi kişiler 
tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlen
mesi, bu suçun nitelikli bir unsuru olarak tanımlanmıştır. 

(j) bendinde, dolandırıcılık suçunun banka veya diğer kredi kurumlarından, esasta tahsis edil
memesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla işlenmesi bir nitelikli unsur olarak 
tanımlanmıştır. Banka veya kredi kurumundan bir kredinin temini amacıyla hileli davranışlarda 
bulunulması ve buna dayalı olarak kredi adı altında bir yarar sağlanması durumunda bu nitelikli un
sur oluşacaktır. Kredi kurumu deyiminden banka olmamasına karşın, kanunen borç para vermeye 
yetkili kılınan kurumlar anlaşılır. 
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d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek 
tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, 
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, 
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, 
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri 

sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, 
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin 

kötüye kullanılması suretiyle, 
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağ

lamak maksadıyla, 
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla, 
işlenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hük-

molunur. 
(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve 

belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fık
ra hükmüne göre cezalandırılır. 
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(k) bendi, sigorta edenin dolandırılmasına ilişkindir. Failin sigorta edilen veya sigorta bedelini 
alacak kimse olması şart değildir. Keza, sigorta edilen riskin türü de önemli değildir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda bağımsız bir suç olarak tanım
lanan "nüfuz ticareti", dolandırıcılık suçunun bir nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır. Bu hükme 
göre; kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve bel
li bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, dolandırıcılık 
suçunun nitelikli şeklinden dolayı cezalandırılacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 159): 
Kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla hileye başvurmuş olması hâlinde 

de, dolandırıcılık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Ancak, madde metninde, kişinin bir 
hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacı, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre daha az 
cezayı gerektiren bir neden olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, bu nedenle soruşturma ve kovuşturma 
yapılması mağdurun şikâyetine bağlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 160): 
Kaybedilmiş olması nedeniyle sahibinin zilyedliğinden çıkmış olan eşyayı ele geçiren kişi, 

bunu iade etmek veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmek yükümlülüğü altındadır. Aynı 
yükümlülük, bir şeyi hata sonucu ele geçiren kişi açısından da söz konusudur. Madde metninde, bu 
yükümlülüğe aykm davranarak, eşya üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunulması, suç olarak 
tanımlanmıştır. Ancak, bu suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma, şikâyete bağlı tutulmuştur. 

GEREKÇE (MADDE 161) : 
Madde metninde, bir ticari faaliyet bağlamında malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruf

larda bulunan kişinin cezalandırılması öngörülmüştür. Ancak, kişinin bu tasarruflar nedeniyle 
cezalandırılabilmesi için, iflasa karar verilmiş olması gerekir. Bu nedenle, iflas olgusunun gerçek
leşmesi, bir objektif cezalandırılabilirle şartı niteliği taşımaktadır. 

Hileli iflâs suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Madde metninde bu seçimlik hareketler belirlen
miştir. 

Bu suçun faili, iflâsa tabi bir borçlu yani, tacir olabilir. Ancak, bir tüzel kişinin tacir olması 
durumunda, tüzel kişiliğin organ veya temsilcisi olan, tüzel kişi adına tasarrufta bulunan gerçek 
kişiler de suç faili olabileceklerdir. 

GEREKÇE (MADDE 162) : 
Madde metninde, taksirli iflas suçu tanımlanmıştır. Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve 

özenin (Türk Ticaret Kanunu, madde 20, fıkra 2) gösterilmemesi yani objektif özen yüküm
lülüğünün ihlâli dolayısıyla iflâsa sebebiyet verilmesi hâlinde taksirli iflas söz konusudur. 

Hileli iflas suçunda olduğu gibi, kişinin taksirli iflas dolayısıyla cezalandırılabilmesi için, tacir 
olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflâsa karar verilmiş olması 
gerekir. Bu nedenle, iflas olgusunun gerçekleşmesi, bu suç açısından da bir objektif cezalandırılabil
irle şartı niteliği taşımaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 163) : 
Madde metninde karşılıksız yararlanma suçu tanımlanmıştır. Otomatlar aracılığı ile sunulan ve 

bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak, karşılıksız 
yararlanma suçunu oluşturmaktadır. Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan hizmetlerden, otomatın 
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Daha az cezayı gerektiren hâl 
MADDE 159. - (1) Dolandırıcılığın, bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlen

mesi hâlinde, şikâyet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 
MADDE 160. - (1) Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da 

hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar 
etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adli para 
cezası ile cezalandırılır. 

Hileli iflâs 
MADDE 161. - (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli 

tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması hâlinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için; 

a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya 
değerinin azalmasına neden olunması, 

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, 
kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi, 

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı hâlde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, 
borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi, 

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az 
gösterilmesi, 

gerekir. 
Taksirli iflâs 
MADDE 162. - (1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla 

iflâsa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Karşılıksız yararlanma 
MADDE 163. - (1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen 

bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adli para cezası 
ile cezalandırılır. 
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teknik işleyişini devre dışı bırakan müdahalelerle, bedeli ödenmeksizin yararlanılması durumunda, 
ortada bir taşınabilir mal bulunmadığı için, hırsızlık suçu oluşmayacaktır. Örneğin, toplu taşım sis
temlerinde yolcuların geçişlerini kontrol eden otomatlara müdahale edilmek suretiyle ücret öden
meksizin yolculuk yapılması durumunda, karşılıksız yararlanma suçunun oluştuğunu kabul etmek 
gerekir. Burada, bir hilenin varlığından söz edilemez. Çünkü bu durumda herhangi bir kişi aldatıl-
mamaktadır. Yapılan müdahale ile bir otomatın teknik işleyişinin devre dışı bırakılması durumun
da, bir hilenin varlığından söz edilemez. Çünkü, dolandırıcılık suçu açısından hilenin varlığı için 
muhatabın mutlaka insan olması gerekir. 

Keza, başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin ve hukuk dışı yol
larla yararlanılması durumunda, hırsızlık suçu oluşmaz. Çünkü, ortada taşınabilir bir mal yoktur. 
Başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin ve hukuk dışı yollarla yarar
lanılması fiili, karşılıksız yararlanmanın tipik bir örneğini oluşturmaktadır. 

Kamu veya özel kuruluşlarca kurulmuş bulunan telli ve telsiz telefon hatları ile sistemlerinden 
veya elektromanyetik dalgalar yolu ile şifreli veya şifresiz yayın yapan televizyon yayınlanndan 
sahiplerinin veya zilyetlerinin rızası olmadan yararlanılması durumunda da bu suç oluşur. Bu 
durumlarda bir mal söz konusu olmadığı için hırsızlık suçunun oluştuğundan söz edilemez. 

GEREKÇE (MADDE 164) : 
Maddeyle, şirket veya kooperatifler alanında kamunun veya sözü geçen kuruluşların genel 

kurullarının aldatılmalarını önleyecek bir yaptırım getirilmiştir. Maddede belirlenen kişiler tarafın
dan, kasten yanlış bilgi verilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır. 

"Kamuya yapılan beyanlardan" maksat, basın ve yayın yoluyla veya postayla prospektüsler 
gönderilerek belirli olmayan kişilere hitap edilmesi ve bunlara önemli yanlış bilgiler verilmesidir. 
Bu tür bilgilerin genel kurula sunulan raporlarda, önerilerde yer alması da suç sayılmaktadır; ger
çeğe uymayan bilançolar yapılması, örneğin gerçeğe aykırı kârlardan bahsedilmesi gibi. Ancak 
bütün bunların yanlış olduğu bilinerek doğru imiş gibi gösterilmesi suçun oluşması için zorunludur. 

Suçun oluşması bakımından failde bir kâr sağlama amacının bulunması veya bir zararın mey
dana gelmesi ise şart değildir. Bu suç tanımıyla, şirket veya kooperatiflerin idaresinde güven ve iyi 
niyeti korumak amaçlanmıştır. Bu nedenle, şirket veya kooperatifin aleyhinde olmak üzere yanlış 
bilgi verilmesi de bu suçu oluşturacaktır. 

Madde, bu tür bilgileri veren veya verdirenleri cezalandırmaktadır. Suçun oluşması kastın var
lığını gerektirmektedir. 

Maddede yer alan hükümler sermayesi hisse senedine bölünmüş kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
benzerî kurumları da kapsamaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 165): 
Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu nedenle, suç iş

lemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen menfaatlerin piyasada tedavüle konul
masının ve suç işlemenin bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne 
geçilmek istenmiştir. Bu mülahazalarladır ki, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi 
dolayısıyla elde edilmiş olan bir şeyin satın alınması ve kabul edilmesi suç olarak tanımlanmıştır. 
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(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şif-
resiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin nzası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar 
hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi 
MADDE 164. - (1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri 

veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptık
ları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğ
ramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykın önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlar
sa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adli para cezası ile cezalandınhrlar. 

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 
MADDE 165. - (1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satın alan veya kabul eden kişi, 

altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandınlır. 
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Suçun konusunu, ancak ekonomik değeri olan şeyler oluşturabilir. Bu ekonomik değerlerin, 
daha önce işlenmiş bir suçtan elde edilmiş olması gerekir. Bu suçun, mutlaka malvarlığına karşı bir 
suç olması gerekmez. Bu suçtan dolayı daha önce bir mahkûmiyet karan verilmiş olması gerekmez. 
Daha önce işlenmiş olan suçtan dolayı failinin kusurlu sayılması veya cezalandırılması gerekmez. 
Söz konusu suçun cezalandırılabilir olması da gerekli değildir. Bu suç zamanaşımına uğramış da 
olabilir. Önce işlenmiş olan suç, soruşturması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bir suç olabilir. Hat
ta, bu suçtan dolayı şikâyet yoluna başvurulmamış veya şikâyetten vazgeçilmiş olabilir. Bu suç 
yabancı bir ülkede dahi işlenmiş olabilir. 

Bir suçtan doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen her türlü ekonomik değer, yani malvarlığı 
değerleri, bu suçun konusunu oluşturabilir. 

Bu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Buna göre; daha önce işlenmiş olan suçtan elde edilen eş
yanın kabul edilmesi veya satın alınması, söz konusu suçu oluşturmaktadır. Kabul olgusunun satın 
alma dışında başka bir hukukî işlemle, örneğin bağış yoluyla gerçekleşmesi gerekmektedir. Zira, 
suçtan elde edilen eşyanın satın alınması diğer bir seçimlik hareketi oluşturmaktadır. Bu kabul ol
gusu, örneğin suçtan elde edilen taşınır veya taşınmaz eşyanın kiraya kabul edilmesi veya suçtan 
hasıl olan paranın ödünç olarak kabul edilmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Diğer seçimlik hareket, 
suçtan elde edilen eşyanın satın alınmasıdır. 

Bu nedenle, söz konusu suç, bir çok failli suç türü olan karşılaşma suçudur. Bir tarafta, suçtan 
hasıl olan eşyayı bağışlayan, kiraya veren veya ödünç olarak veren ya da satan kişi; diğer tarafta ise, 
bağış, kiralanan veya ödünç olarak kabul eden ya da satın alan kişi bulunmaktadır. 

Eşyayı satan kişi bunun elde edildiği suçu işleyen kişi ise, ayrıca ödünç olarak verme bağış
lama ya da satma fiili dolayısıyla cezalandırılmayacaktır. Çok failli suçlarda işlenen suç dolayısıy
la faillerden birinin cezalandınlabilip cezalandırılmaması, diğer fail(ler)in cezalandırılması üzerin
de bir etki doğurmaz. Kişinin asıl suçun işlenişine iştirak etmiş olması, bu suç açısından sadece bir 
şahsî cezasızlık sebebi oluşturmaktadır. 

Bu suç, doğrudan kastla işlenebileceği gibi, olası kastla da işlenebilir. Bu nedenle, madde met
ninde "bilerek" ifadesi kullanılmamıştır. 

GEREKÇE (MADDE 166) : 
Bir hukukî ilişkiye dayalı olarak, örneğin satın alınan veya bağış olarak kabul edilen eşyanın 

bir suçtan elde edildiğinin daha sonra öğrenilmesi durumunda, suç eşyasının satm alınması veya 
kabul edilmesi suçu oluşmaz. Zira, kast, fiilin işlendiği sırada mevcut olmalıdır. Ancak, eşyanın, ör
neğin satın alındıktan veya bağış olarak kabul edildikten sonra, bir suçun işlenmesi suretiyle veya 
işlenmesi dolayısıyla elde edildiğinin anlaşılması durumunda; satın alan veya örneğin bağış olarak 
kabul eden kişi açısından bildirim yükümlülüğü mevcuttur. Bu yükümlülüğe aykın davranış, mad
de metninde bağımsız bir suç olarak tanımlanmış bulunmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 167): 
İzlenen suç politikası nedeniyle, aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerinin 

malvarlığına karşı işlemiş bulundukları suçlardan dolayı cezalandırılmamaları kabul edilmiştir. An
cak, yağma ve nitelikli yağma suçlan açısından bu şahsî cezasızlık sebebinden yararlanma kabul 
edilmemiştir. Şahsî cezasızlık sebebinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili kişinin sadece cezaî 
sorumluluğuna gidilemez. İşlenen fiil, suç oluşturma özelliğini devam ettirmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, malvarlığına karşı işlenen ve birinci fıkra kapsamına giren suç
lardan dolayı cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî nedenler gösterilmiştir. 
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Bilgi vermeme 
MADDE 166. - (1) Bir hukukî ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek 

suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suçu takibe yetkili 
makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde bulunmayan kişi, altı aya kadar hapis veya adli para 
cezası ile cezalandırılır. 

Şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep 
MADDE 167. - (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu Bölümde yer alan suçların; 
a) Haklarında ayrılık karan verilmemiş eşlerden birinin, 
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlanndan birinin veya evlat edinen 

veya evlâtlığın, 
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, 
zaranna olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. 
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GEREKÇE (MADDE 168): 
Suç tamamlandıktan sonra kişi pişmanlık gösterebilir. Bu durumda, işlenmiş ve tamamlanmış 

olan suç işlenmemiş hâle artık döndürülemez. Ancak, suç tamamlandıktan sonra, pişmanlık 
duyarak, gerçekleştirilen haksızlığın neticeleri mümkün olduğunca ortadan kaldırılabilir. 

Bu düşüncelerle, etkin pişmanlık; hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolan
dırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçlarında cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep 
olarak kabul edilmiştir. Ancak, bunun için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Önce, failin veya 
suça iştirak eden kişinin bizzat kendisinin pişmanlık göstererek iade veya tazmini gerçekleştirmesi 
gerekir. Suçun işlenmesiyle kişilerin görmüş bulundukları zararın aynen iade veya mümkün olduğu 
kadar azaltılmak suretiyle tazmin edilmesi gerekir. Etkin pişmanlığın cezada indirim yapılması 
sebebi olarak kabul edilebilmesi için, zararın tamamen veya mümkün olduğu kadar aza indirilerek 
gerçekleştirilmesi gerekir. Kısmen geri verme veya tazminde, etkin pişmanlık hükümlerinin uy
gulanabilmesi için, mağdurun aynen iadeye veya tazmine rıza göstermesi gerekir. 

Etkin pişmanlığın kovuşturma başlamadan önce, yani işlenen suçtan dolayı kamu davası açıl
madan önce gösterilmesi gerekir. 

Etkin pişmanlık durumunda hâkim maddede belirlenen oranda cezada indirim yapabilir. Bu 
konuda, hâkime etkin pişmanlığın samimiyetine ve zararın tazmin edilen miktarına göre, takdir yet
kisi tanınmıştır. Bu hükümle, işlenen suçun yağma olması hâlinde de, cezada belli oranda indirim 
yapılması yolu açılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 169) : 
Madde metninde, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesi 

suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbir
lerine hükmolunacağı düzenlenmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 170) : 
Madde metninde, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan fiiller, suç olarak tanımlanmıştır. 
Maddenin birinci fıkrasında, bu suçu oluşturan seçimlik hareketler, yangın çıkarmak; bina çök

mesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak; silâhla ateş etmek veya 
izinsiz patlayıcı madde kullanmak, olarak belirlenmiştir. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hük
medebilmek için, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana 
gelmesi gerekir. Böylece, söz konusu suç, bir somut tehlike suçu olarak tanımlanmıştır. 
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(2) Bu suçların, haklarında ayrılık karan verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber 
yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen 
veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hâlinde; ilgili akraba hakkında 
şikâyet üzerine verilecek ceza, yansı oranında indirilir. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 168. - (1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandıncılık ve kar

şılıksız yararlanma suçlan tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma baş
lamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğ
radığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle gidermesi hâlinde; cezası üçte birden üçte ikiye 
kadar indirilir. Yağma suçunda ise, cezada altıda birden üçte bire kadar indirim yapılır. 

(2) Kısmen geri verme veya tazmin hâlinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi 
için, mağdurun nzası aranır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
MADDE 169. - (1) Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandıncılık suçlarının işlenmesi 

suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Topluma Karşı Suçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Tehlike Yaratan Suçlar 

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 
MADDE 170. - (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçim

de ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; 
a) Yangın çıkaran, 
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, 
c) Silâhla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, 
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında ise, bir soyut tehlike suçu tanımına yer verilmiştir. Bu hükümde, 
yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olmak, ayrı 
bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, kişilerin hayatı, 
sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekmemektedir. 

Bu fiillerin işlenmesiyle bir zarar neticesinin meydana gelmesi hâlinde, meydana gelen zarara 
ve bu zararın meydana gelmesi açısından failin kast veya taksirine göre başka suçlar oluşacaktır. Ör
neğin, toplumda genel güvenliği tehlikeye sokan bir etki meydana getiren fiiller sonucunda bir veya 
birkaç kişi ölmüş veya yaralanmış ya da kişiler malvarlığı itibarıyla zarar görmüş olabilir. Bu gibi 
durumlarda, farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 171): 
Madde metninde, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, suç olarak tanımlanmıştır. 
Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun birinci fıkrasında söz konusu edilen fiillerin 

taksirle işlenmesi de, suç oluşturmaktadır. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için 
de, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi 
gerekir. 

Bu fiillerin işlenmesiyle bir zarar neticesinin meydana gelmesi hâlinde, meydana gelen zarar 
neticesi açısından örneğin taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu oluşabilir. Bu gibi durum
larda, farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 172) : 
Maddenin birinci fıkrasında, belli bir kişiyi radyasyona tabi tutmak suçu tanımlanmıştır. Bu 

suçu oluşturan hareket, bir kişiyi radyasyona tabi tutmaktan ibarettir. Ancak, bu suçun oluşabilmesi 
için, radyasyona tabi tutulan kişinin sağlığını bozmak amacıyla hareket edilmesi gerekir. Keza, bu 
fiil dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, tabi tutulduğu radyasyon miktarının kişinin sağlığını 
bozmaya elverişli olması gerekir. Bu bakımdan, söz konusu suç, bir somut tehlike suçu niteliği 
taşımaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre; bu fiillerin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmesi, söz konusu 
suç açısından daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Bu bakımdan söz konusu 
hüküm, suçların içtimaına ilişkin özel bir hüküm niteliğindedir. 

Üçüncü fıkrada, radyasyon yaymak veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide 
bulunmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek 
için, yayılan veya oluşturulan radyasyonun bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli 
ölçüde zarar vermeye elverişli olacak miktarda olması gerekir. 

Dördüncü fıkrada ise, taksirle gerçekleştirilen radyasyon yaymak veya atom çekirdeklerinin 
parçalanması sürecine etkide bulunmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Üçüncü fıkra hükmüne 
ilişkin gerekçe, bu fıkra açısından da geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 5 7 7 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan 
kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 
MADDE 171.-(1) Taksirle; 
a) Yangına, 
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına, 
neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması 

hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Radyasyon yayma 
MADDE 172. - (1) Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye el

verişli olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan onbcş yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması hâlinde, beş yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli 
olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunan 
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir laboratuvar 
veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykın olarak neden olan 
kişi, fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli ol
ması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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GEREKÇE (MADDE 173) : 
Madde metninde, atom enerjisiyle patlamaya sebep olmak fiili suç hâline getirilmiştir. Geniş 

kitleleri tahrip edici kuvvete sahip olan ve ekolojik dengenin uzun yıllar boyunca bozulmasına yol 
açan atom enerjisiyle patlamaya sebebiyet vermek, müstakil bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci 
fıkrada ise, bu fiilin taksirle işlenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 174) : 
Maddenin birinci fıkrası hükmüyle, yetkili makamlardan gerekli izin alınmaksızın, patlayıcı, 

yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, 
kimyasal, biyolojik maddeyi ülkeye sokmak, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakletmek, 
muhafaza etmek, satmak, satın almak veya üretmek, suç hâline getirilmiştir. Bu bakımdan söz 
konusu suç, seçimlik hareketli bir suç niteliği taşımaktadır. 

Bu madde, toplumu genel tehlikelere karşı korumanın yanı sıra; Uluslararası Nükleer Silâh
ların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşması ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkındaki 
Sözleşme ile Türkiye'nin üstlenmiş bulunduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacını taşımak
tadır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre; birinci fıkrada yer alan fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş 
bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi, cezanın artırılması sebebini oluşturmaktadır. 

Üçüncü fıkrada, ise, özellikle köy veya kırsal alanda yaşayan insanların çeşitli meşru ihtiyaç
larını karşılamak amacıyla, önemsiz tür ve miktarda patlayıcı madde satın alması, kabul etmesi veya 
bulundurması hâlleri göz önünde bulundurularak, hükmedilecek cezada önemli ölçüde indirim 
yapabilmek hususunda mahkemeye takdir yetkisi tanınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 175) : 
Maddede akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulanan kişinin bu yüküm

lülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal 
etmesi, cezalandırılmaktadır. Maddenin düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere fiil somut tehlike 
suçu niteliğindedir. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Suç, bakım ve gözetim 
yükümlülüğü bulunan kişinin bu yükümlülüğünü başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı 
bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesiyle tamamlanır. Bu ihmal neticesinde baş
kalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir zarar meydana gelirse, bakım ve gözetim 
yükümlülüğü altında bulunan kişi, fiilin sebebiyet verdiği netice açısından kast veya taksirine göre 
cezalandırılacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 176) : 
Maddede inşaat veya yıkım faaliyetinden sorumlu olan kişinin bu faaliyet esnasında insan 

hayatı veya beden bütünlüğü bakımından gerekli tedbirleri almaması cezalandırılmaktadır. Fiil, 
somut tehlike suçu niteliğindedir. Suç inşaat veya yıkım faaliyeti esnasında sorumlu kişinin, insan 
hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli tedbirleri almaması ile birlikte oluşur. Suçun oluş
ması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Bu tedbirlerin alınmaması sebebiyle bir zarar mey
dana gelirse; inşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından 
gerekli tedbirleri almayan kişi, fiilin sebebiyet verdiği netice açısından kast veya taksirine göre 
cezalandırılacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 177): 
Madde ile kişinin gözetimi altında bulunan bir hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı 

bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması veya bunlann kontrol altına alınmasında 
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Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme 
MADDE 173. - (1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının 

hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az 
olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi 
MADDE 174. - (1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, 

yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik 
maddeyi ülkeye sokan, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın 
alan veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hak
kında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli 
MADDE 175. - (1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının 

hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya 
kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama 
MADDE 176. - (1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü 

açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 
cezalandırılır. 

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması 
MADDE 177. - (1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımın

dan tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gös
teren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 
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ihmal göstermesi suç sayılmıştır. Fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması için bir 
zarar doğması aranmaz. Suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarını hayatı veya sağ
lığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması ile ya da bunların kontrol altına alın
masında ihmal göstermesi ile tamamlanır. Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı 
veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunlann kontrol altına 
alınmasında ihmal gösteren kişinin, bu fiillerinden dolayı bir zarar meydana gelirse; fiilin sebebiyet 
verdiği netice açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 178): 
Madde metninde tanımlanan suç, herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya 

bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret ve engellerin konmaması, konulmuş 
olan işaret ve engellerin kaldırılması ya da yerinin değiştirilmesi ile oluşur. Madde metninden de 
anlaşılacağı üzere suç seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketlerden birinin yapılması ile suç 
oluşur. Suçun oluşması için bir zararın doğması aranmaz. Bu suçun işlenmesi suretiyle bir zarar 
meydana gelirse; kişi, fiilin sebebiyet verdiği netice dolayısıyla kast veya taksirine göre sorumlu 
olur. 

GEREKÇE (MADDE 179): 
Madde metninde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tanımlanmıştır. 
Birinci fıkrada tanımlanan suç, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde 

akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konulduk
ları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yollan üzerine bir şey 
koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalannın hayatı, sağlığı veya malvar
lığı bakımından bir tehlikeye neden olunması ile oluşur. 

İkinci fıkrada ise, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlannı kişilerin hayat, sağlık 
veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edilmesi, ayn bir suç olarak 
tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, aracın, tehlikeli bir şekilde sevk ve idare edilmesi 
gerekir. Aracın sevk ve idaresinin salt trafik düzenine aykınlığı bu suçun oluşumuna neden ol
mayacaktır. Bu suçun oluşabilmesi için, aracın trafik düzenine aykın olarak ve aynca kişilerin 
hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde kullanılması gerekir. Bu suç ay
nca, trafik güvenliği için öngörülmüş bakım ve onanmlar yapılmadan aracın trafiğe çıkanlması 
hâlinde de işlenebilir. Ancak bunun için aynca, gerekli bakım ve onanmı yapılmamış aracın trafiğe 
çıkanlması suretiyle kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından bir tehlikeye neden olunması 
gerekir. Bu bakımdan söz konusu suç, somut tehlike suçu niteliği taşımaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle 
emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişinin 
cezalandınlması öngörülmüştür. Bu bakımdan, örneğin, uzun süre araç kullanmak dolayısıyla yor
gun ve uykusuz olan kişilerin araç kullanmaya devam etmesi hâlinde de bu suçun oluştuğunu kabul 
etmek gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 180) : 
Madde metninde, deniz, hava veya demiryolu ulaşımında trafik güvenliğini kişilerin hayatı, 

sağlığı veya malvarlığı bakımından taksirle tehlikeye sokmak, suç olarak tanımlanmıştır. 
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İşaret ve engel koymama 
MADDE 178. - (1) Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eş

yadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret 
veya engelleri kaldıran ya da bunlann yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya ad
li para cezası ile cezalandınlır. 

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 
MADDE 179. - (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak 

için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konulduklan yerden kal
dırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, vanş, kalkış veya iniş yollan üzerine bir şey koyarak ya da 
teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalannın hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından 
bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlannı kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı 
açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dınlır. 

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç 
sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukandaki fıkra hükmüne göre 
cezalandınlır. 

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma 
MADDE 180. - (1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya mal

varlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası 
verilir. 
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GEREKÇE (MADDE 181) : 
Madde metninde çevrenin kasten kirletilmesi fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Böylece, 

kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama haklan korunmuş olmaktadır. 
Maddenin birinci fıkrasına göre, bu suç, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten 

verilmesiyle oluşur. Ancak, atık ve artıkların ilgili kanunlarla belirlenen teknik usullere uygun 
olarak doğal ortama bırakılması hâlinde, hukuka aykırı bir davranışın varlığından ve dolayısıyla bu 
suçun oluştuğundan söz edilemez. Bu teknik usuller, çevreyi korumaya yönelik kanunlarla belirlen
melidir. Aynca, kirletme dolayısıyla ceza yaptınmı uygulanabilmesi için, bunun çevreye zarar 
verecek boyutta olması gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, atık veya artıkların izinsiz olarak ülkeye sokulması, suç olarak 
tanımlanmıştır. 

Üçüncü fıkraya göre; bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan atık veya 
artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi, verilecek cezanın artınlması 
sebebini oluşturmaktadır. Atık veya artıklann niteliği bu suçlar açısından daha ağır cezayı gerek
tiren nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir. 

Dördüncü fıkrada ise, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçlann konusunu oluşturan atık veya 
artıklann diğer birtakım özellikleri, bu suçlar açısından daha ağır cezayı gerektiren ayn bir nitelik
li hâl olarak kabul edilmiştir. Bu hükmün uygulanabilmesi için, suç konusu atık ve artıklann insan 
veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körel-
mesine, hayvanlann veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere 
sahip olması gerekir. 

Beşinci fıkrada, iki, üç ve dördüncü fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı tüzel kişiler hak
kında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 182): 
Madde metninde çevreyi taksirle kirletme suçu tanımlanmıştır. Bu suçun unsurlarına ilişkin 

açıklamalarla ilgili olarak, çevreyi kasten kirletme suçunun gerekçesine bakılmalıdır. 

GEREKÇE (MADDE 183) : 
Madde metninde gürültüye neden olma fiili suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bunun için, 

gürültünün başkalarının sağlığının zarar görmesine elverişli olabilecek şekilde yüksek olması 
gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 184) : 
Madde metninde imar mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı olarak inşa faaliyetinde 

bulunmak, suç olarak tanımlanmıştır. 
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İKİNCİ BOLÜM 
Çevreye Karşı Suçlar 

Çevrenin kasten kirletilmesi 
MADDE 181. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar 

verecek şekilde, atık veya artıklan toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır. 

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor has
talıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özel
liklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlen
mesi hâlinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adli para cezasına hük-
molunur. 

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında bun
lara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Çevrenin taksirle kirletilmesi 
MADDE 182. - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya 

verilmesine taksirle neden olan kişi, adli para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, top
rakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hük
molunur. 

(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme 
yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden 
olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine 
neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Gürültüye neden olma 
MADDE 183. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kim

senin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla 
kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

İmar kirliliğine neden olma 
MADDE 184. - (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yap

tıran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Birinci fıkradaki suç, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya 
yaptırmakla oluşur. Böylece, sadece binayı inşa eden yüklenici, taşeron, usta veya kalfa değil; in
şaatın sahibi de, bu suçtan dolayı fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu tür inşa faaliyetlerine 
kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişiler de bu suçtan dolayı fail sıfatıyla cezalandırılacaktır. 

İkinci fıkrada; yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere 
elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edil
mesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Üçüncü fıkrada ise, yapı ruhsatiyesine dayalı olarak yapılmış olsun veya olmasın, yapı kullan
ma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden 
yararlanılmasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Dördüncü fıkraya göre, yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai veya ticari 
faaliyetin icrasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç oluşturmaktadır. 

Beşinci fıkrada bu madde hükümlerinin uygulanma alanı ile ilgili sınırlama getirilmiştir. Bu 
madde hükümleri ancak belediye sınırlan içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uy
gulanabilecektir. Örneğin organize sanayi bölgeleri, özel imar rejimine tabi bölge niteliği taşımak
tadır. Ancak, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından bu sınırlama kabul edilmemiştir. 
Bu bakımdan, köy sınırlan içinde inşa edilen, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından 
da bu madde hükümleri uygulanabilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 185) : 
Maddede, içme sulanna, besinlere veya diğer maddelere zehir katarak veya sair suretle bozarak 

kamunun sağlığını tehlikeye düşüren kimse cezalandınlmaktadır. 
Suç konusu olabilecek maddeler tek tek gösterilmemiştir; yenilecek ve içilecek her çeşit besin, 

tüketilecek her türlü madde, bu suçun konusunu oluşturabilir. 
Söz konusu suç, bu besin ve maddelere zehir katılması veya bunlann bozulmasını sağlamak 

suretiyle oluşur. Gıdalann çeşitli suretlerde mikroplandırılması da, zehir kavramı içinde mütalâa 
edilerek, bu madde hükmüne göre cezalandınlmayı gerektirir. 

Maddeden açıkça anlaşılacağı üzere, fiil somut bir tehlike suçudur. Madde metninde tanım
lanan fiillerin işlenmesiyle, kişilerin hayatının ve sağlığının tehlikeye düşürülmesi gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada tanımlanan fiillerin taksirle işlenmesi, ayn bir suç 
olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 186) : 
Madde metninde, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiş

tirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeylerin veya ilâçlann satılması, tedarik edilmesi veya bulun
durulması suç olarak tanımlanmıştır. 

Her türlü yenilecek veya içilecek şeyler ya da ilaçlar, bu suçun konusunu oluştururlar. Ancak, 
bunların, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya muhteviyatının 
değiştirilmiş olması gerekir. 

Söz konusu suç, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya muh
teviyatı değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeylerin ya da ilâçlann satılması, tedarik edil
mesi veya bulundurulması suretiyle işlenebilir. Bu bakımdan söz konusu suç, seçimlik hareketli bir 
suçtur. 
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(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su 
veya telefon bağlantısı yapan ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade eden kişi, yukandaki 
fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapan veya 
bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(4) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai veya ticari faaliyetin icrasına 
müsaade eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(5) Dördüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırlan içinde veya özel imar 
rejimine tabi yerlerde uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar 

Zehirli madde katma 
MADDE 185. - (1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya 

tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunlan bozarak kişilerin 
hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Yukandaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykın olarak işlenmesi 
hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti 
MADDE 186. - (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiş

tirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçlan satan, tedarik eden, bulunduran kimseye 
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adli para cezası verilir. 

(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlen
mesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artınlır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçun, resmî izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın 
icrası kapsamında işlenmesi hâlinde, cezanın artırılması öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 187): 
Maddede, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satıl

ması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, ilaçtır. Suç, ilacın kişilerin hayatını ve sağlığını 
tehlikeye sokacak biçimde üretilmesi veya satılması ile oluşur. Tabip tarafından düzenlenen 
reçetede yazılı ilâç yerine başka ilâç vermek suretiyle de, kişilerin hayatı ve sağlığı tehlikeye 
sokulabilir ve dolayısıyla, bu suç işlenmiş olabilir. 

İkinci fıkrada, bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmî izne dayalı olarak yürütülen 
bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın artırılması öngörül
müştür. 

GEREKÇE (MADDE 188) : 
Bu maddede, uyuşturucu veya uyancı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin hükümler 

düzenlenmiştir. Burada uyuşturucu veya uyancı maddelerin nelerden ibaret bulunduğu tanımlan
madığı gibi, bunlann teker teker gösterilmesi yoluna da gidilmemiştir. Bunun nedeni, uyuşturucu 
veya uyancı maddelerin ve aynı etkiyi yapan ilâç ve sentetiklerin kötüye kullanılmalannın yaptınm 
altına alınarak güçlü bir sosyal savunmanın sağlanmasıdır. Böylece, psikotrop madde olarak, uyuş
turucu veya uyancı etkisi yapan ve kişilerde bağımlılık meydana getiren bütün maddelerin, bu 
suçun konusunu oluşturacağı kabul edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, uyuşturucu veya uyancı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykın 
olarak imal, ithal veya ihraç edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç, bir kazanç elde etmek için 
işlenmektedir. Ancak, çoğu zaman bu suçun işlenmesi suretiyle ne kadar kazanç elde edildiği belir
lenemediği gibi, elde edilen kazancın müsaderesi de mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, söz 
konusu suçun işlenmesi dolayısıyla, hapis cezasının yanı sıra, adlî para cezasına da hükmedilmesi 
uygun görülmüştür. 

İkinci fıkrada, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlanyla ilgili olarak bir milletlerarası ceza 
hukuku kuralına yer verilmiştir. Buna göre, uyuşturucu veya uyancı madde ihracı fiilinin diğer ül
ke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hük-
molunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyuşturucu veya uyancı madde ihracı dolayısıyla 
yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilecektir. Türkiye'den yapılan 
uyuşturucu veya uyancı madde ihracı, karşı ülke açısından ithal oluşturmaktadır. Bu ülkede uyuş
turucu veya uyancı madde ithali nedeniyle yargılama yapılması veya bir cezaya mahkûm olunması, 
Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yargılama yapılmasına engel teşkil et
memektedir. Böylece, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarıyla ilgili olarak non 
bis in idem kuralına milletlerarası sahada geçerlilik tanınmamıştır. Ancak, Türkiye'den yapılan 
uyuşturucu veya uyancı madde ihracı karşı ülke açısından ithal oluşturduğu için, bu ülkede yapılan 
yargılama sonucunda mahkûm olunan hapis cezasının kurumda infaz edilen kısmının, Türkiye'de 
uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılan yargılama sonucunda mahkûm olunan 
hapis cezasından mahsup edilmesi gerekmektedir. 

Üçüncü fıkrada, uyuşturucu veya uyancı madde ticaretine ilişkin çeşitli fiiller, ayrı bir suç 
olarak tanımlanmıştır. Buna göre; uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı 
olarak ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalanna verilmesi, nakli, depolanması ya da kazanç amacıy
la satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, bir ve ikinci fıkralara göre ayrı bir suç oluş-
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Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya satma 
MADDE 187. - (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya 

satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir. 
(2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek 

ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
MADDE 188. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak 

imal, ithal veya ihraç eden kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendiril
mesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, 
Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hük
molunan cezadan mahsup edilir. 

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, 
satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş 
yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfın olması hâlinde, yukarıdaki fık
ralara göre verilecek ceza yan oranında artırılır. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yan oranında artırılır. 

(6) Üretimi resmi makamlann iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye 
bağlı olan ve uyuşturucu veya uyancı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da, 
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

(7) Uyuşturucu veya uyancı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyancı madde 
üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamlann iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal 
eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak 
üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandınlır. 

(8) Bu maddede tanımlanan suçlann tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık 
memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya 
ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artınlır. 
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turmaktadır. Bu suç dolayısıyla da, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçlarda olduğu gibi, hapis 
cezasının yanı sıra adlî para cezası öngörülmüştür. 

Maddenin dördüncü fıkrasına göre, uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmor-
fın olması, bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların konu bakımından nitelikli unsurunu oluş
turmaktadır ve bu fıkralara göre verilecek cezalann artırılmasını gerektirmektedir. 

Beşinci fıkraya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarının suç işlemek 
için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek cezaların artınlması gerekmektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda, suç işlemek 
amacına yönelik örgüt teşkil etmekten, kurulmuş örgütü yönetmekten, bu örgüte üye olmaktan 
dolayı aynca cezaya hükmedilmelidir. 

Maddenin altıncı fıkrasında, uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti suçlanna ilişkin 
olarak yukandaki fıkralarda yer alan bütün hükümlerin, üretimi resmî makamlann iznine veya satışı 
yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyancı madde etkisi 
doğuran her türlü madde açısından da uygulanacağı kabul edilmiştir. 

Yedinci fıkraya göre, uyuşturucu veya uyancı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya 
uyancı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamlann iznine bağlı olan mad
denin ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, nakledilmesi, depolanması veya 
ihraç edilmesi, ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. Dikkat edilmelidir ki, bu suçun konusu, uyuş
turucu veya uyancı madde üretiminde kullanılan maddelerdir ve bunlar uyuşturucu veya uyancı et
ki doğurmazlar; ancak bu maddelerin ithal ve imalinin resmî makamlann iznine bağlı olması 
gerekir. Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur ve bu seçimlik hareketlerden birinin gerçek
leşmesiyle suç oluşacaktır. Ancak bunlardan birkaçının bir olayda gerçekleşmesi hâlinde bir suçun 
işlendiğini kabul etmek gerekir. 

Maddenin son fıkrasında, bu maddede tanımlanan suçlann tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 
veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, 
kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi, bu suçların kişi bakımından 
nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir ve verilecek cezalann bu hükme göre artınlması gerekmek
tedir. 

GEREKÇE (MADDE 189): 
Madde metninde, uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti suçlannın bir tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, ilgili tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbir
lerine hükmolunacağı düzenlenmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 190) : 
Maddede, uyuşturucu veya uyancı madde kullanılmasını kolaylaştıncı hareketler, suç olarak 

tanımlanmıştır. 
Birinci fıkranın (a) bendinde, bir kimsenin başkasına uyuşturucu veya uyancı madde kullan

masını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlaması cezalandınlmaktadır. Dikkat 
edilmelidir ki, burada kişiye uyuşturucu veya uyancı madde verilmemektedir. Aksi takdirde 
yukandaki maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan suç oluşur. Bu suç açısından önemli olan, 
kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer temin etmek, uyuş
turucu veya uyancı madde dışında diğer donanım ve malzemeleri temin etmektir. Suçun oluşması 
için kendisine kolaylık sağlanan kişinin uyuşturucu veya uyancı madde kullanması gerekmemek
tedir. 
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Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
MADDE 189. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hük-
molunur. 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma 
MADDE 190. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; 
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, 
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, 
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, 
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu maddede tanımlanan suçlann tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık 

memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya 
ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yan oranında artınlır. 

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın 
yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Fıkranın (b) bendinde, bu suçu oluşturan ikinci seçimlik hareket tanımlanmıştır. Buna göre, 
uyuşturucu veya uyancı madde kullananlann yakalanmalanm zorlaştmcı önlemler almak, söz 
konusu suçu oluşturacaktır. 

Fıkranın (c) bendine göre, uyuşturucu veya uyancı maddelere ilişkin kullanma yöntemleri 
konusunda kişilere bilgi verilmesi de bu suçu oluşturur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçun belli meslek ve sanatı icra eden kişiler tarafından işlen
mesi, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak tanımlanmıştır. 

Üçüncü fıkrada ise, uyuşturucu veya uyancı madde kullanılmasının alenen özendirilmesi veya 
bu nitelikte yayın yapılması, ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 191) : 
Madde metninde, izlenen suç politikası gereği olarak, uyuşturucu veya uyancı madde kullan

mak değil, kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde satın almak, kabul etmek veya bulundur
mak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Uyuşturucu veya uyancı madde kullanan kişi, aslında tedavi 
ve terapiye ihtiyaç duyan bir kişidir. Bu nedenle, maddenin ikinci fıkrasında, uyuşturucu veya 
uyancı madde kullanan kişinin, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması gerektiği 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, uyuşturucu veya uyancı madde kullanan kişi hakkında uygulanacak tedavi ve 
denetimli serbesti tedbirine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme yeterli açıklıkta yapıldığı 
için, aynca izaha gerek görülmemiştir. Dördüncü fıkrada, bu denetimli serbestlik tedbirinin süresi 
belirlenmiştir. 

Maddenin beşinci fıkrasına göre; uyuşturucu veya uyancı madde kullanan kişi hakkında, uyuş
turucu veya uyancı madde kullanmak dolayısıyla değil ve fakat, kullanmak için uyuşturucu veya 
uyancı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak dolayısıyla cezaya hükmedilecektir. An
cak, bu nedenle hükmolunan cezanın infazına sınırlama getirilmiştir. Buna göre, uyuşturucu veya 
uyancı madde kullanan kişinin tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davran
ması hâlinde, hükmolunan ceza infaz edilmez. Buna karşılık, tedavi ve denetimli serbestlik ted
birinin gereklerine uygun davranmayan kişi ile ilgili olarak hükmolunan ceza infaz edilecektir. 
Aşağıda etkin pişmanlık maddesinde düzenlendiği gibi, etkin pişmanlıktan yararlanan kullanıcı 
hakkında belli koşullann varlığı hâlinde cezaya hükmedilmeyecektir. Ancak, tedavi ve denetimli 
serbestlik tedbirinin gereklerine aykın davranan kişi hakkında, etkin pişmanlıktan yararlanmış olsa 
bile, davaya devam olunarak cezaya hükmedilecek ve bu ceza infaz edilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 192) : 
Maddede, uyuşturucu veya uyancı maddelere ilişkin suçlar bakımından özel bir pişmanlık hâli 

düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında uyuşturucu veya uyancı madde imal veya ticareti suç
larına ilişkin etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre etkin pişmanlığın soruştur
ma başlamadan önce gösterilmesi gerekir. Etkin pişmanlık için, kişinin, diğer suç ortaklan ve uyuş
turucu veya uyancı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerler hakkında bilgi vermesi ve 
verilen bilginin, suç ortaklannın yakalanmasını ya da uyuşturucu veya uyancı maddenin ele geçiril
mesini sağlaması gerekir. Bu düzenlemede, etkin pişmanlık cezanın ortadan kaldınlmasını sağlayan 
bir şahsî sebep olarak kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde satın almak, kabul 
etmek veya bulundurmak suçu ile ilgili olarak etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Burada da etkin 
pişmanlığın soruşturma başlamadan önce gösterilmesi gerekir. Etkin pişmanlık için, kişinin, uyuş-
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Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulun
durmak 

MADDE 191. - (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde satın alan, kabul eden veya 
bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendisi tarafından kullanıl
mak üzere uyuşturucu veya uyancı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişi, bu fıkra hükmüne 
göre cezalandınlır. 

(2) Uyuşturucu veya uyancı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik 
tedbirine hükmolunur. 

(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişi, belirlenen kurumda 
uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. 
Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlen
dirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyancı maddenin 
kullanılmasının etki ve sonuçlan hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine 
yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışlan hakkında üçer aylık 
sürelerle rapor düzenleyerek, hâkime verir. 

(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten 
itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatıl
masına karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz. 

(5) Uyuşturucu veya uyancı madde kullanan kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu veya 
uyancı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı hükmolunan ceza, ancak 
tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmaması hâlinde infaz edilir. Kişi 
etkin pişmanlıktan yararlanmışsa, davaya devam olunarak hakkında cezaya hükmolunur. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 192. - (1) Uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti suçlanna iştirak etmiş olan 

kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklannı ve uyuşturucu veya 
uyancı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç 
ortaklannın yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyancı maddenin ele geçirilmesini sağlaması 
hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, 
resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin 
ettiğini merciine haber vererek suçlulann yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyancı maddenin 
ele geçirilmesini kolaylaştınrsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya 
diğer suç ortaklannın yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın 
niteliğine göre dörtte birden yarısına kadan indirilir. 
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turucu veya uyancı maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiği hususunda soruşturma 
makamlanna bilgi vererek, suçlulann yakalanmalannı ya da uyuşturucu veya uyancı maddenin ele 
geçirilmesini kolaylaştırması gerekir. Bu koşullar altında etkin pişmanlık gösteren kişi hakkında 
cezaya hükmolunmaması kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, uyuşturucu veya uyancı madde imal veya ticareti ya da kullanmak için satın 
alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması suçlan ile ilgili olarak soruşturma başladıktan sonra, 
etkin pişmanlık göstererek suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklannın yakalan
masına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek cezada indirim yapılması öngörülmüştür. 
Ancak, bu bilgi vermenin gönüllü olması gerekir. Etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için, bunun 
en geç hüküm verilmeden önce gerçekleşmesi gerekir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, uyuşturucu veya uyancı madde kullanan kişi açısından özel bir 
etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, uyuşturucu veya uyancı madde kullanan kişi, 
hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde satın almak, kabul etmek veya bulundur
maktan dolayı soruşturma başlamadan önce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini ister
se, cezalandınlmaz. 

GEREKÇE (MADDE 193): 
Maddede, insan sağlığı için ortaya koyduğu tehlike nedeniyle zehirlerin izinsiz olarak üretil

mesi veya ticareti suç hâline getirilmiştir. İzinsiz üretim veya ticaretten maksat, bu faaliyetlerin 
gerekli iznin alındığını gösteren belge bulunmadan icra edilmesidir. 

GEREKÇE (MADDE 194): 
Madde metninde çocuklara veya akıl hastalanna sağlık için tehlikeli olabilecek maddelerin 

verilmesi suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, alkollü içki ve tütün mamulleri gibi, sağlık 
için tehlikeli olan her çeşit maddedir. Bu bakımdan, insanda bağımlılık yaratması ve sağlık için teh
likeli olması dolayısıyla tiner gibi kimyasal maddeler de bu suçun konusunu oluşturur. Ancak, belir
tilmelidir ki, bağımlılık etkisi yapan uyuşturucu veya uyancı maddeler açısından, bu Bölümde 
tanımlanan bu hususa ilişkin özel suç hükümleri uygulanır. 

Suç, sağlık için tehlikeli olabilecek maddelerin çocuklara veya akıl hastalanna verilmesiyle, 
söz konusu maddelerin bu kişilerin tüketimine sunulmasıyla oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suça 
teşebbüs de tamamlanmış suç gibi cezalandınlmayı gerektirmektedir. 

Çocuklann yanı sıra, onsekiz yaşını doldurmuş olmakla birlikte, akıl hastası olan veya uçucu 
madde kullanan kişiler de bu suçun mağduru olabilirler. 

GEREKÇE (MADDE 195): 
Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin 

bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, 
suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 196): 
Maddede, ölü gömülmesine aynlan yerlerden başka yerlere ölü gömülmesi veya gömdürülmesi 

cezalandınlmaktadır. 
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(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya 
uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan ön
ce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. 

Zehirli madde imal ve ticareti 
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne 

bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Sağlık için tehlikeli madde temini 
MADDE 194. - (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına 

veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma 
MADDE 195. - (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş 

kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uy
mayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Usulsüz ölü gömülmesi 
MADDE 196. - (1) Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya göm

düren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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GEREKÇE (MADDE 197): 
Madde metninde parada sahtecilik suçu tanımlanmıştır. 
Suçun konusu paradır. Paranın, madeni veya kâğıt para ya da millî veya yabancı para olması 

arasında fark gözetilmemiştir. Suç konusu paranın kanunen tedavülde bulunması gerekir. Bu neden
le, tedavülden kaldırılmış ve örneğin antika özellik taşıyan paranın sahte olarak üretilmesi, ancak 
dolandırıcılık suçu bağlamında değerlendirilebilir. 

Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme, 
muhafaza etme ve tedavüle koyma olarak belirlenmiştir. 

Sahte paradan söz edebilmek için, üretilen paranın sahteliğinin beş duyu organıyla anlaşılabilir 
olmaması gerekir. Başka bir deyişle, tecrübe sahibi olmayan ve parayı özel bir incelemeye tâbi tut
mayan bir kimsenin bu parayı gerçek para olarak kabul etmesinin olanaklı bulunması gerekir. Ger
çek para olmadığı ilk bakışta anlaşılabilen durumlarda, suçtan söz edilemez. Başka bir deyişle, para 
görüntüsü taşımakla birlikte aldatıcılık özelliği olmayan kâğıt veya maden parçası, bu suçun 
konusunu oluşturmaz. Bu hususu vurgulamak için uygulamamızda sahte paranın "sürüm 
yeteneğinden söz edilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında sahte parayı kabul etmek, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. An
cak, bu suçun oluşabilmesi için, kabul edilen paranın sahte olduğunun bilinmesi gerekir; yani bu 
suç, ancak doğrudan kastla işlenebilir. 

Üçüncü fıkrada ise, sahteliği bilinmeden kabul edilen paranın bu niteliğinin öğrenilmesine rağ
men tedavüle konulması, birinci fıkraya göre daha az cezayı gerektiren bir durum olarak kabul edil
miştir. Bu durumda, kişi sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı, bu özelliğini öğrendikten sonra 
elinden çıkarmaya çalışmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 198) : 
Madde metninde paralara eşit sayılan değerler belirlenmiştir. Bu değerler, para değildir, ancak, 

bunlar da, herhangi bir devir ve ciro işlemine ihtiyaç bulunmaksızın, elden ele geçer ve gerektiğin
de tediye vasıtası fonksiyonunu görürler; örneğin teminat olarak yatırılmaları olanaklıdır. 

Hükümet tarafından ihraç olunan bonolar, hisse senetleri, tahvil ve kuponların bu madde 
gereğince para gibi sayılmaları için başta gelen koşul, Bakanlar Kurulu karan uyarınca çıkarılmış 
ve Devlet Hazinesinin borçlandınlmış olmasıdır. Bu itibarla kamu iktisadî teşekküllerince ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca çıkarılan ve hamile yazılı bulunan bonolar madde kapsamına girmez. 

Yetkili kurumlar tarafından çıkarılan ve kanunen tedavül eden senetlerin madde kapsamına 
girebilmesi için, özel bir kanunla, ilgili kuruluşa kanunen böyle bir yetki verilmesi ve kuruluşlarca 
çıkarılan senedin kanunen tedavül etmesi yani kabulünün zorunlu olması gerekir. Bu gibi evrakı 
kâğıt paralardan ayıran husus, kâğıt paraların altınla veya madenî parayla değiştirilmesi talep edil
mediği hâlde, yetkili kuruluşlarca çıkarılan bu gibi evrakın ya ibrazında veya belirli bir vadenin gel
mesinde madenî veya kâğıt para ile değiştirilmesinin olanaklı bulunmasıdır. 

Maddede aynca millî ziynet altmlanndan söz edilmekle beraber altın paradan ayrıca bahis edil
memiştir. Gerçekten, ister millî ister yabancı altın para "para" olmak vasfını muhafaza etmekte yani 
Ülkemizde veya yabancı ülkede kanunen tedavülde bulunmakta ise, bunun diğer paralardan farkı 
olmaz. Altının borsalarda değer kazanması veya kaybetmesi yani altın paranın üzerinde yazılı 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu Güvenine Karşı Suçlar 

Parada sahtecilik 
MADDE 197. - (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, 

sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan 
oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Paraya eşit sayılan değerler 
MADDE 198. - (1) Devlet tarafından ihraç edilip de, hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, 

tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkanlmış olup da kanunen tedavül eden senetler, 
tahviller ve evrak ile millî ziynet altınları, para hükmündedir. 
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nominal değerinden farklı bir kıymetle tedavül etmesi onun "para" olmak vasfına halel vermez. 
Buna karşılık, Ülkemizde alınıp satılmakta olan ziynet altınlar, kanunen tedavül etmediklerinden 
"para" sayılmadıklan ve fakat bunlann taklit veya tağyiri olanaklı bulunduğundan, bunlar hakkın
da son fıkraya ayrıca hüküm konulmuştur. 

GEREKÇE (MADDE 199) : 
Madde metninde kıymetli damgalarda sahtecilik suçu tanımlanmıştır. 
Kıymetli damga esasta, bir vasıtalı verginin veya harcın ödendiğini gösteren belgedir. Özel 

kanunlar bir takım işlemlerin bu gibi damgalan içeren kâğıtlar üzerine yazılmasını veya bu işlem
lerin onaylanması için belirli değerde damga pulunun işlemler üzerine yapıştırılıp imha olunmasını 
yahut posta hizmetlerinden yararlanmak isteyen kimsenin, idarece saptanan değerde posta pulunu 
hizmetin konusunu teşkil eden mektup veya paket üzerine yapıştırmasını zorunlu kılar. Böylece 
sözü edilen kâğıtlarla pullar, bir vergi veya harcın ödendiğini belgeler; bununla beraber kıymetli 
damgaların, üzerlerinde taşıdıkları nominal değerle alınıp satıldıkları ve çok kere, bir ödeme 
vasıtası olarak tedavül ettikleri, ayrıca bu gibi damgalan basmak veya piyasaya sürmek tekelinin de 
Devlete ait olduğu bilinmektedir. İşte bu iki vasıf, kıymetli damgalan bir vergi veya harcın öden
diğini gösteren bir makbuz olmaktan çıkarmakta ve paraya yaklaştırmaktadır. Bu nedenle, kıymet
li damgalarda sahtecilik fiilleri, ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Suç konusu kıymetli damganın, suç tarihinde kullanılabilir olması gerekir. Kıymetli damganın 
millî olması koşulu aranmamış, yabancı kıymetli damgalar da, tıpkı paralar gibi korunmuştur. 

Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme, 
muhafaza etme ve tedavüle koyma olarak belirlenmiştir. Sahte kıymetli damgayı tedavüle koymak, 
bunu kullanmayı, sarfetmeyi ifade eder. Sahte damga pulunu bir makbuza veya sahte posta pulunu 
bir zarfa yapıştıran kimse, bu pulu elinden çıkarmış yani tedavüle koymuş olur. Daha önce kullanıl
mış olan bir kıymetli damganın, üzerindeki kullanıldığına dair işaret silinerek tekrar kullanılması 
hâlinde de, sahte damgayı tedavüle koymak söz konusudur. 

İkinci fıkrada sahte kıymetli damgayı kabul etmek, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, 
bu suçun oluşabilmesi için, kabul edilen kıymetli damganın sahte olduğunun bilinmesi gerekir; yani 
bu suç, ancak doğrudan kastla işlenebilir. 

Üçüncü fıkrada ise, sahteliği bilinmeden kabul edilen kıymetli damganın bu niteliğinin öğrenil
mesine rağmen tedavüle konulması, birinci fıkraya göre daha az cezayı gerektiren bir durum olarak 
kabul edilmiştir. Bu durumda, kişi sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı, bu özelliğini 
öğrendikten sonra elinden çıkarmaya çalışmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında kıymetli damga sayılacak damgalı kâğıt ve pullar belirlenmiştir. Bir 
değerin pullara eşit tutulabilmesi için, hem aynı işlevi yapması hem de özel bir kanunun bu gibi 
değerlerin çıkanlmasına izin vermiş bulunması gerekir. Bu itibarla, posta kartı, pula eşit bir değer
dir. Ancak, posta pulunun fonksiyonunu yapmayan ve çeşitli kuruluşlarca çıkartılıp da, posta pul
lan yanında zarflara yapıştınlan ve esasta pulu çıkaran kuruluşa bir teberru niteliğinde bulunan pul
lar bu tanıma girmez; meğer ki özel kanun bu gibi pullan içermeyen zarf veya paketlerin posta hiz
metlerinden yararlanamayacaklannı veya bu gibi pullann Devletçe çıkarılan pullara eşit tutul
duğunu belirtmiş olsun. 

GEREKÇE (MADDE 200) : 
Para ve kıymetli damgalann sahte olarak üretiminde kullanılan alet veya malzemenin imali, it

hali, satılması, devredilmesi, alınması ve muhafaza edilmesi de suç sayılmıştır. Esasta sahtecilik 
suçlannın hazırlık hareketlerini oluşturan bu gibi fiillerin başlı başına cezalandırılması, bunlara bir 
an önce müdahale edilmesindeki zorunluluktan kaynaklanmaktadır. 
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Kıymetli damgada sahtecilik 
MADDE 199. - (1) Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza 

eden veya tedavüle koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandmlır. 
(2) Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar 

hapis ve adli para cezası ile cezalandmlır. 
(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, 

bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandmlır. 
(4) Damgalı kâğıtlar, damga ve posta pullan ve muayyen bir miktar vergi veya harcın öden

diğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga sayılır. 

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar 
MADDE 200. - (1) Paralarla kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet veya malzemeyi 

izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden kişi, 
bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. 
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Suçun konusunu oluşturan alet veya malzemenin, sahte para veya kıymetli damgalarda sah
tecilik amacıyla imali, ithali, satılması, devredilmesi, alınması ve muhafaza edilmesi, bu suçu oluş
turacaktır. Bu itibarla, somut olayda belirtilen amacın suçun manevî unsuru bağlamında özellikle 
araştırılması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 201): 
Madde metninde etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. 
Birinci fıkraya göre, etkin pişmanlık için, sahte olarak para veya kıymetli damga üreten, ülkeye 

sokan, nakleden, muhafaza eden veya kabul eden kişi, bu para veya damgalan tedavüle koymadan 
ve resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve sahte olarak üretilen 
para veya damgalann üretildiği veya saklandığı yerleri merciine haber vermesi ve aynca, verilen 
bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve sahte olarak üretilen paranın ele geçirilmesini sağlaması 
gerekir. Aksi takdirde, etkin pişmanlıktan yararlanılamaz. 

İkinci fıkrada ise ayrı bir etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; sahte para veya 
kıymetli damga üretiminde kullanılan alet ve malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, 
devreden, satın alan, kabul veya muhafaza eden kişinin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için; 
resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve bu malzemenin üretildiği 
veya saklandığı yerleri merciine haber vermesi ve aynca, verilen bilginin suç ortaklannın yakalan
masını ve bu malzemenin ele geçirilmesini sağlaması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 202): 
Madde metninde Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı veya Başbakan

lık tarafından kullanılan mührün sahte olarak üretilmesi veya kullanılması, suç olarak tanımlanmış
tır. 

Anayasamız kanunları yayınlamak görevini Cumhurbaşkanına verdiği gibi, seçimlerin yenilen
mesine, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmasına, uluslararası antlaşmaların onaylanmasına, 
Silâhlı Kuvvetlerin kullanılmasına, bireysel özel af çıkanlmasma, bazı görevlere atamalar yapıl
masına ve diğer hususlara karar vermek yetkisini de keza Cumhurbaşkanına tanımıştır. Bu gibi iş
lemleri içeren belgeler Cumhurbaşkanlığı mührü ile mühürlenebileceğinden, maddede bu mühre de 
yer verilmiştir. 

İşlemleri belgelemek (tevsik) maksadıyla kullanılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
ve Başbakanlık mühürleri de madde ile korunmuştur. 

İkinci fıkrada, kamu kurum ve kuruluşlannca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührün sahte olarak üretilmesi veya kullanılması, ay
rı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Söz konusu suçlar için, sahte olarak üretmek veya kullanmak olmak üzere, iki seçimlik hareket 
öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 203) : 
Madde, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak 

üzere, kanunun veya yetkili makamlann emrine uyularak konulmuş mührün kaldırılmasını cezalan
dırmaktadır. 

Gerçekten bu gibi hâllerde mührün konulmasının esas nedeni, durumun aynen muhafazasını 
sağlamaktır. Oysa uygulamada, mühre dokunulmaksızın, durumun değiştirilmemesi hususundaki 
emre aykın faaliyetlerin sürdürüldüğü görülmektedir. Bu durumu da ceza yaptırımı ile karşılamak 
üzere, madde metninde "konuluş amacına aykırı hareket eden" kimsenin de aynı yaptırıma tâbi 
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Etkin pişmanlık 
MADDE 201. - (1) Sahte olarak para veya kıymetli damga üreten, ülkeye sokan, nakleden, 

muhafaza eden veya kabul eden kişi, bu para veya kıymetli damgaları tedavüle koymadan ve resmî 
makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve sahte olarak üretilen para veya 
kıymetli damgaların üretildiği veya saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç 
ortaklarının yakalanmasını ve sahte olarak üretilen para veya kıymetli damgaların ele geçirilmesini 
sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Sahte para veya kıymetli damga üretiminde kullanılan alet ve malzemeyi izinsiz olarak 
üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden kişi, resmi 
makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve bu malzemenin üretildiği veya 
saklandığı yerleri ilgili makama haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını ve bu 
malzemenin ele geçirilmesini sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

Mühürde sahtecilik 
MADDE 202. - (1) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakan

lık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, iki yıldan sekiz yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kul
lanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, bir yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Mühür bozma 
MADDE 203. - (1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya 

varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı 
hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 
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kılınacağı açıklanmıştır. Böylece örneğin mühür altına alınan nizamlara aykırı inşaat faaliyetine 
mühre dokunmaksızın devam edilmesi, mührün fekki gibi ceza yaptırımına tâbi olacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 204) : 
Maddede, resmî belgede sahtecilik suçu tanımlanmıştır. 
Suçun konusu resmî belgedir. 
Belge, eski dilimizdeki "evrak" kelimesi karşılığında kullanılmakta olup, yazılı kâğıt anlamına 

gelmektedir. Bu bakımdan, yazılı kâğıt niteliğinde olmayan şey, ispat kuvveti ne olursa olsun, bel
ge niteliği taşımamaktadır. 

Kâğıt üzerindeki yazının, anlaşılabilir bir içeriğe sahip olması ve ayrıca, bir irade beyanını ih
tiva etmesi gerekir. 

Bu yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe edilebilir olması gerekir. Ancak, bu kişilerin ger
çekten mevcut kişiler olması gerekmez. Bu itibarla, gerçek veya hayalî belli bir kişiye izafe 
edilemeyen yazılı kâğıt, belge niteliği taşımaz. Kâğıt üzerindeki yazının belli bir kişiye izafe 
edilebilmesi için, bu kişinin ad ve soyadının kâğıda eksiksiz bir şekilde yazılması ve kâğıdın bu kişi 
tarafından imzalanmış olması şart değildir. 

Ancak, bazı belgeler (örneğin poliçe gibi kambiyo senetleri) açısından, belge üzerinde kişinin 
kendi el yazısı ile imzasının atılmış olması gerekir. Zira, imza, ilgili kambiyo senedinin zorunlu 
şekil şartını (kurucu bir unsurunu) oluşturmaktadır. 

Bir kişinin, düzenlediği belgeye başkasının adını yazması ve belgeyi imzalaması durumunda 
da bir belge vardır; ancak, bu belge sahtedir. Belge altında adı yazılan ve adına imza konulan kişi, 
gerçek veya hayali bir kişi olabilir. Bunun, belgenin varlığına bir etkisi bulunmamaktadır. 

Bir belgeden söz edebilmek için, kâğıt üzerindeki yazının içeriğinin hukukî bir kıymet 
taşıması, hukukî bir hüküm ifade eylemesi, hukukî bir sonuç doğurmaya elverişli olması gerekir. 

Resmî belge, bir kamu görevlisi tarafından görevi gereği olarak düzenlenen yazıyı ifade etmek
tedir. Bu itibarla, düzenlenen belge ile, kamu görevlisinin ifa ettiği görev arasında bir irtibatın 
bulunması gerekir. Bu itibarla, bir kamu kurumu ile akdedilen sözleşme dolayısıyla özel hukuk 
hükümlerinin uygulama kabiliyetinin olması hâlinde dahi, resmî belge vardır. Çünkü sözleşme, 
kamu kurumu adına kamu görevlisi tarafından imzalanmaktadır. 

Ayrıca belirtilmelidir ki, her ne kadar, belgeden söz edilen durumlarda yazılı bir kâğıdın var
lığı gerekli ise de; bazı durumlarda belgenin varlığını kabul için, yazının kâğıt üzerinde bulunması 
gerekmez. Bir metal levha üzerine yazı yazılması hâlinde de belgenin varlığını kabul etmek gerekir. 
Bu itibarla, araç plakaları da resmî belge olarak kabul edilmek gerekir. 

Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. 
Birinci seçimlik hareket, resmî belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Bu seçimlik hareketle, 

resmî belge esasında mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir. 
Sahtelikten söz edebilmek için, düzenlenen belgenin gerçek bir belge olduğu konusunda kişiyi 

yanıltıcı nitelikte olması gerekir. Başka bir deyişle, sahteliğin beş duyuyla anlaşılabilir olmaması 
gerekir. Özel bir incelemeye tâbi tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılamayan belge, sahte belge 
olarak kabul edilmek gerekir. 

İkinci seçimlik hareket, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmektir. 
Bu seçimlik hareketle, esasında mevcut olan resmî belge üzerinde silmek veya ilaveler yapmak 
suretiyle değişiklik yapılmaktadır. Mevcut olan resmî belge üzerinde sahtecilikten söz edebilmek 
için, yapılan değişikliğin aldatıcı nitelikte olması gerekir. Aksi takdirde, resmî belgeyi bozmak suçu 
oluşur. 
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Resmî belgede sahtecilik 
MADDE 204. - (1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi baş

kalannı aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, ger
çek bir belgeyi başkalannı aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykın olarak belge düzenleyen 
veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dınlır. 

(3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge 
niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yansı oranında artınlır. 
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Birinci ve ikinci seçimlik hareketle bağlantılı olarak belirtilmek gerekir ki; sahteciliğin, bel
genin üzerindeki bilgilerin bir kısmına veya tamamına ilişkin olmasının, suçun oluşması açısından 
bir önemi bulunmamaktadır. 

Üçüncü seçimlik hareket ise, sahte resmî belgeyi kullanmaktır. Kullanılan sahte belgenin 
kişinin kendisi veya başkası tarafından düzenlenmiş olmasının bir önemi yoktur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, resmî belgede sahtecilik suçunun kamu görevlisi tarafından işlen
mesi ayrı bir suç olarak tanımlanmaktadır. Birinci fıkrada tanımlanan suçtan farklı olarak, bu suçun 
kamu görevlisi tarafından işlenmesinin yanı sıra, suçun konusunu oluşturan belgenin kamu görev
lisinin görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belge olması gerekir. Bu bakımdan, 
resmî belgede sahteciliğin kamu görevlisi tarafından yapılmasına rağmen, düzenlenen sahte resmî 
belgenin kamu görevlisinin görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu bir belge olmaması hâlinde, 
bu fıkra hükmü uygulanamaz. 

Söz konusu suçu oluşturan hareketler, birinci fıkrada tanımlanan suçu oluşturan seçimlik 
hareketlerden ibarettir. Ancak, bu bağlamda özellikle belirtilmelidir ki, kamu görevlisinin gerçeğe 
aykırı olarak bir olayı kendi huzurunda gerçekleşmiş gibi, bir beyanı kendi huzurunda yapılmış gibi 
göstererek belge düzenlemesi hâlinde, bu fıkra hükmünde tanımlanan suç oluşur. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, resmî belgede sahtecilik suçunun konu bakımından nitelikli un
suru belirlenmiştir. Buna göre, suçun konusunu oluşturan resmî belgenin, kanun hükmü gereği sah
teliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması hâlinde, cezanın belirlenen oranda 
artırılması gerekir. Bu hüküm, belgelerde sahtecilik suçları ile delil teorisi arasındaki ilişki göz 
önüne alınarak, daha üstün ispat gücüne sahip belgeyi daha fazla korumak ihtiyacını karşılamak
tadır. Ancak, değişik yorumlara son vermek maksadıyla bir belgenin böyle bir güce sahip olup ol
madığının saptanması için kanunlarda bu hususu belirten bir hüküm bulunması gerekli sayılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 205) : 
Maddede, resmî belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, resmî belgede sahtecilik 

suçundan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. Sahtecilik suçu, düzenlenen belgenin 
veya belgede yapılan değişikliğin başkasını aldatıcı nitelikte olmasını gerektirir. Bu maddede 
tanımlanan suçun işlenmesi, başkasını aldatma özelliği taşımayabilir. 

Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir resmî belgedir. 
Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya giz

lemektir. 
Gerçek bir resmî belge üzerindeki yazılan örneğin boyamak veya silmek suretiyle okunamaz 

hâle getirmek, belge üzerindeki resmî koparmak, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu 
suçu oluşturur. 

Dikkat edilmelidir ki; gizleme hâlinde, belge varlığını ve bütünlüğünü muhafaza etmektedir. 
Gizlenen belge, kişilerin nezdinde bulunan resmî belge olabileceği gibi, bir kamu kurum ve 
kuruluşunda ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda muhafaza edilen belge de 
olabilir. 

Gizlemenin, belgenin nezdinde bulunduğu kişiye ya da kurum veya kuruluşa karşı olması 
gerekir. Bir belgenin, örneğin bir uyuşmazlık bağlamında mahkemeden istenmesine karşılık; ger
çeğe aykırı olarak, mevcut olmadığının veya bulunamadığının bildirilmesi hâlinde, bu suç değil, suç 
delillerini gizleme suçu oluşur. 
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Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
MADDE 205. - (1) Gerçek bir resmî belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandınhr. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi hâlinde, 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
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Bir resmî belgenin, örneğin bir hukukî uyuşmazlık bağlamında mahkemeden istenmesine kar
şılık; gerçeğe aykırı olarak, mevcut olmadığının veya bulunamadığının bildirilmesi hâlinde, bu suç 
oluşur. Ancak, bir suça ilişkin olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma kapsamında istenen bel
gelerin verilmemesi hâlinde, resmî belgenin gizlenmesi suçunun değil, suç delillerini gizleme 
suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. 

Gizleme olgusu, belgenin nezdinde bulunduğu kişiden ya da kurum veya kuruluştan çalınması 
suretiyle de gerçekleşebilir. Ancak bu durumda, hırsızlık suçundan değil, resmî belgenin gizlenmesi 
suçundan dolayı hüküm tesis edilmelidir. 

Bu suç, herhangi bir kişi tarafından işlenebilir. Resmî belgenin kamu görevlisi tarafından 
bozulması, yok edilmesi veya gizlenmesi, bu suçun nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır. Bu suç 
açısından özellik arzeden husus, suçun konusunu oluşturan belgenin, kamu görevlisinin görevi 
gereği düzenlemeye yetkili olduğu belge olması gerekmez. Gerçek bir resmî belgenin kamu görev
lisinin görevinin gereklerine aykırı olarak bozulması, yırtılması, yok edilmesi veya gizlenmesi 
hâlinde, bu suç oluşur. 

GEREKÇE (MADDE 206): 
Madde, doktrinde "fikrî sahtecilik" olarak adlandırılan bir suç tipini düzenlemektedir. Kişi, 

kendi beyanıyla, sahte bir resmî belgenin düzenlenmesine neden olmak hakkına sahip değildir. 
Kişinin açıklamalan üzerine düzenlenen resmî belgenin bu beyanm doğruluğunu ispat edici bir 
güce sahip olması suçun oluşması için gereklidir. Aksi takdirde düzenlenen belge, yapılan beyanın 
doğruluğunu ispat edemeyeceğinden, kişi kendi beyanı ile böyle bir belgenin düzenlenmesine et
men olmuş sayılamaz ve kendisinin bu madde uyarınca cezalandırılmasının neden ve hikmeti kal
maz. O hâlde bakılacak husus şudur: Beyanın doğruluğu düzenlenen resmî belgeyle ispat edilecek 
ise, madde uygulanacaktır; buna karşılık beyanı alan memur, beyanın doğruluğunu tahkik edip, 
buna kanaat getirdikten sonra resmî belgeyi düzenlemek durumunda ise yani resmî belge sadece 
kişinin beyanı üzerine değil de, memurca yapılacak inceleme sonucuna göre meydana getirilmekte 
ise, bu maddedeki suç oluşmaz. Nitekim, kişiyi çok geniş bir surette "doğruyu söylemek"le yüküm-
leyen İtalyan Ceza Kanununun 483 üncü maddesi de aynı esası kabul etmiş ve İtalyan Yargıtayının 
yerleşmiş içtihadı da bu yönde olmuştur. 

Bu nedenle, gümrük muayene memuruna, belirli bir malı ithal veya ihraç edeceği yolunda 
yalan beyanda bulunan kişi, bu maddedeki suçu işlemiş olmaz; zira beyanı alan gümrük muayene 
memuru sırf bu beyanla yetinmeyip, beyanın doğruluğunu incelemekle yükümlüdür. 

Resmî belge ile doğruluğu ispat edilecek olayların ne olduğu, belgenin niteliğine göre belirir. 
Hâkime, değişik olaylar karşısında, yalan beyanın niteliğine göre temel cezayı belirlemek 

bakımından takdir yetkisi sağlamak maksadıyla maddedeki ceza üç aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası olarak saptanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 207) : 
Maddede, özel belgede sahtecilik suçu tanımlanmaktadır. 
Suçun konusu, özel belgedir. 
Söz konusu suçu oluşturan hareketlerden biri, özel belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Özel 

belge esasında mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir. 
Suç, gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek suretiyle de işlenebilir. 

Bu seçimlik hareketle, esasında mevcut olan özel belge üzerinde silmek veya ilaveler yapmak 
suretiyle değişiklik yapılmaktadır. Mevcut olan özel belge üzerinde sahtecilikten söz edebilmek 
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Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 
MADDE 206. - (1) Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan 

beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

Özel belgede sahtecilik 
MADDE 207. - (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi baş

kalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukandaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 6 0 6 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Maddelerin Gerekçeleri) 

için, yapılan değişikliğin aldatıcı nitelikte olması gerekir. Aksi takdirde, özel belgeyi bozma suçu 
oluşur. 

Söz konusu suçun tamamlanabilmesi için, bu iki seçimlik hareketten birinin gerçekleşmesinin 
yanı sıra, düzenlenen sahte belgenin kullanılması gerekir. 

Suçun oluşması için, bir unsur olarak kullanmanın gerçekleşmesi gerekir. Kullanmadan mak
sat, bu sahte belgenin herhangi bir hukukî ilişkide veya herhangi bir hukukî işlem tesisinde dikkate 
alınmasını sağlamaya çalışmaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, başkaları tarafından sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel bel
genin kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, kullanan kişinin, bel
genin sahte olduğunu bilmesi gerekir. Yani bu suç, ancak doğrudan kastla işlenebilir. 

GEREKÇE (MADDE 208) : 
Maddede, özel belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, özel belgede sahtecilik suçun

dan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. 
Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir özel belgedir. 
Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya giz

lemektir. 
Gerçek bir özel belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak, karalamak veya silmek suretiyle 

okunamaz hâle getirmek, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşturur. 
Gizleme hâlinde, belge varlığını ve bütünlüğünü muhafaza etmektedir. Gizlenen belge, 

kişilerin nezdinde bulunan özel belge olabileceği gibi, özel veya kamuya ait bir kuram veya 
kuruluşta muhafaza edilen özel belge de olabilir. Noterde muhafaza edilen vasiyetname, bu ikinci 
hâle örnek teşkil eder. 

Bir özel belgenin, örneğin bir uyuşmazlık bağlamında mahkemeden istenmesine karşılık; ger
çeğe aykırı olarak, mevcut olmadığının veya bulunamadığının bildirilmesi hâlinde, bu suç oluşur. 
Ancak, bir suça ilişkin olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma kapsamında istenen belgelerin 
verilmemesi hâlinde, özel belgenin gizlenmesi suçunun değil, suç delillerini gizleme suçunun oluş
tuğunu kabul etmek gerekir. 

Gizleme olgusu, özel belgenin nezdinde bulunduğu kişiden ya da kuram veya kuruluştan çalın
ması suretiyle de gerçekleşebilir. Ancak, bu durumda, hırsızlık suçundan dolayı değil, özel belgenin 
gizlenmesi suçundan dolayı hüküm tesis edilmelidir. 

GEREKÇE (MADDE 209) : 
Maddeyle, belirli bir tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş boş bir kâğıdı, teslim edenin 

isteğine ve imzalı boş kâğıdı veriş nedenine aykırı olarak dolduran kimse cezalandırılmaktadır. 
Suçun yapısı şu suretle ortaya çıkmaktadır: Bir kişi diğerine belirli bir tarzda doldurmak üzere 

imzalı ve fakat boş bir kâğıt verecektir; böylece suçun oluşması için imzanın gerçek olması temel 
koşuldur. Ayrıca verilen kâğıt hukuken geçerli bir belge oluşturmayacaktır; suç böylece gerçek bir 
belgenin tahrif veya tağyiri şeklinde işlenecek olursa, belgede sahtecilik suçu söz konusu olur. 

Suçun oluşması için söz konusu imzalı kâğıdın, tevdi ve teslim nedeninden farklı bir şekilde 
doldurulması gereklidir. 

Suçun soruşturulması ve kovuşturulması, şikâyete bağlıdır. İmzalı boş kâğıt ancak taraflar 
arasında belirli bir ilişki şeklinin varlığı hâlinde söz konusu olabileceğinden, kovuşturmanın 
şikâyete bağlı tutulması uygun görülmüştür. 

İkinci fıkrada, imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kâğıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip 
veya elde bulundurup da hukukî sonuç doğuracak şekilde dolduran kişinin, belgede sahtecilik 
hükümlerine göre cezalandırılması öngörülmüştür. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda, imzalı kâğıt 
teslim veya tevdi edilmemiş, suçlu bunu hukuka aykırı bir suretle ele geçirerek doldurmuştur. 
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Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 
MADDE 208. - (1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Açığa imzanın kötüye kullanılması 
MADDE 209. - (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan im

zalı ve kısmen veya tamamen boş bir kâğıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, 
şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kâğıdı hukuka aykın olarak ele geçirip veya elde 
bulundurup da hukukî sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre 
cezalandırılır. 
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GEREKÇE (MADDE 210): 
Madde, ticarî hayatta büyük yer tutan ve basit bir ciro ile veya buna bile gerek görülmeksizin 

tedavül eden bazı evrakı daha ciddî bir şekilde korumak maksadına yöneliktir. Madde ile, sayılan 
özel belgelerde sahtecilik yapılması hâlinde, resmî belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uy
gulanacağı kabul edilmiştir. Burada söz konusu olan, sadece resmî belgede sahtecilik suçuna ilişkin 
cezanın uygulanması değildir. Sayılan belgelerde sahtecilik yapılması durumunda, resmî belgede 
sahtecilik suçuna ilişkin hükümler bütün olarak uygulanır. 

Kambiyo senedi veya emtiayı temsil eden evrak, imzalı ve boş olarak faile tevdi edilmiş olup 
da, fail, bunu tevdi maksadından farklı bir şekilde doldurmuşsa, o takdirde açığa atılan imzanın, 
kötüye kullanılmasına ilişkin yaptırım uygulanacaktır. Çünkü, bu durumda, tevdi edilen kâğıt, im
zalı ve fakat boş olarak verildiği için, henüz belge niteliğini kazanmamıştır. 

Maddede, son zamanlarda tahvillerde de sahtecilik fiillerinin geniş ölçüde gerçekleştirilmesi ve 
bu nedenle güvenliğin çok zarara uğraması nedeni ile "her türlü tahviller"de özel himaye altına alın
mıştır; ayrıca el yazılı vasiyetnamelerde gerçekleştirilen sahtecilik dolayısıyla, resmî belgede sah
tecilik hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. Burada söz konusu olan vasiyetname, noter 
huzurunda yapılmamış olanlardır. Noterin, talep üzerine düzenlediği vasiyetname bir resmî belge 
olduğundan bu madde kapsamında zikredilmesine gerek yoktur. Burada geçen vasiyetname, ölen 
kişinin meydana getirdiği el yazısı ile yapılmış veya onun beyanı üzerine özel kişilerce saptanmış 
vasiyetnamelerdir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kamu görevlisi sıfatıyla çalışmasalar bile, tabip, diş tabibi, eczacı, 
ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu kişilerin, görevlerinin gereği olarak gerçeğe aykırı 
belge düzenlemesi, ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, düzenlenen belgenin kişiye haksız bir 
menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması hâlin
de, resmî belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunacaktır. Böylece, belirtilen kişilerin 
görevlerinin ifası bağlamında düzenledikleri belgelerin önemi vurgulanmış ve bunlara duyulan 
güvenin özellikle korunması amaçlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 211): 
Madde metninde, resmî veya özel belgede sahtecilik suçunun bir hukukî ilişkiye dayanan 

alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmesi, suçun temel şekline göre 
daha az ceza ile cezalandırılması gereken bir hâl olarak öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 212): 
Madde metninde, sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanıl

ması hâlinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayn ayn cezaya hükmolunacağı kabul edil
miştir. Örneğin, sahte belgenin kullanılması sureti ile bir kimse aldatılarak bir yarar elde edilmiş 
olabilir. Bu durumda, hem dolandmcılık hem de resmi veya özel belgede sahtecilik suçlanna ait 
cezalann içtima suretiyle verilmesi gerekecektir. Keza, sahte belge düzenlemek suretiyle zimmetin 
gizlenmeye çalışılması hâlinde, hem zimmet suçundan hem de resmi belgede sahtecilik suçundan 
dolayı ayn ayn cezaya hükmolunacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 213): 
Bölüm başlığı "Kamu Banşına Karşı Suçlar" olarak belirlenmiştir. Kamu banşı kavramından, 

bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzeni anlaşılmalıdır. Bireylerin 
taşıdığı, banş esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşadıklanna dair duygunun da, kamu banşı 
kavramı içerisinde düşünülmesi gerekmektedir. Bu kavram, kamu güvenliği kavramından daha 
geniş bir anlam içeriğine sahiptir. 
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Resmî belge hükmünde belgeler 
MADDE 210. - (1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kam

biyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması hâlinde, resmî 
belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık 
mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye 
haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik 
taşıması hâlinde, resmî belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

Daha az cezayı gerektiren hâl 
MADDE 211. - (1) Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun bel

gelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, yansı oranında 
indirilir. 

İçtima 
MADDE 212. - (1) Sahte resmî veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanıl

ması hâlinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayn ayn cezaya hükmolunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kamu Banşına Karşı Suçlar 

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit 
MADDE 213. - (1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, hayat, sağlık, 

vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıl
dan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

(2) Suçun silâhla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, kullanılan silâhın niteliğine göre yan 
oranına kadar artınlabilir. 
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Madde ile, ülkenin belli bir bölgesinde yaşayan halkın hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunul
mazlık ya da malvarlığı bakımından tehdit edilmesi, suç hâline getirilmiştir. Suçun oluşması için belir
li kişi veya kişilerin değil fakat gayri muayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması 
aranır. Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından 
bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olması gereklidir. Endişe, korku ve 
panik kelimeleri halkta meydana gelecek telaş hâlinin değişik derecelerde olabileceğini ifade amacıy
la kullanılmıştır. Suçun oluşması bakımından bu hâllerin fiilen gerçekleşmiş olması aranmaz. Tehdidin 
objektif olarak böyle bir hâle sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir. 

İkinci fıkrada, fiilin silâhla işlenmesi hâli, silâhın niteliği de dikkate alınarak bir ağırlaştırıcı 
sebep olarak öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 214) : 
Maddenin birinci fıkrasında, suç işlemeye alenen tahrik fiili, iştirak ilişkisinden bağımsız bir 

suç olarak tanımlanmıştır. Burada bir tehlike suçu söz konusu olduğundan, suç işlemeye tahrik 
suçunun tamamlanabilmesi için tahrik konusu suçların işlenmesi gerekmemektedir. Suç işlemek 
için tahrik, aslında tahrik konusu suça bir hazırlık hareketi niteliğindedir. Ancak aleni olarak ger
çekleştirilen bu tür fiillerin, kamu barışı açısından ifade ettiği tehlike nedeniyle, zararlı neticenin 
doğmasını beklemeden ve iştirak kurallarından bağımsız olarak ceza yaptırımı altına alınması 
gerekmiştir. Burada önemli olan, belirli olmayan kimselerin suç işlemeye tahrik edilmesidir. Eğer 
muayyen kişiler, belli bir suçu işlemek için teşvik veya azmettirilmiş ise, meselenin iştirak kuralları 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, halk kesimlerinin silâhlı şekilde birbirlerine karşı öldürmeye tah
rik edilmesi iştirak hükümlerinden bağımsız olarak cezalandırılmaktadır. Suç, halkın bir kısmını 
diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik edilmesiyle oluşur. Suçun tamam
lanabilmesi için öldürmenin ya da fiili saldırının başlaması gerekmez. Belirli kişilerin öldürül
mesinin istenmesi, tahrikin bu doğrultuda yapılmış olması hâlinde; fıkra hükmü uygulanmaz. Bu 
hâlde de konunun iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. 

Üçüncü fıkra hükmüne göre, tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrikçi bu suçların her 
birinden dolayı azmettiren sıfatıyla sorumlu olacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 215): 
Madde metninde suçu veya suçluyu övme suçu tanımı yapılmıştır. Buna göre suçun oluşması 

için, failin işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi 
gerekmektedir. İşlenmiş olan bir suçun failini veya kanuna uymayan kişiliğini, sırf suç işlemesi 
sebebiyle övme hâli de cezalandırılmaktadır. Suç işlemiş olan kişinin övülmesi hâlinde, aslında bu 
kişi aracılığıyla işlenmiş olan suç övülmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 216) : 
Birinci fıkrada tanımlanan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu, hukuk devleti olma standar

dı yüksek olan birçok ülkenin Ceza Kanunlarında yer almaktadır. Hiçbir devlet, vatandaşları arasın
da, muayyen özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, öç almayı 
gerektirecek şiddetli nefrete yönlendirilmesine seyirci kalamaz. 

Öte yandan çağdaş dünyada, gelişmenin temel dinamiği olarak düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyeti kabul edilmektedir. Bu bağlamda; kişilerin düşündüklerini hür bir ortamda söyleyebil
meleri, demokratik toplumun varlığı için zaruri sayılan unsurlardandır. Söz konusu suç tanımı, bu 
düşünceler dikkate alınarak yapılmıştır. 

Suçu oluşturan "tahrik", soyut saygısızlık ve reddin ötesinde, bir halk kesimine karşı düşman
ca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli ol
malıdır. Fail sübjektif olarak da bu amacı gütmeli, halk kesimini kin ve nefrete tahrik etmelidir. Bu 
kapsamda salt yüz çevirme, soyut bir red veya saygısızlık ifade eden bir davranışta bulunma veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 6 1 1 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Suç işlemeye tahrik 
MADDE 214. - (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden 

kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla 

cezalandırılır. 

Suçu ve suçluyu övme 
MADDE 215. - (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen 

öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 
MADDE 216. - (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özellik

lere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda kin ve düş
manlığa alenen tahrik eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına 
dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını 
bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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bu yönde sözler sarfetme, suçun gerçekleşmesi bakımından yeterli değildir. Fiilin suç teşkil etmesi 
için bunlann ötesinde, ağır ve yoğun bir tarzda kin ve düşmanlığa tahrikin var olması gerekir. Failin 
fiili, adet ve şahıs olarak muayyen olmayan toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının 
oluşumuna veya mevcut duyguların pekişmesine etkide bulunmalıdır. 

Kin, "öç almayı gerektirecek şiddetli düşmanlık hareketlerin zeminini oluşturan psikolojik bir 
hâl"; düşmanlık ise, "husumet beslenen konuya karşı düşünerek, tasarlayarak zarar vermeye, onu 
mağlup etmeye yönelmiş kin duygusu" olarak da tanımlanabilir. Şu hâlde kin ve düşmanlık; 
"husumet beslenen konuya karşı tasarlayarak zarar vermeye, öç almayı gerektirecek şiddette nefret 
duymaya yönelik hareketlerin zemini oluşturan psikolojik bir hâl" olarak açıklanabilir. 

Fıkra metninde; fiilin kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde yapılması arandığı için, 
suç; soyut tehlike suçu olmaktan çıkarılmış, somut tehlike suçu hâline getirilmiştir. Bu suretle, çağ
daş hukuktaki soyut tehlike suçlarını azaltma yönündeki eğilim dikkate alınmış, temel hak ve hür
riyetlerin kullanım alanı genişletilmiştir. Bu düzenleme sayesinde "kin ve düşmanlık" ibaresinin an
lamı da dikkate alındığında sadece "şiddet içeren ya da şiddeti tavsiye eden tahrikler" madde kap
samında değerlendirilebilecektir. 

Söz konusu suçun oluşması için, kamu güvenliğinin bozulması tehlikesinin somut olgulara 
dayalı olarak varlığı gereklidir. Bu tehlike, somut bir tehlikedir. Bu somut tehlikenin gerçekleşip 
gerçekleşmediği belirlerken failin söz ve davranışlarının neden olduğu tehlike neticesinin gerçek
leşmesi gerekir. Hâkim, kullanılan ifadeler dolayısıyla bu tehlikenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
dayanak noktalarını göstermek suretiyle belirleyecektir. Bu kapsamda, kişinin söz ve davranış
larının kamu güvenliğini bozma açısından yakın bir tehlike oluşturduğunun tespit edilmesi gerekir. 
Kişinin söz ve davranışlarının, halkın bir kesimi üzerinde tahrik konusu fiillerin işleneceği hususun
da duyulan endişeyi haklı kılacak bir etki oluşturması gerekir. İfade özgürlüğü ile bu tip tehlike suç
lan arasında "açık ve mevcut tehlike" kriterinin var olması gerekir. Buna göre, yapılan konuşma 
veya öne sürülen düşünceler toplum açısından açık ve mevcut bir tehlike oluşturduğu takdirde 
yasaklanabilmekte, keza böyle bir tehlikenin varlığı somut olarak, açıkça tespit edilmedikçe söz 
konusu suçtan dolayı cezalandırma yoluna gidilemez. 

Maddenin ikinci fıkrasında halkın sosyal sınıf ırk din mezhep cinsiyet veya bölge bakımından 
farklı bir kesiminin alenen aşağılanması suç sayılmıştır. Suçun oluşması için fıkrada belirtilen özel
liklere sahip ve halkın bir kesimini oluşturan gayrimuayyen sayıdaki kişilerin aşağılanması, tahkir 
edilmesi gerekir. Bu fıkrada, kamu banşını korumak amacıyla halk kesimlerinin alenen aşağılan
ması, suç olarak tanımlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında bir halk kesiminin benimsediği dinî değerlerin alenen aşağılan
ması, suç hâline getirilmiştir. Fiilin cezalandırabilmesi için, "kamu banşını bozmaya elverişli" ol
ması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 217): 
Bu maddede halkın, kanunlara uymamaya tahrik edilmesi suç hâline getirilmiştir. Tahrik 

fiilinin "kamu banşını bozmaya elverişli" olması aranarak, bu suçun somut tehlike suçu olduğu vur
gulanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 218) : 
Yukandaki maddelerde tanımlanan suçlann basın yayın yolu ile işlenmesi, bu suçlar açısından 

daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir. 
GEREKÇE (MADDE 219) : 
Maddenin birinci fıkrası ile dinî görev yapanlar, görevlerini yerine getirirken Devlet idaresini 

veya kanunlannı veya hükümet icraatını alenen kötülemeleri suç hâline getirilmiştir. 
İkinci fıkrada din hizmeti verenlerin görev sırasında olmasa da, sahip olduklan sıfattan yarar

lanarak ve alenen Devlet idaresini veya Kanunlarını veya hükümet icraatını kötülemeleri suç olarak 
belirlenmiştir. 
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Kanunlara uymamaya tahrik 
MADDE 217. - (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu banşını 

bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalan
dırılır. 

Ortak hüküm 
MADDE 218. - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlen

mesi hâlinde, verilecek ceza yan oranında artınlır. 
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma 
MADDE 219. - (1) İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi din hizmeti veren kişiler, görevini 

yerine getirirken Devlet idaresini ve kanunlannı veya hükümet icraatını alenen kötülerse, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 
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GEREKÇE (MADDE 220): 
Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek 

ile, bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak, işlenmesi amaçlananlardan ayrı suçlar olarak tanımlan
mıştır. 

Örgüt kurmak, işlenmesi amaçlanan suçlar açısından sadece bir araç niteliğindedir. Suç iş
lemek için örgüt kurmak, toplum düzenini tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca belirtilmelidir ki, suç ör
gütü, amaçlanan suçlan işlemede bir kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenlerle, işlenmesi amaçlan suç
lar açısından hazırlık hareketi niteliğinde olan bu fiiller, ayn suçlar olarak tanımlanmıştır. 

Bu suç tanımı ile korunan hukukî değer, kamu güvenliği ve banşıdır. Kamu güvenliği ve 
banşının bozulması ise, bireyin güvenli, banş içinde yaşamak hakkını da zedeleyecektir. Bu neden
le söz konusu düzenlemeyle aynı zamanda bireyin, Anayasada güvence altına alınmış olan hak ve 
özgürlüklerine yönelik fiillere karşı da korunması amaçlanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek suçu tanım
lanmıştır. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketler, suç 
işlemek için örgüt kurmak veya yönetmektir. 

Örgüt, soyut bir birleşme değildir, bünyesinde hiyerarşik bir ilişki hâkimdir. Bu hiyerarşik iliş
ki, bazı örgüt yapılanmalannda gevşek bir nitelik taşıyabilir. Bu ilişki dolayısıyla örgüt, mensuplan 
üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazanmaktadır. 

Örgütün varlığı için suç işlemek amacı etrafındaki fiilî birleşme yeterlidir. Örgüt, niteliği 
itibanyla, devamlılık arzeder. Bu itibarla, kişilerin belli bir suçu işlemek için bir araya gelmesi 
hâlinde, örgüt değil, iştirak ilişkisi mevcuttur. İştirak ilişkisinden bahsedebilmek için, suç ortaklan 
nezdinde suçun, konu veya mağdur bakımından somutlaşması gerekir. Buna karşılık, örgüt yapılan
masında, işlenmesi amaçlanan suçların konu veya mağdur itibanyla somutlaştınlması zorunlu 
değildir. 

Madde metninde, suç işlemek amacına yönelik örgütün varlığı için asgari üye sayısı belirlen
memiştir. 

Suç işlemek için örgüt kurulması bir somut tehlike suçudur. Her ne kadar en az iki kişinin bel
li amaç etrafında suç işlemek üzere devamlı surette fiilen birleşmesi suretiyle örgüt meydana 
gelebilirse de; kurulan örgüt, güdülen amaç bakımından somut bir tehlike oluşturmayabilir. Bu 
nedenle, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından, amaçlanan suç
ları işlemeye elverişli olması aranmalıdır. Bu bakımdan, örneğin sadece üç kişinin bir araya gel
mesi, devletin ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik suçları işleme açısından somut bir tehlike 
taşımayabilir; buna karşılık, ekonomik çıkar sağlamaya yönelik suçlar açısından elverişli olabilir. 

Bu suç, bir amaç suç niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, söz konusu suç, ancak doğrudan kastla 
işlenebilir. Kişiler, suç işlemek amacıyla bir örgütlenme yapısı içinde bulunmalıdırlar. İşlenmesi 
amaçlanan suçlann türü veya niteliği, sadece bu suç için öngörülmüş olan alt ve üst sınırlar arasın
da somut cezanın belirlenmesinde dikkate alınabilir. 

İkinci fıkrada, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olmak, ayn bir suç olarak tanım
lanmıştır. Örgüte üye olmak, fiilî bir katılmadır. Örgüte üye olmak için örgüt yöneticilerinin 
nzasının varlığına gerek yoktur. Tek taraflı iradeyle de katılmak mümkündür. 
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(2) Bu fiillerin, görev sırasında olmamakla birlikte, sıfattan yararlanılarak ve alenen işlenmesi 
hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
MADDE 220. - (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip 

bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, 
iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en 
az üç kişi olması gerekir. 

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden 
yansına kadar artırılır. 

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya 
hükmolunur. 

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail 
olarak cezalandınlır. 

(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçun
dan dolayı cezalandınlır. 

(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yar
dım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. 

(8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında ar-
tınlır. 
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Üçüncü fıkraya göre, örgütün silâhlı olması, bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların daha ağır 
ceza ile cezalandırılmasını gerektiren nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Suç örgütünün silâhlı olup 
olmaması veya sahip olunan silâhların cins, nitelik ve miktarı, somut tehlikenin belirlenmesi veya 
var olan somut tehlikenin ağırlığı bakımından dikkate alınmalıdır. 

Dördüncü fıkraya göre, örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlar
dan dolayı da cezaya hükmolunacaktır. Bir veya ikinci fıkrada tanımlanan suçlardan dolayı cezaya 
hükmedilebilmesi için, ayrıca örgütün amacı çerçevesinde bir suçun işlenmesi gerekmez. Örgütün 
faaliyeti çerçevesinde ayrıca suç işlenmesi hâlinde, hem bir veya ikinci fıkrada tanımlanan suçtan 
hem de amacı oluşturan suçtan dolayı gerçek içtima kurallarına göre cezaya hükmedilmelidir. 

Maddenin beşinci fıkrasında, örgüt yöneticilerinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen 
bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılması gerektiği kabul edilmiştir. Örgüt yapısı 
içinde, kendisine suç işlemek gibi örgütün amacına uygun bir görev verilen kişi bu görevini yerine 
getirmezse, hemen yerine bir diğeri rahatlıkla ikame edilebilmektedir. Bu nedenle, örgütün 
yöneticisi konumunda olan kişiler, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ay
rıca fail olarak sorumlu tutulmalıdırlar. 

Altıncı fıkraya göre, örgüte hâkim olan hiyerarşik ilişki içinde olmamakla beraber, örgüt adına 
suç işleyen kimsenin örgüt üyesi olarak kabul edilmesi ve bu nedenle de sorumlu tutulması gerekir. 

Yedinci fıkrada, örgüte hâkim olan hiyerarşik ilişki içinde olmamakla beraber, örgütün amacına 
bilerek ve isteyerek hizmet eden kişinin, örgüt üyesi kabul edilerek cezalandırılması öngörülmüş
tür. Bu nedenle, "örgüte yardım ve yataklık" adıyla ayrı bir suç tanımlaması yapılmamıştır. Bu kav
ram altında söz konusu edilen fiiller, nitelik bakımından örgüte üye olmak dolayısıyla sorumluluğu 
gerektirmektedir. 

Maddenin sekizinci fıkrasında, örgütün veya amacının propagandasının yapılması suç olarak 
tanımlanmıştır. Bu propagandanın basın ve yayın yolu ile işlenmesi, suçun temel şekline göre daha 
ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 221) : 
Madde metninde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu amaçla kurulmuş ör

güte üye olmak suçlan ile ilgili olarak etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. 
Birinci fıkrada, örgüt kurucu veya yöneticileri ile ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiş

tir. Buna göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek dolayısıyla haklarında soruştur
maya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya ver
diği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kişiler hakkında cezaya hükmolunmaz. 

İkinci fıkrada, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olan kişilerle ilgili etkin pişmanlık 
hükmüne yer verilmiştir. Örgüt üyesinin, etkin pişmanlık hükmünden yararlanabilmesi için, örgütün 
faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmemiş olması ve ayrıca, gönüllü olarak 
örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi gerekir. Bu koşulların gerçekleşmesi hâlinde, hak
kında cezaya hükmolunmayacaktır. Bu koşullar gerçekleştikten sonra, kişi hakkında örgüt üyesi ol
maktan dolayı soruşturma başlatılmış olmasının veya örgütün faaliyeti çerçevesinde başkaları 
tarafından suç işlenmiş olmasının, etkin pişmanlıktan yararlanma açısından bir önemi bulunmamak
tadır. 

Üçüncü fıkrada ise, yakalanan örgüt üyesi ile ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. 
Yakalanmış olmasına rağmen, bu fıkrada belirlenen şartların gerçekleşmesi hâlinde örgüt üyesi 
cezalandırılmayacaktır. Bu şartlardan birisi, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun iş-
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Etkin pişmanlık 
MADDE 221. - (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlan

madan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgiler
le örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmek
sizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hük
molunmaz. 

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan ör
güt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplannın yakalanmasını sağlamaya 
elverişli bilgi vermesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan kişinin, gönüllü olarak tes
lim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hak
kında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. 
Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek 
cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır. 

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine 
hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir. 
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lenişine iştirak etmemiş olmak; diğeri ise, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını 
sağlamaya elverişli bilgi vermiş olmaktır. Verilen bilginin, örgütün dağılmasını veya mensuplarının 
yakalanmasını sağlamaya elverişli olup olmadığını takdir yetkisi mahkemeye aittir. 

Kişi, suç işlemek için kurulmuş olan örgütün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olmakla birlikte, 
örgütün ulaştığı yapılanma itibarıyla dağılmasını sağlama imkânından yoksun olabilir. Bu durumda 
bile, söz konusu sıfatlan taşıyan kişilerin belli şartlarda etkin pişmanlıktan yararlanması sağlanabil-
melidir. Bu düşüncelerle maddenin dördüncü fıkrası düzenlenmiştir. Buna göre, suç işlemek 
amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün 
yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt kurmak, 
yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmayacaktır. 

Kurucu, yönetici veya üyenin, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili 
bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 
suçundan dolayı hakkında verilecek cezada belli oranda indirim yapılması kabul edilmiştir. 

Etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılan kişiler açısından güvenlik ve topluma uyum 
sorunu yaşandığı bilinmektedir. Bu nedenle, etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl 
süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmelidir. Bu bir yıllık süre, kişinin serbest bırakıldığı 
andan itibaren işlemeye başlar. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması açısından, etkin piş
manlık nedeniyle kişi hakkında cezaya hükmolunmaması ile indirilmiş cezaya hükmolunması 
arasında bir fark gözetilmemiştir. Uygulanmasına başlanan denetimli serbestlik tedbirinin süresi 
hâkim kararıyla uzatılabilecektir. Ancak süre üç yıldan fazla olamaz. 

GEREKÇE (MADDE 222) : 
Madde metninde, sayılan "Devrim KanunlarTna aykırı davranış, suç olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 223) : 
Maddenin birinci fıkrası, kara ulaşım araçlarının hareketlerinin cebir veya tehdit kullanılarak 

ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bile bile engellenmesini veya bunların kaçırılmasını 
cezalandırmaktadır. Suçun maddî unsuru belirtilirken, uygulamada herhangi bir duraksamaya neden 
olunmaması için kaçırma niteliğinde bulunan hareketlerin teker teker sayılması ve böylece araçların 
hareket etmesinin engellenmesi, aracın hareket ettirilmemesi, hareket hâlinde bulunanların dur
durulması ve gitmekte olduğu yerlerden başka yerlere yönlendirilmesi ayrıca açıklanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı olması 
itibanyla ayrı bir suç tanımına yer verilmiştir. Bu suçu oluşturan hareketler, birinci fıkrada tanım
lanan suçun maddî unsuru kapsamındaki hareketlerden ibarettir. 

Üçüncü fıkrada, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava 
ulaşım aracının hareket etmesinin engellenmesi veya bu aracın gitmekte olduğu yerden başka yere 
götürülmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 
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Şapka, Türk harfleri ve giyilmesi yasak kisveler 
MADDE 222. - (1) 25/11/1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunun veya 

1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun veya 
3/12/1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun koyduğu yasak
lara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar 

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması 
MADDE 223. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara 

ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket hâlinde iken durduran veya gitmekte 
olduğu yerden başka yere götüren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı olması hâlinde, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykın başka bir davranışla hava ulaşım aracının 
hareket etmesini engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, beş yıl
dan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Bu suçlann işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca 
cezaya hükmolunur. 

(5) Bu suçlann işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl
lerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 
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Maddenin dördüncü fıkrasında özel bir içtima hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; bir, iki ve 
üçüncü fıkralarda tanımlanan suçlann işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi 
hâlinde, aynca bu nedenle cezaya hükmedilmelidir. Bir, iki ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suç
lann işlenebilmesi için, kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi gerekmemektedir. 

Beşinci fıkraya göre, bir, iki ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçlann işlenmesi sırasında kas
ten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, aynca 
kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Bu itibarla, kasten yaralama suçunun temel şek
linin gerçekleşmesi hâlinde, sadece bu bir, iki veya üçüncü fıkralara istinaden cezaya hükmedil
melidir. 

Ulaşım araçlanna zarar verilmesi, mala zarar verme suçunun daha ağır cezayı gerektiren 
nitelikli şeklini oluşturduğu için, bu madde kapsamında aynca suç olarak tanımlanmamıştır. 

GEREKÇE (MADDE 224): 
Maddenin birinci fıkrasında kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş 

sabit bir platformun cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykın başka bir davranışla ele 
geçirilmesi, zaptedilmesi veya kontrol altına alınması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamada, 
Türkiye'nin de imzalamış bulunduğu "Kıt'a Sahanlığındaki Sabit Platformlann Güvenliğine Karşı 
Hukuka Aykın Fiillerin Tenkili Hakkında Sözleşme" hükümleri göz önünde bulundurulmuştur. 

"Sabit bir platform"dan maksat, doğal kaynaklann keşfi veya işlenmesi için veya diğer 
ekonomik maksatlarla daimi olarak deniz yatağına yerleştirilmiş yapılar veya tesisler veya yapay 
adacıklardır. 

Söz konusu tesislerin, kişilere karşı cebir veya tehdit kullanılarak ya da hile ile ele geçirilmesi, 
zabtı, kontrol altına alınması fiilleri cezalandınlırken temel amaç sabit platformlann güvenliğini 
korumaktır. 

Bu tesislere zarar verilmesi, mala zarar verme suçunun nitelikli şeklini oluşturduğu için, bu 
madde kapsamında aynca suç olarak tanımlanmamıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında özel bir içtima hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; birinci fıkrada 
tanımlanan suçun işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi hâlinde, aynca bu neden
le cezaya hükmedilmelidir. Bu fıkrada tanımlanan suçun işlenebilmesi için, kişilerin hürriyetinin 
tahdit edilmesi gerekmemektedir. 

Üçüncü fıkraya göre, birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama 
suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, aynca kasten yaralama 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Bu itibarla, kasten yaralama suçunun temel şeklinin gerçekleş
mesi hâlinde, sadece birinci fıkraya istinaden cezaya hükmedilmelidir. 

GEREKÇE (MADDE 225) : 
Madde metninde, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygulannın, edep 

törelerinin ihlâli, incitilmesi ve her ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen saldın 
niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışlar ve takınılan durumlar suç olarak tanımlanmıştır. 

Bu hükme göre, genel olarak edep ve iffete saldın niteliği taşıyan davranışlar, suç oluşturmak
tadır. Böylece, halkın ar ve haya duygulannın, toplumun ortak edep ve ahlâk temizliğinin korun
ması amaçlanmıştır. Bu suretle toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve 
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Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali 
MADDE 224. - (1) Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir 

platformu cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçiren, zap-
teden veya kontrolü altına alan kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya 
hükmolunur. 

(3) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl
lerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Genel Ahlâka Karşı Suçlar 

Hayasızca hareketler 
MADDE 225. - (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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haya duygulan, edep töreleri korunmakta ve bu değerlere saldın niteliği taşıyan hareketler yasak
lanmaktadır. 

Hayasızca hareketlerin cezalandınldığı bu suç tanımında, bu kavrama açıklık getirmek amacıy
la, "alenen cinsel ilişkide bulunmak" ve "teşhircilik" ifadeleri kullanılmıştır. Madde metninde geçen 
cinsel ilişki, cinsel arzulann tatmini amacına yönelik her türlü davranışı ifade etmektedir. Teşhir
ciliğin konusu, kişinin cinsel organlanndan ibaret değildir. Vücut bölgelerinin, madde metniyle 
korunması amaçlanan hukukî değeri ihlâl niteliğindeki teşhiri, bu suçun oluşumuna neden olacaktır. 

Bu davranışlann suç oluşturabilmesi için, alenen gerçekleşmesi gerekir. Aleniyet için aranan 
ölçüt, gerçekleştiği koşullar itibanyla fiilin belirli olmayan ve birden fazla kişiler tarafından al
gılanabilir olmasıdır. 

GEREKÇE (MADDE 226) : 
Madde metninde, müstehcenlik ve çocuklann bu tür zararlı yayınlara karşı korunmasına ilişkin 

hükümler düzenlenmiştir. Normatif (değerlendirilebilir) bir unsur niteliğini taşıyan müstehcenlik 
kavramının içeriğinin belirlenmesinde, toplumda egemen olan değer ölçüleri ve yukandaki madde 
gerekçesinde hayasızca hareketler kavramına yönelik olarak yapılan açıklamalar, göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Maddenin birinci fıkrasında müstehcenlikle ilgili çeşitli davranışlar, suç olarak tanımlanmıştır. 
Fıkranın (a) bendinde, bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin verilmesi 
ya da bunlann içeriğinin gösterilmesi, okunması, okutulması veya dinletilmesi; (b) bendinde ise, 
bunlann içeriklerini çocuklann girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösterilmesi, 
görülebilecek şekilde sergilenmesi, okunması, okutulması, söylenmesi veya söyletilmesi, suç olarak 
tanımlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendine göre, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin, içeriğine 
vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzedilmesi, suç oluşturmaktadır, (d) bendine göre, bu 
ürünler, ancak, bunlann satışına özgü alışveriş yerlerinde, erişkin kişilere satılabilir veya kiraya 
verilebilir. Bu itibarla, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin satışına mahsus alış
veriş yerleri dışında, satışa veya kiraya arzedilmesi, satılması veya kiraya verilmesi, suç olarak 
tanımlanmıştır. 

Fıkranın (e) ve (f) bentlerine göre; müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin, sair 
mal veya hizmet satışlan yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak başkalanna verilmesi veya 
dağıtılması ya da reklamının yapılması, suç oluşturacaktır. 

Seçimlik hareketler olan bu fiillerin işlenmesi suretiyle bir kazanç elde edilebileceği için, bu 
suçun karşılığında hapis cezasının yanı sıra adlî para cezası da öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasında, müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın yolu ile 
yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Üçüncü fıkrada, müstehcenliğe karşı çocukları korumaya yönelik iki ayn suç tanımına yer 
verilmiştir. Bunlardan birincisi; müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde 
çocuklann kullanılması suretiyle oluşmaktadır. İkinci suçu ise, bu ürünlerin ülkeye sokulması, 
çoğaltılması, satışa arzı, satışı, nakli, depolanması, ihracı, bulundurulması ya da başkalarının kul
lanımına sunulması fiillerinden birinin işlenmesiyle oluşmaktadır. 

Dördüncü fıkraya göre; şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya 
doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünlerin 
üretilmesi, ülkeye sokulması, satışa arzı, satışı, nakli, depolanması, başkalannm kullanımına sunul-
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Müstehcenlik 
MADDE 226. - (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren 

ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, 
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gös

teren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, 
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzeden, 
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arzeden, satan veya 

kiraya veren, 
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren 

veya dağıtan, 
f) Bu ürünlerin reklamını yapan, 
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlan

masına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, 
beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri 
ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da 
başkalannın kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılır. 

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan 
yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, 
satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalannın kullanımına sunan veya bulunduran kişi, 
bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandınlır. 

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya 
yayınlanmasına aracılık eden ya da çocuklann görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan 
kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandınlır. 

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması 

engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz. 
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ması veya bulundurulması fiilleri suç oluşturmaktadır. Bu hükümle, belirtilen içerikte olan ürünler 
açısından mutlak bir yasak getirilmiştir. 

Maddenin beşinci fıkrasına göre; üç ve dördüncü fıkralardaki suçların konusunu oluşturan ve 
müstehcenlik bakımından mutlak yasak kapsamına giren ürünlerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile 
yayınlanması, yayınlanmasına aracılık edilmesi ya da çocuklann görmesinin, dinlemesinin veya 
okumasının sağlanması, ayrı bir suç oluşturmaktadır. 

Son fıkrada ise, bu madde kapsamında tanımlanan suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bun
lara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 227): 
Madde metninde, kişilerin ve özellikle çocuklann fuhuşa teşviki, sürüklenmesi fiillerinin han

gi koşullarda suç oluşturduğu hususunda düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu düzenlemeler yapılırken, Türkiye'nin fuhuşla mücadele ile ilgili olarak milletlerarası söz

leşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri göz önünde bulundurulmuştur. 
Türkiye'nin fuhuşla mücadele konusundaki milletlerarası yükümlülüklerini ihtiva eden anlaş

malardan 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış olan "Beyaz Kadın Ticaretinin Zecren 
Men'ine Dair Milletlerarası Sözleşme"ye göre; "Başkasının ihtiraslannı tatmin için, fuhuş mak-
sadile, hatta suç kurbanının nzası ile olsa bile, bir kadın yahut küçük bir kızın fuhuş için hizmet
lerini taahhüt eden (embaucher), böyle birisini kendisile beraber ve kendisinden sonra götüren (en-
trainer), veya bir yandan diğer bir yere sevkeden (detourner) kimseler, suçun kurucu unsurlan çeşit
li ülkelerde işlenmiş bulunsalar da, cezalandınlırlar." (madde 1). Keza, "Başkasının ihtiraslannı tat
min için, fuhuş maksadile, reşit bir kadın veya kızın cebir ve şiddet, tehdit, hile veya nüfuzun kötüye 
kullanılması ya da diğer herhangi bir cebir aracı ile fuhuş için hizmetlerini taahhüt eyleyen (em
baucher), böyle birisini kendisile beraber ve kendisinden sonra götüren (entrainer), veya bir yerden 
diğer bir yere sevkeden (detourner) kimseler, suçun unsurlannı teşkil eden hareketler çeşitli mem
leketlerde işlenmiş bulunsalar da, cezalandınlırlar." (madde 2). 

30 Eylül 1921 tarihli "Kadın ve Çocuk Ticaretinin Men ve Zecrine Dair Beynelmilel Cenevre 
Mukavelesi"ne göre, "Yüksek âkit taraflar, hangi cinsiyetten olurlarsa olsunlar, çocuk ticaretile 
meşgul şahıslann araştınlması ve tecziyesi için bütün tedbirleri almak hususunda uyuşmuşlardır. Bu 
suç, 1910 Mukavelesinin 1. maddesinde yazılı fiildir." (madde 1). Keza, "Yüksek âkit taraflar, 
suçun teşebbüsünü ve kanunî hudutlar dahilinde, 1910 Mukavelesinin 1 ve 2. maddelerinde ifade 
olunan hazırlık hareketlerini tecziye eylemek için zaruri bulunan tedbirleri almak hususunda uyuş
maktadırlar." (madde 3). 

Türkiye, bu Sözleşmeleri, Lozan Andlaşması ile birlikte, Bu Andlaşmanın 99 ve 100. mad
delerinde sayılan milletlerarası anlaşmalar kapsamında kabul ederek onaylamıştır. 

Keza, 11 Ekim 1933 tarihinde "Reşit Kadın Ticaretinin Men'ine Dair Beynelmilel Cenevre 
Mukavelesi" hazırlanarak devletlerin imzasına açılmıştır. Türkiye, bu Sözleşmenin 15 Nisan 1935 
tarih ve 2693 sayılı Kanunla onaylamıştır. Bu Sözleşmeye göre; "Bir başkasının ihtiraslannı tatmin 
etmek üzere reşit bir kadın veya kızı, kendi nzasile olsa bile, başka bir memlekette icrayı fuhuş 
maksadile kullanan, sürükleyen veya baştan çıkaran kimse, suçun unsurlannı teşkil eden fiillerin 
her biri ayn ayn memleketlerde yapılmış bulunsa bile, cezalandınlacaktır. Teşebbüs ve kanunî 
hudutlar içinde kalmak şartile ihzari fiiller dahi cezalandırılır...." (madde 1). 

Nihayet, 2 Aralık 1949 tarihinde "İnsan Ticaretinin ve Başkasının Fuhşunu Sömürmenin İlgası 
Hakkında Sözleşme", Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilerek üye devletlerin imza ve 
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Fuhuş 
MADDE 227. - (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik 

eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri 
de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. 

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden 
veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin 
sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. 

(3) Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan veya insanların ülke dışına çıkmasını sağlayan kişi hak
kında yukandaki fıkralara göre cezaya hükmolunur. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa 
sevkeden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukandaki fıkralara göre verilecek ceza 
yansından iki katına kadar artınlır. 

(5) Yukandaki fıkralarda tanımlanan suçlann, eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, 
vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya 
da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi 
hâlinde, verilecek ceza yan oranında artınlır. 

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, yukandaki fıkralara göre verilecek ceza yan oranında artınlır. 

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedavi veya terapiye tabi tutulur. 
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onayına sunulmuştur. Bu Sözleşmenin başlangıcında, fuhşun insan kişiliğinin haysiyet ve değeriy
le bağdaşmadığı, toplum, aile ve kişinin selametiyle bağdaşmadığı ve bütün bunları tehlikeye sok
tuğu ifade edilmiştir. Keza, Sözleşmede; rızası olsa bile, bir kimseyi fuhuş icrası maksadıyla kul
lanan, fuhşa sürükleyen, diğer bir kişinin fuhşunu rızasıyla da olsa sömüren, genelevi işleten, işlet
tiren, işletilmesine tavassut eden, bu tür faaliyetleri finanse eden kimselerin cezalandırılması gerek
tiği hüküm altına alınmıştır. Bu suçlara teşebbüs ve hatta, hazırlık hareketlerinin de cezalandırılması 
öngörülmüştür. Sözleşme aynca taraf devletlere, fuhşu bir ticari kazanç aracı olarak yani meslek 
olarak icrasını ve bunun şartlarını düzenleyen yürürlükteki mevzuatının ilga edilmesini de bir 
yükümlülük olarak tahmil etmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuhşun yolunu kolaylaştırmak, 
bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek, suç 
olarak tanımlanmıştır. Hatta, söz konusu milletlerarası sözleşmelerde de öngörüldüğü gibi, bu suçun 
işlenişine yönelik hazırlık hareketlerinin de tamamlanmış suç gibi cezalandırılması kabul edilmiş
tir. Bu suçun işlenmesi suretiyle bir kazanç elde edilebileceği için, karşılığında hapis cezasının yanı 
sıra adlî para cezası da öngörülmüştür. 

İkinci fıkraya göre; bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş 
için aracılık etmek veya yer temin etmek, ayrı bir suç oluşturmaktadır. Bu bağlamda, fuhşa sürük
lenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanmasının, fuhşa teş
vik sayılacağı kabul edilmiştir. Keza, bu suçun işlenmesi suretiyle bir kazanç elde edilebileceği için, 
karşılığında hapis cezasının yanı sıra adlî para cezası da öngörülmüştür. 

Üçüncü fıkrada, fuhuş amacıyla ülkeye insan sokulması veya insanların ülke dışına çıkmasının 
sağlanması da suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suç dolayısıyla hükmolunacak cezanın belirlen
mesinde, suçun mağdurunun çocuk veya erişkin olmasına göre bir ayırım yapılmıştır. Bu itibarla, 
suçun mağdurunun çocuk olması hâlinde, birinci fıkra hükmüne göre; erişkin olması hâlinde ise, 
ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunacaktır. 

Dördüncü fıkrada ise, cebir, tehdit veya hile ile ya da çaresizliğinden yararlanılarak bir kim
senin fuhşa sevkedilmesi veya fuhuş yapmasının sağlanması, bir, iki ve üçüncü fıkralarda tanım
lanan suçların daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. 

Beşinci fıkraya göre, yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların, eş, üstsoy, kayın üstsoy, kar
deş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer 
kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işlenmesi hâlinde, bu fıkralara göre verilecek ceza belli oranda artırılacaktır. 

Maddenin altıncı fıkrasında, bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezanın aynca artırılması kabul 
edilmiştir. Dikkat edilmelidir ki, bu ağırlatıcı sebep, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönet
mekten ya da kurulmuş olan örgüte üye olmaktan dolayı ayrıca cezalandmlmaya engel teşkil et
memektedir. 

Yedinci fıkrada, bu madde kapsamında tanımlanan suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı kabul edilmiştir. 

Sekizinci fıkrada, fuhşa sürüklenen kişinin, tedavi veya terapiye tabi tutulacağı kabul edilmiş
tir. Bu düzenlemede, fuhuş yapan kişi açısından ceza yaptırımı değil, özel güvenlik tedbiri öngörül
müştür. Zira, fuhuş yapan kişi, vücudu üzerinde başkalarının cinsel davranışlarda bulunmasına kat
lanmaktadır. 
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GEREKÇE (MADDE 228) : 
Madde metninde kumar oynanması için yer veya başka surette imkân sağlanması, suç olarak 

tanımlanmıştır. 
Bu suça ilişkin düzenlemede, kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve 

doğurması olası facialar göz önüne alınmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, aleniyet şartı 
aranmamıştır. 

Söz konusu suç, başkalarının kumar oynaması için yer veya başka surette imkân sağlamakla 
oluşur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, çocukların kumar oynaması için yer veya başka surette imkân sağ
lanması, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâli olarak tanımlanmıştır. 

Üçüncü fıkraya göre, kumar oynanması için yer veya başka surette imkân sağlanması suçun
dan dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Maddenin son fıkrasında kumar tanımlanmıştır. Buna göre bir oyunun kumar sayılması için iki 
koşul aranacaktır: Birincisi oyunun kazanç kastı ile icra edilmesi, ikincisi ise kâr ve zararın talihe 
bağlı olmasıdır. Bu tanım karşısında, kazanç kastı olmaksızın, dostlar arasında eğlenmek üzere oyun 
oynanmasına imkân sağlanması, bu suçu oluşturmaz. 

GEREKÇE (MADDE 229) : 
Çocukları, fiziksel veya zihinsel engellileri dilencilikte araç olarak kullanmak suretiyle baş

kalarının diğerkamlık ve acıma duygulan istismar edilmekte ve haksız kazançlar elde edilebilmek
tedir. Bu durumun kişilerdeki kimsesizlere, yoksullara yardım etme yönündeki hasletlerin zayıf
lamasına yol açtığı, bilinen bir gerçektir. Bu düşüncelerle, çocukların, fiziksel veya zihinsel engel
lilerin dilencilikte araç olarak kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 230) : 
Maddenin birinci fıkrası, birden çok evlenme fiilini suç hâline getirmiştir. Suçun faili kadın 

veya erkek olabilir. 
Bu fiilin suç olarak tanımlanmasıyla, aile düzeninin korunması amaçlanmıştır. 
Suçun oluşması için, evli olan kimsenin kanuna ve usulüne uygun olarak ikinci bir nikâh iş

lemi yaptırmış bulunması gerekir. Birinci evliliğin Türkiye'de veya yabancı bir ülkede yapılmış ol
masının önemi yoktur. Birinci evlilik ölüm, boşanma veya iptal suretiyle ortadan kalkmadığı sürece 
ikinci evlilik suç teşkil edecektir. Birinci evliliğin iptalinin olanaklı bulunması hâlinde de iptal hük
mü kesinleşmediği sürece ikinci evlilik, suç teşkil edecektir. Suçun oluşabilmesi için, kişinin kas
ten hareket etmesi gerekir. Taksirle ikinci evliliğin gerçekleşmiş bulunması hâlinde fiil suç olmaz. 

İkinci fıkraya göre, evli olduğu hâlde ikinci defa evlenen kişinin durumunu bilerek onunla ev
lenen kimse de birinci fıkra gereğince cezalandırılacaktır. Bu hâlde suçun oluşması için failin, ken
disinin evli olması gerekmez ve fakat evlendiği kişinin esasen evli bulunduğunu bilmesi yeterlidir. 
Taksir, suçun oluşması için yeterli değildir. Birinci evlenme yurt dışında yapılmış olsa da suç 
oluşacaktır. 
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Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama 
MADDE 228. - (1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve 

adli para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması hâlinde, verilecek ceza bir katı 

oranında artırılır. 
(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
(4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zarann 

talihe bağlı olduğu oyunlardır. 

Dilencilik 
MADDE 229. - (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durum

da bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi hâlin
de verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza bir kat ar
tırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Aile Düzenine Karşı Suçlar 

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören 
MADDE 230. - (1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran 

kişi de, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 
(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, üç aydan 

bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, evlenmenin iptali kararının 

kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 
(5) Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan 

altı aya kadar hapis cezası verilir. Ancak, medenî nikâh yapıldığında kamu davası ve hükmedilen 
ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. 

(6) Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme 
için dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 
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Maddenin üçüncü fıkrasında, gerçek kişiliğin saklanması suretiyle başkasıyla evlenme işlemi 
yaptırılması cezalandırılmaktadır. Suç, failin gerçek kimliğini saklayarak kendisini bir başka kimse 
gibi göstermesi ve bu suretle evlenme işlemlerini yapılması ile oluşur. 

Dördüncü fıkrada, yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımının evlen
menin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacağı hükmü getirilmiştir. İptal davası 
uzun sürebileceğinden, burada zamanaşımının başlangıcını özel biçimde belirleyen bir hükmün 
getirilmesi yerinde görülmüştür. 

Maddenin beşinci fıkrasında, resmî nikâh bulunmadan evlenmenin dinsel töreninin yaptırıl
masının cezalandırılacağı hususundaki hükme yer verilmiştir. Böylece Anayasanın 174 üncü mad
desinin (4) numaralı bendi vurgulanmış olmaktadır. Ancak, medenî nikâhın yapılması durumunda 
kamu davası ve hükmedilen cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacağı hükme bağlanarak, 
resmî nikâhın yapılmasını teşvik edici bir hüküm getirilmiştir. Hâlen, insanların fiilen ve uzun 
süreler, nikâhsız olarak yaşadıkları ve bunun suç oluşturmadığı düşünülecek olursa, böyle bir hük
mün yerinde olduğu kabul edilmelidir. 

Son fıkrada ise, evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden 
bir evlenme için dinsel tören yapan kimsenin cezalandırılması öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 231) : 
Madde, bir çocuğun soybağının değiştirilmesini veya gizlenmesini suç hâline getirmiştir. Bu 

netice, yetkili mercilere gerekli bilgileri vermemek veya yanlış bilgiler vermek suretiyle gerçekleş
tirilecektir. 

Kişilerin aileleriyle olan ilişkileri, doğum, evlât edinme, tanıma veya babalığa hükmolunması 
yolları ile hukuken oluşur. Doğumla meydana gelen ilişkinin maddede belirtilen suretlerle değiş
tirilmesi suç hâline getirilmiştir. 

Suçun oluşması için failde, çocuğu soybağını değiştirme veya gizleme kastının varlığı esastır. 
Maddenin ikinci fıkrasında ise, bu fiillerin taksirle işlenmesi suç olarak tanımlanmıştır. Bu 

suçun, sağlık kurumu bünyesinde kurum görevlileri tarafından işlenebileceğinin gözden uzak tutul
maması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 232) : 
Madde, aynı konutta birlikte yaşayan kişilerden birine kötü muamelede bulunulmasını cezalan

dırmaktadır. 
Ancak, her türlü kötü muamele, suçun oluşmasını olanaklı kılmaz. Kötü muamelenin mer

hamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte bulunması gereklidir. Ancak, bu muamele biçimi 
kişide basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçünün ötesinde bir etki meydana getirmiş ise, ar
tık kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmedilmelidir. 

Yan aç veya susuz bırakma, uyku uyutmamak, zor koşullarda çalışmaya mecbur etmek gibi 
hareketleri kötü muameleye örnek olarak vermek olanaklıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında faille mağdur arasında belirli ilişkiden kaynaklanan disiplin yet
kisinin kötüye kullanılması ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Dikkat edilmelidir ki, söz konusu disiplin yetkisinin kötüye kullanılması suretiyle gerçekleş
tirilen davranışın kişide basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçünün ötesinde bir etki mey
dana getirmemiş olması gerekir. Aksi takdirde, kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmedil
melidir. Keza, hakaret oluşturan fiiller, bu disiplin yetkisi kapsamına girmedikleri gibi, kötü 
muamele suçu olarak değil, hakaret suçundan dolayı cezalandırılmayı gerektirir. 
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Çocuğun soybağım değiştirme 
MADDE 231. - (1) Bir çocuğun soybağım değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocuk

la karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kötü muamele 
MADDE 232. - (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede 

bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir mes

lek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından 
doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Kişilerin idareleri altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir 
meslek veya san'atı öğretmekle yükümlü olduğu kimseler üzerinde terbiye etmek, eğitmek görevi 
dolayısıyla belirli disiplin yetkilerine sahip bulunmaları gerekir; aksi takdirde görev yerine getiril
mez. 

Disiplin yetkisi eğitim hakkının doğal bir sonucudur ve bu yetki olmadan söz konusu hak kul
lanılamaz. Disiplin yetkisinin sının ise maddede gösterilmiştir. Disiplin yetkisi kişinin bedensel ve 
ruhsal sağlığının bozulmasına neden olmayacak veya bir tehlikeye maruz kalmasını sonuç-
lamayacak derecede kullanılabilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 233) : 
Maddenin birinci fıkrasında, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yüküm

lülüğünün yerine getirilmemesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşması için terk olgusunun 
gerçekleşmemesi gerekir. Aksi takdirde, terk suçu oluşur. 

Aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün kapsamını, 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlemek gerekir. 

Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, şikâyete tabi tutulmuştur. 
Maddenin ikinci fıkrasında ise, evli olsun veya olmasın gebe olan eşini veya sürekli birlikte 

yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış kadını çaresiz durumda terk eden yani ona her türlü yardımı 
yapmaksızın ortada bırakan kişi cezalandırılmaktadır. 

Üçüncü fıkra, doktrinde manevî terk olarak tanımlanan ailenin terki suçunu cezalandırmak
tadır. Suç, itiyadı sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ya da onur kinci yaşayış tar
zı nedeni ile özen noksanı veya kusurundan dolayı çocuklann ahlâk, güvenlik ve sağlıklannın ağır 
şekilde tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktır. 

GEREKÇE (MADDE 234) : 
Maddenin birinci fıkrasında, velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçün

cü derece dahil kan hışmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi 
altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması, suç 
olarak tanımlanmıştır. Böylece bu maddeyle çocuk üzerindeki velayet veya vesayet hakları korun
maktadır. 

Söz konusu suç, onbeş yaşını bitirmemiş olan çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suretiy
le gerçekleşir. Ancak, bunun için cebir veya tehdit kullanılmasına gerek yoktur. Ayrıca, çocuğun 
velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya baba ya da üçüncü derece dahil kan hışmı tarafından 
kaçınlmış veya alıkonulmuş olması gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, söz konusu suçun nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Buna göre, kaçır
ma veya alıkoyma fiillerinin cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde faile daha 
ağır ceza verilecektir. Keza, kaçınlan çocuğun oniki yaşını bitirmemiş olması hâlinde de ceza ar
tırılacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 235) : 
Madde metninde ihaleye fesat kanştırma suçu tanımlanmıştır. 
Bu hükümle korunmak istenen hukukî değer, kamusal faaliyetlerin dürüstlük ilkesine uygun 

olarak yürütüldüğüne dair ve özellikle, kamu adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımı gibi 
ihale işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak, kamu görevlilerine duyulan güvendir. 
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Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli 
MADDE 233. - (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü 

yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış 

bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

(3) Velayet haklan kaldırılmış olsa da, itiyadî sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin 
kullanılması ya da onur kinci tavır ve hareketlerin sonucu maddî ve manevî özen noksanlığı 
nedeniyle çocuklannın ahlâk, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 
MADDE 234. - (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece 

dahil kan hışmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında 
bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması hâlinde, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise 
ceza bir katı oranında artınlır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar 

İhaleye fesat karıştırma 
MADDE 235. - (1) Kamu kurum veya kuruluşlan adına yapılan mal veya hizmet alım veya 

satımlanna ya da kiralamalara ilişkin ihalelere fesat kanştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandınlır. 

(2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat kanştınlmış sayılır: 
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Suçun konusu, mal veya hizmet alım veya satımına ilişkin ihale ya da kiralama ihalesidir. 
İhalenin konusunun, suçun oluşması açısından bir önemi yoktur. İhaleye fesat kanştırma suçunun 
oluşabilmesi için, yapılan ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümlerine tabi bir ihale olması şart değildir. Söz konusu suçun oluşabilmesi için önem
li olan, yapılan ihalenin kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya 
satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihale olmasıdır. 

Kamu adına yapılan satım ve kiraya verme işlemlerinde bedel artırım esası; buna karşılık mal 
veya hizmet alımlan ve kiralama gibi işlemlerde ise, bedel eksiltme esası kabul edilmiştir. Buna 
göre, artırmalarda tahmin olunan bedelden aşağı olmamak üzere, teklif olunan bedellerin en yük
seği; eksiltmelerde ise, tahmin olunan bedelden fazla olmamak üzere, teklif olunan bedellerden ter
cihe layık görüleni bulunup; iş, o teklifi verenin üzerine bırakılmaktadır. En çok artıranın veya ek-
siltenin icabını kabul mahiyetindeki irade bildirimi ve bu iradenin oluşumunu sağlayan şartlar esas 
alınmak suretiyle sözleşme imzalanmasına kadarki idari işlemlerin tümü, ihale sürecini oluşturmak
tadır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte ihale süreci de sona ermektedir. 

Suç, ihaleye fesat kanştırmakla oluşur. Hangi hareketlerin ihaleye fesat karıştırma niteliğinde 
olduğu, maddenin ikinci fıkrasında tek tek sayılmıştır. 

Fıkranın (a) bendinde hileli davranışlarla ihaleye fesat kanştırma hâlleri belirlenmiştir. Bu fiil
lerden herhangi birinin hileli davranışlarla gerçekleşmesi gerekir ki, ihaleye fesat kanştırmadan söz 
edilebilsin. Bu fiiller sırasıyla şöyledir: 

1. ihaleye katılma yeterliğine veya koşullanna sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecin
deki işlemlere katılmalarını engellemek, 

2. ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağ
lamak, 

3. teklif edilen mallan, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip ol
madığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak, 

4. teklif edilen mallan, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip ol
duğundan bahisle değerlendirmeye almak. 

Bu fiiller yeterli açıklıkta tanımlandığı için, ayrıca izaha gerek görülmemiştir. 
Fıkranın (b) bendine göre, ihale sürecinde, tekliflerle ilgili olup da, ihale mevzuatına veya şart

namelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalannın ulaşmasını sağlamak, ihaleye fesat 
karıştırma suçunu oluşturur. Aslında bu durumda hile yoktur. Ancak, gizli kalması gereken bil
gilerin başkalannın bilgisine sunulması, ihalenin objektif ve serbest rekabet şartlannda yapılmasını 
engeller. 

Fıkranın (c) bendinde, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykın diğer dav
ranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullanna sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale 
sürecindeki işlemlere katılmalannı engellemek, ihaleye fesat kanştırma olarak kabul edilmiştir. İs
teklilerin ihalenin gün veya saatinde, ihalenin yapılacağı yer konusunda yanıltılması ve bu suretle 
teklif veya pazarlık için öngörülen süreyi geçirmesi, bu fiillere ilişkin örnek oluşturmaktadır. 

Fıkranın (d) bendine göre, ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlannı ve 
özellikle fiyatı etkilemek için aralannda açık veya gizli anlaşma yapmalan, ihaleye fesat kanştırma 
suçunu oluşturmaktadır. Çünkü bu fiiller, ihalenin objektif ve serbest rekabet şartlannda yapılmasını 
engeller. 
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a) Hileli davranışlarla; 
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecin

deki işlemlere katılmalarını engellemek, 
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağ

lamak, 
3. Teklif edilen mallan, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip ol

madığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak, 
4. Teklif edilen mallan, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip ol

duğundan bahisle değerlendirmeye almak, 
b) Tekliflerle ilgili olup da, ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken 

bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak, 
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katıl

ma yeterliğine veya koşullanna sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katıl
malarını engellemek, 

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlannı ve özellikle fiyatı etkilemek 
için aralannda açık veya gizli anlaşma yapmalan. 

(3) İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar 
meydana gelmiş ise, ceza yan oranında artınlır. Zararın meydana gelmiş olduğu sabit olmakla bir
likte miktannın belirlenememiş olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını engellemez. 

(4) İhaleye fesat kanştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, aynca bu nedenle il
gili suç hükmüne göre cezalandınlırlar. 

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşlan aracılığı ile yapılan artırma 
veya eksiltmeler ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluş
larının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bun
ların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yaranna çalışan dernekler veya kooperatifler 
adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlanna ya da kiralamalara fesat karıştırılması hâlinde 
de uygulanır. 
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Bütün bu seçimlik hareketlerden herhangi birinin veya birkaçının gerçekleştirilmesi durumun
da, ihaleye fesat karıştırma suçu işlenmiş olur. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, ilgili 
kurum veya kuruluşun herhangi bir zarar görmesi gerekmemektedir. Bu bakımdan, ihaleye fesat 
karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş olması, 
bu suçun nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu nitelikli hâl dolayısıyla cezanın artırılabil
mesi için, zarann meydana gelmiş olması yeterlidir, meydana gelen zarann miktarının tam olarak 
belirlenmesine gerek bulunmamaktadır. 

Dördüncü fıkraya göre, ihaleye fesat kanştırma suçunun oluşabilmesi için, kamu görevlilerinin 
ve sair kişilerin bir menfaat temin etmiş olmalan da gerekli değildir. Aksi takdirde, yani ihaleye 
fesat kanştırma dolayısıyla menfaat temin edilmiş olması hâlinde, aynca bu nedenle ilgili suç hük
müne göre ceza sorumluluğu cihetine gidilir. 

Maddenin beşinci fıkrasında ihaleye fesat kanştırma suçunun uygulama alanı genişletilmiştir. 
Buna göre; yukandaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşlan aracılığı ile yapılan artır
ma veya eksiltmeler ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan, kamu kurum veya kuruluş-
lannın ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannın iştirakiyle kurulmuş şirketler, bun-
lann bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yaranna çalışan dernekler veya kooperatifler 
adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlanna ya da kiralamalara fesat kanştınlması hâlinde 
de uygulanacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 236) : 
Bu maddede, edimin ifasına fesat kanştırma suçu tanımlanmıştır. 
Sözleşmenin imzalanmasıyla ihale süreci sona ermekte ve edimin ifası süreci başlamaktadır. 

Bu süreçte edimin ifasına fesat kanştınlması bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. 
Söz konusu suç, kamu kurum veya kuruluşlan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan, 

bunlann iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunlann bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu 
yaranna çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat kanş-
tırmak suretiyle işlenebilir. Bu bakımdan söz konusu suçun uygulama alanı sadece kamu kurum 
veya kuruluşlarına karşı girişilen taahhütlerin yerine getirilmesiyle sınırlı tutulmamıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, edimin ifasına fesat kanştırma niteliğindeki hareketler sayılmıştır. 
Sayılan bütün bu hareketlerin ortak özelliği hileli davranışlar olmasıdır. Fıkra metninde beş bent 
olarak sayılan bu seçimlik hareketler yeterli açıklıkta tanımlandığı için, aynca izaha gerek görül
memiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, edimin ifasına fesat kanştırma suçunun oluşabilmesi için, 
kamu görevlilerinin ve sair kişilerin bir menfaat temin etmiş olmalan gerekli değildir. Aksi takdir
de, yani edimin ifasına fesat kanştırma dolayısıyla menfaat temin edilmiş olması hâlinde, aynca bu 
nedenle ilgili suç hükmüne göre ceza sorumluluğu cihetine gidilir. 

GEREKÇE (MADDE 237) : 
Madde, esasta işçi ücretlerinin veya besinler veya başka mallann değerlerinin artıp eksilmesini 

sağlamak maksadıyla yalan haber veya havadis yayınlanmasını veya aynı maksatla diğer bir takım 
hileli yollara başvurulmasını cezalandırmaktadır. Böylece maddenin esasta korumak istediği hukukî 
yarar, serbest rekabet koşullan çerçevesinde fiyatlann belirlenmesini ihlâl edici hareketleri engel
lemektir. 
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Edimin ifasına fesat karıştırma 
MADDE 236. - (1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş

ları, bunlann iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunlann bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu 
yaranna çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat kanş-
tıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması hâlinde, edimin ifasına fesat kanştınlmış sayılır: 
a) İhale karannda veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim veya kabul 

edilmesi, 
b) İhale karannda veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul edil

mesi, 
c) Edimin ihale karannda veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen, süresin

de ifa edilmiş gibi kabul edilmesi, 
d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya sözleşmesinde belir

lenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen, kabul edilmesi, 
e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale karannda veya sözleşmede belirtilen şartlara göre veril

memesine veya eksik verilmesine rağmen, verilmiş gibi kabul edilmesi. 
(3) Edimin ifasına fesat kanştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, aynca bu 

nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandınlırlar. 
Fiyatları etkileme 
MADDE 237. - (1) İşçi ücretlerinin veya besin veya mallann değerlerinin artıp eksilmesi 

sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli 
yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir. 

(2) Fiil sonucu besin veya mallann değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza üç
te biri oranında artınlır. 

(3) Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza aynca sekizde bir oranında artınlır. 
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Borsalarda kabul edilen belge ve senetler hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini et
kileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verme, haber yayma, yorum yapma gibi fiiller 
28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun "Cezaî sorumluluk" başlıklı 47 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde cezalandırıldığı için kıymetli evrakın fiyatlarını 
etkileme konusunda ayrıca hüküm düzenlenmemiştir. 

Birinci fıkrada yer alan suçun maddî unsuru yalan haber veya havadis yayınlamak ve başka 
hileli yollara başvurmaktır. 

Fail, yalan haber veya havadisleri, işçi ücretlerinin, besin veya malların değerlerinin yapay 
olarak düşmesini veya artmasını sağlamak maksadıyla yaymış bulunmalıdır. Hileli yollara da aynı 
maksatla başvurulmuş olmalıdır. 

Fiil bir tehlike suçunu oluşturduğundan, suçun tamamlanması için neticenin meydana gelmesi 
gerekmemektedir. Maddî unsuru oluşturan hareketlerin yapılması ve tehlikenin ortaya çıkması 
suçun tamamlanması için yeterlidir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, failin elde etmek istediği neticenin meydana gelmesi hâlinde 
cezanın artırılacağı açıklanmakta ve hareketle beraber neticenin meydana gelmesi, bir netice 
sebebiyle ağırlaşmış hâl sayılmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında ise, failin ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olması, yani sıfatı, hakkın
da hükmedilecek cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsur sayılmıştır. Şüphesiz ki, maddenin 
son fıkrasında geçen borsa tellalı 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan 
borsa tellallığını ifade etmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 238) : 
Madde, taahhüt olunan işin yapılmaması suretiyle kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hiz

meti veyahut genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya gıda maddelerinin ortadan kalk
masına veya bu sonucu doğuracak derecede azalmasına neden olunmasını suç hâline getirmiş 
bulunmaktadır. 

Suçun maddî unsuru, taahhüt olunan işin yapılmamasıdır. Elbette ki, bu yapmamanın kasta 
bağlı bulunması suçun oluşması için gereklidir. 

Suçun oluşması için herhangi bir taahhüdün yerine getirilmemesi söz konusu olmayıp, taah
hüdün konusunun resmî daire veya kamu hizmeti veya genel bir felâketin önlenmesi için gerekli 
besin ve başka eşya olması gerekmektedir. Failin, kamu idaresine karşı maddede belirtilen erzak 
veya eşyayı sağlama hususunda taahhüt altına girmiş bulunması yeterli olup, bu işi meslek edinmesi 
gerekmez. 

Taahhüdün, failin elinde olmayan mücbir nedenler dolayısıyla yerine getirilmemesi hâlinde 
fiilin, kusurun ortadan kalkması dolayısıyla, cezalandırılmayacağı açıktır. 

GEREKÇE (MADDE 239) : 
Maddenin birinci fıkrasında ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 

belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bir bilgi veya 
belgenin bu nitelikte olup olmadığı, ilgili kanunda belirlenen bu hususa ilişkin ölçütler göz önünde 
bulundurularak hâkim tarafından belirlenir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, fennî keşif ve buluşlar ile sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler koruma 
altına alınmıştır. Genel anlamda fennî veya sınaî sır, sanayicinin işletmesinin yararı gereği gizli tut
mak istediği hususlardır. 

Üçüncü fıkrada, sırrın Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya memurlarına açıklanması 
hâlinde daha ağır ceza öngörülmüştür. 
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Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma 
MADDE 238. - (1) Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları veya 

kamu hizmeti veya genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan kalk
masına veya önemli ölçüde azalmasına neden olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin 
güne kadar adli para cezası verilir. 

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklan
ması 

MADDE 239. - (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, ban
kacılık sim veya müşteri sim niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden 
kişi, şikâyet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalan
dırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykın yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere 
verilmesi veya ifşa edilmesi hâlinde de, bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

(2) Birinci fıkra hükümleri, fennî keşif ve buluşları veya sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler hak
kında da uygulanır. 
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Maddenin dördüncü fıkrasında, bir kimsenin cebir veya tehditle bu madde kapsamına giren bir 
sırrı açıklamaya mecbur edilmesi, ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 240) : 
Madde metninde, belli bir mal veya hizmeti sarmaktan kaçınmak fiili suç olarak tanımlanmış

tır. Ancak, bu suçtan dolayı failin cezalandırılabilmesi için, belli bir mal veya hizmeti satmaktan 
kaçınmak suretiyle kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekir. Böylece, kamu için acil bir 
ihtiyacın ortaya çıkması, söz konusu suçun bir objektif cezalandınlabilme şartını oluşturmaktadır. 
Örneğin, özel hukuk tüzel kişileri eliyle verilen sağlık hizmetlerini aksatarak, belli bir güzergahta 
toplu taşımacılık hizmetini durdurarak, ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretimini dur
durarak, akaryakıt satışını durdurarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olunabilir. 

GEREKÇE (MADDE 241): 
Madde metninde tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Faiz veya başka bir namla da olsa 

kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturur. Tefecilik 
suçu, iktisadi hayatımızda, "senet kırdırma" denen usulle de işlenebilir. Örneğin henüz vadesi gel
memiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılığında bono üzerinde yazılı meblağ
dan daha az bir paranın alınması durumunda tefecilik suçu oluşur. Çünkü, bu durumda bononun el 
değiştirmesi, kişiler arasında doğmuş olan bir alacak borç ilişkisine dayanmamaktadır. İfade yerin
de ise, bu durumlarda, birer ödeme aracı olan bononun veya çekin kendisi satılmakta ve satın alın
maktadır. 

İzlenen suç politikası gereğince, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi 
cezalandırılmaktadır. Buna karşılık, ödünç para alan kişi cezalandınlmamaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 242) : 
Madde metninde, bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında da 

bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı öngörülmüştür. Ancak, bunun için, tüzel kişi 
lehine haksız bir yararın sağlanması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 243) : 
Bilişim sistemlerine karşı suçların düzenlendiği Bölümde yer alan bu maddede bilişim sis

temine girme fiili suç olarak tanımlanmıştır. 
Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere 

tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. 
Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı 

olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek fiili suç hâline getirilmiştir. Sisteme, hukuka ay
kırı olarak giren kişinin belirli verileri elde etmek amacıyla hareket etmiş bulunmasının önemi yok
tur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir. 

İkinci fıkraya göre, birinci fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistem
ler hakkında işlenmesi, bu suç açısından daha az ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

Üçüncü fıkrada, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâli düzenlenmiştir. Birinci fıkrada 
tanımlanan suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi hâlin
de failin, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandınlması öngörülmüştür. Dikkat 
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(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdir
de, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu hâlde şikâyet koşulu aranmaz. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri 
açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Mal veya hizmet satımından kaçınma 
MADDE 240. - (1) Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın 

ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tefecilik 
MADDE 241. - (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş 

yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
MADDE 242. - (1) Bu Bölümde yer alan suçlann işlenmesi suretiyle yaranna haksız menfaat 

sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

ONUNCU BÖLÜM 
Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar 

Bilişim sistemine girme 
MADDE 243. - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykın olarak 

giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. 
(2) Yukandaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında 

işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yan oranına kadar indirilir. 
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, iki yıldan dört yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur. 
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edilmelidir ki, bu hükmün uygulanabilmesi için, failin verileri yok etmek veya değiştirmek kastıy
la hareket etmemesi gerekir. 

Sistem içindeki bütün soyut unsurlar, fıkrada geçen "veri" teriminin kapsamındadır. 
GEREKÇE (MADDE 244): 
Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, sisteme hukuka 

aykırı olarak veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, erişilmez kılma, değiştir
me ve yok etme fiilleri, suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece sistemlere yöneltilen ızrar fiilleri özel 
bir suç hâline getirilmiştir. Aracın fizik varlığı ve işlemesini sağlayan bütün diğer unsurları, söz 
konusu suçun konusunu oluşturmaktadır. Fıkrada seçimlik hareketli bir suç meydana getirilmiştir. 

İkinci fıkrada, bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya 
kuruluşuna ait bilişim sistemi hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın artırılması öngörül
müştür. 

Üçüncü fıkrada ise, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin ken
disine veya başkasına yarar sağlaması, ceza yaptırımı altına alınmıştır. Ancak, bu fıkra hükmüne is
tinaden cezaya hükmedilebilmesi için, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluştur
maması gerekir. Bu bakımdan, fiilin örneğin dolandıncılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma veya 
zimmet suçunu oluşturması hâlinde, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilmeyecektir. 

GEREKÇE (MADDE 245): 
Madde, banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle bankaların 

veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını, bu yolla çıkar sağlanmasını önlemek ve failleri cezalan
dırmak amacıyla kaleme alınmıştır. 

Banka kartı, bankanın kurduğu sisteme hukuka uygun olarak girmeyi sağlamaktadır. Bu kart, 
saptanan ve kart sahibince bilinen bir numara marifetiyle, banka görevlisinin yardımı olmadan, kart 
sahibinin kendi hesabından para çekmesini sağlamaktadır. 

Kredi kartları ise, banka ile kendisine kart verilen kişi arasında yapılmış bir sözleşme gereğin
ce, kişinin bankanın belirli koşullarla sağladığı kredi olanağını kullanmasını sağlayan araçtır. 

İşte bu kartların kötüye kullanılmaları, söz konusu maddede suç olarak tanımlanmıştır. 
Maddeye göre, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilen hareketler bu suçu oluşturmaktadır: 
1. Başkasına ait bir banka veya kredi kartının, her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden 

sonra, sahibinin rızası bulunmaksızın kullanılması veya kullandırılması ve bu suretle failin ken
disine veya başkasına haksız yarar sağlaması. 

2. Aynı fiilin, aynı koşullarla sahibine verilmesi gereken bir banka veya kredi kartının bunu 
elinde bulunduran kimse tarafından kullanılması veya kullandırttınlması; söz gelimi kartı sahibine 
vermekle görevli banka memurunun kartı kendi veya başkası yararına kullanması. 

Aslında hırsızlık, dolandıncılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlannın ratio 
legis'lerinin tümünü de içeren bu fiillerin, duraksamalan ve içtihat farklılıklannı önlemek amacıy
la, bağımsız suç hâline getirilmeleri uygun görülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre; birinci fıkrada belirtilen fiillerin, oluşturulmuş sahte bir banka 
veya kredi kartını kullanmak suretiyle işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandınlmayı gerektirmek
tedir. Ancak, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilebilmesi için, fiilin daha ağır cezayı 
gerektiren başka bir suç oluşturmaması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 246) : 
Madde metninde, bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yaranna haksız menfaat sağ

lanan tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir. 
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Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 
MADDE 244. - (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen, bozan, sisteme hukuka aykırı 

olarak veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yok 
eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait 
bilişim sistemi üzerinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya baş
kasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı 
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
MADDE 245. - (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele 

geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken 
kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağ
larsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak 
suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
MADDE 246. - (1) Bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat 

sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
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GEREKÇE (MADDE 247): 
Kamu görevlisi, bu görevi dolayısıyla zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve 

gözetimiyle yükümlü olduğu mallar üzerinde ancak görevinin gerektirdiği şekilde tasarrufta 
bulunabilir. Madde metninde, kamu görevlisinin bu mallar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaş
mayan bir surette tasarrufta bulunması, bu mallan kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi 
suç olarak tanımlanmıştır. 

Zimmet suçunun konusu, taşınır veya taşınmaz maldır. Bu malın zilyedliğinin kamu görev
lisine devredilmiş olması veya kamu görevlisinin bu mal üzerinde koruma ve gözetim yüküm
lülüğünün bulunması gerekir. Bu malın mülkiyetinin devlete, herhangi bir kamu kurumuna ya da 
herhangi bir kişiye ait olması arasında fark bulunmamaktadır. 

Zimmet suçunun oluşabilmesi için, suç konusu malın zimmete geçirilmesi gerekir. Zimmete 
geçirme, suç konusu mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmayı ifade eder. Bu tasarruflar, suç 
konusu şeyin mal edinilmesi, amacı dışında kullanılması, tüketilmesi şeklinde olabileceği gibi, bir 
başkasına satılması, verilmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Zimmete geçirme olgusu, icraî bir dav
ranışla gerçekleşebileceği gibi, ihmali bir davranışla da gerçekleştirilebilir. Zimmet suçunun 
oluşabilmesi için, suç konusu malın kamu görevlisinin şahsının veya bir başkasının zimmetine 
geçirilmiş olması arasında fark bulunmamaktadır. 

Zimmet suçunun faili, kamu görevlisidir. Kişinin kamu görevlisi olup olmadığını belirlerken, 
ifa ettiği görevin niteliği göz önünde bulundurulmak gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli dav
ranışlarla işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın artınlması öngörülmüştür. 

Zimmet suçunda, suç konusu mal kamu görevlisinin zilyedliğinde veya koruma ve gözetim 
sorumluluğunda olduğu için, bunun zimmete geçirilmesi için herhangi bir kişinin aldatılmış olması 
gerekmez. Burada hile, sadece zimmet olgusunun sonradan anlaşılmasının önüne geçilmek amacıy
la gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan, zimmet suçundaki hile, suçun delillerini gizlemeye yönelik 
bir davranıştır. 

Maddenin son fıkrasında, kullanma zimmetine ilişkin hükme yer verilmiştir. Bu hükümde, 
zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi hâlinde, 
verilecek cezada indirim yapılması öngörülmüştür. 

Suç konusu mal üzerinde malikin bulunabileceği tasarruflarla zimmet olgusu ortaya çıktığına 
göre; kullanmanın malikin bulunabileceği tasarruf niteliğinde olup olmadığına bakmak gerekir. Bu 
nedenle, her bir kullanmanın, ilgili somut olayın koşullan göz önünde bulundurularak yapılacak bir 
değerlendirmeyle, zimmeti oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi gerekir. Bu bakımdan, kullan
manın salt belli bir süreyle sınırlı olması, zimmetin oluşumuna engel değildir. 

GEREKÇE (MADDE 248): 
Maddede zimmet suçunda etkin pişmanlık hâline ilişkin hükme yer verilmiştir. Zimmet suçunda 

etkin pişmanlık hâli, sadece cezada indirim yapılmasını gerektiren neden olarak kabul edilmiştir. An
cak, cezada yapılacak olan indirim oranlan, etkin pişmanlığın gösterildiği zamana göre belirlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, zimmet suçundan dolayı soruşturmaya başlanmadan önce, 
durumu soruşturmaya yetkili makamlara haber vererek, zimmete geçirilen malın aynen iade edil
mesi veya uğranılan zarann tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 

Zimmet 
MADDE 247. - (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve 

gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, 
beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlin
de, verilecek ceza yan oranında artınlır. 

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi 
hâlinde, verilecek ceza yan oranına kadar indirilebilir. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 248. - (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi 

veya uğranılan zarann tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanm üçte ikisi indirilir. 
(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi 

veya uğranılan zarann tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın yansı indirilir. Etkin 
pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir. 
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Etkin pişmanlığın soruşturma başlatıldıktan sonra ve fakat henüz kamu davası açılmadan önce 
gösterilmesi de mümkündür. Bu durumda, zimmetine geçirdiği malı aynen iade eden veya uğranılan 
zararı tamamen tazmin eden kişiye verilecek cezanın yansı indirilir. Ancak, bunun için, aynen iade 
veya tazminin gönüllü olması gerekir. Etkin pişmanlığın ilk hükmün verilmesinden önce gerçekleş
mesi hâlinde ise, verilecek cezanın üçte biri indirilmesi gerekmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 249) : 
Suç konusu malın değerinin az olması durumunda da zimmet suçu oluşur. Ancak, bu durum

larda zimmet suçundan dolayı verilecek cezada belli bir oranda indirim öngörülmüştür. Söz konusu 
madde metninde bu indirimin oranı belirlenmiştir. 

Zimmete geçirilen malın değerinin çok az olması durumunda, bu tasarruf, hoşgörüyle kar
şılanabilir. Suç konusu malın değerinin çok düşük olmasına rağmen, bunun zimmete geçirilmesi bir 
haksızlık oluşturmakla beraber, fiilin ifade ettiği haksızlık muhtevası cezaya layık, cezayı gerek-
tirici boyutta olmayabilir. Kullanma zimmeti de bazı durumlarda, gerek süre gerek biçim bakımın
dan hoşgörüyle karşılanabilir. 

GEREKÇE (MADDE 250) : 
Madde metninde çeşitli şekillerde gerçekleştirilen irtikap fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. İr

tikabın varlığı için, kamu görevlisinin kişilerden kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekir. 
Ancak, bu yarar sağlama olgusu çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Madde metninde bu yararlanma 
olgusunun gerçekleştiriliş şekilleri göz önünde bulundurularak suç tanımlaması yapılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında icbar suretiyle irtikap suçu tanımlanmıştır. İcbar suretiyle irtikâp 
suçunun oluşabilmesi için; kamu görevlisinin, bir başkasını kendisine veya başkasına yarar sağ
lamaya veya bu yolda vaatte bulunmaya icbar etmesi gerekir. Bu icbarın, yürütülen görevin sağ
ladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmiş olması gerekir. Ancak, bu icbarın, yağ
ma suçunun oluşumuna neden olan cebir veya tehdit boyutuna varmaması gerekir. Aksi takdirde, 
gerçekleşen suç, icbar suretiyle irtikâp değil, gasp suçu olur. 

İcbar teşkil eden fiillerin etkisinde kalan kişi, hukuka aykırı olduğunu bilmesine rağmen, kar
şılaşabileceği daha ağır zararların önüne geçebilmek için, bu baskının etkisiyle, kamu görevlisinin 
şahsına veya gösterdiği üçüncü kişiye bir yarar sağlamaktadır. 

Yarar vaadinde bulunulması hâlinde de, kamu görevlisinin tamamlanmış icbar suretiyle irtikap 
suçundan dolayı sorumlu tutulması gerekmektedir. Bu durumda aslında icbar suretiyle irtikâp suçu 
henüz tamamlanmamıştır; ancak, izlenen suç politikası gereğince, failin tamamlanmış suçun cezası 
ile cezalandırılması öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasında ikna suretiyle irtikap suçu tanımlanmıştır. İkna suretiyle irtikâp 
suçunun oluşabilmesi için; kamu görevlisinin, hileli davranışlarla bir kimseyi kendisine veya baş
kasına yarar sağlamaya veya bu yolda vaatte bulunmaya ikna etmesi gerekir. 

İkna suretiyle irtikâp suçunu oluşturan hileli davranışların da kişinin yerine getirdiği kamu 
görevinin sağladığı güven kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekir. 

İkna suretiyle irtikâp suçunu oluşturan hilenin icraî veya ihmali davranışla gerçekleştirilmesi 
mümkündür. Bu bakımdan, hatadan yararlanmak suretiyle irtikap, ikna suretiyle irtikap suçunun 
sadece bir işleniş şeklinden ibarettir. Maddenin üçüncü fıkrasına göre, bu durumda ikna suretiyle ir
tikap suçunun cezasında indirim yapılması gerekmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 251) : 
Madde metninde denetim görevinin ihmali, ceza yaptırımına bağlanmıştır. Birinci fıkrada zim

met veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman kamu görevlisinin, işlenen suçun müşterek 
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Daha az cezayı gerektiren hâl 
MADDE 249. - (1) Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, 

verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 

trtikâp 
MADDE 250. - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya baş

kasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görev
lisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, 
kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna 
eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması hâlinde, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Denetim görevinin ihmali 
MADDE 251. - (1) Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle 

yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. 
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faili olarak sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, kamu görevlisi, zimmet veya 
irtikap suçunun işlendiğinden haberdardır ve buna rağmen denetim görevini kasten ihmal etmek
tedir. 

Buna karşılık, denetimle yükümlü kamu görevlisinin bu görevini ihmal etmesinden yarar
lanılarak zimmet veya irtikap suçunu işlenmesi hâlinde; kamu görevlisinin, denetim görevini kas
ten ihmal etmesi dolayısıyla, ceza hukuku bakımından sorumluluğu kabul edilmiştir. Bu durumda, 
kamu görevlisinin zimmet veya irtikap suçu açısından kastı yoktur. Ancak, denetim görevini kasten 
ihmal etmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında, denetim görevinin kasten ihmal edilmiş olması, ayrı 
bir suç olarak tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 252) : 
Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütül

düğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve "satın alınamaz" oldukları hususunda toplumda 
hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Rüşvete ilişkin suç tanımı, bu güveni korumayı 
amaçlamıştır. 

İzlenen suç siyaseti gereğince, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi 
yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması, rüş
vet olarak tanımlanmıştır. 

Rüşvet suçunun oluşabilmesi için, kamu görevlisinin elde ettiği menfaatin belli bir amaca 
yönelik olması gerekir. Başka bir ifadeyle, haksız menfaatin, hukukî olmayan bir işin yapılması ya 
da yapılmaması amacıyla temin edilmiş olması gerekir. Buna karşılık, izlenen suç siyaseti gereğin
ce, haklı bir işin gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat temininin, rüşvet suçunu oluş
turmayacağı kabul edilmiştir. Çünkü, bu gibi durumlarda, menfaati temin eden kişi, işinin en azın
dan zamanında yapılmayacağı konusunda bir endişeyle hareket etmektedir. Bu nedenle, haklı bir 
işin gördürülmesi amacına yönelik olarak menfaat sağlanması hâlinde, icbar suretiyle irtikap 
suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. 

Rüşvet suçu, menfaatin kamu görevlisi tarafından temin edildiği anda tamamlanmış olur. An
cak, izlenen suç siyaseti gereği olarak, rüşvet suçunun kamu görevlisi ile iş sahibi arasında belli bir 
işin yapılması veya yapılmaması amacına yönelik menfaat teminini öngören bir anlaşmanın yapıl
ması durumunda dahi rüşvet suçu tamamlanmış gibi cezaya hükmedilecektir. 

Rüşvet suçu, bir karşılaşma suçudur; bu nedenle, çok failli bir suçtur. Bir tarafta, rüşvet veren; 
diğer tarafta ise rüşvet alan kamu görevlisi yer almaktadır. Rüşvet veren ve alan, aynı amacın ger
çekleşmesini hedeflemektedirler. Bu itibarla, veren ve alan açısından rüşvet suçu tek bir suçtur. Söz 
konusu suç, menfaatin temin edildiği anda tamamlanmış bulunmaktadır. Menfaat temin edilinceye 
kadar suça iştirak mümkündür. Bu nedenle, söz konusu suç tanımı kapsamında "rüşvete aracılık 
eden" kavramına yer verilmemiştir. 

Rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin yapılmasına veya yapılmamasına gerek 
yoktur. 

Rüşvet suçunun oluşabilmesi için, amaçlanan şeyin kamu görevlisinin görevine giren bir iş ol
ması gerekir. Kamu görevlisinin görevine girmeyen bir işin yapılması amacıyla menfaat temini 
hâlinde, rüşvet suçu oluşmaz. 

Rüşvet alan kişinin kamu görevlisi olması gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, bu kişinin yar
gı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması hâlinde, cezanın artırıl
ması öngörülmüştür. 
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(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan 
kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Rüşvet 
MADDE 252. - (1) Rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandınlır. Rüşvet veren kişi de, kamu görevlisi gibi cezalandınlır. Rüşvet konusunda anlaşmaya 
vanlması hâlinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(2) Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, 
noter veya yeminli mali müşavir olması hâlinde, birinci fıkraya göre verilecek ceza üçte birden 
yansına kadar artınlır. 

(3) Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykın olarak bir işi yapması veya yap
maması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır. 

(4) Birinci fıkra hükmü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluştan, kamu kurum veya 
kuruluşlannın ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannın iştirakiyle kurulmuş şirket
ler, bunlann bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yaranna çalışan dernekler, kooperatifler 
ya da halka açık anonim şirketlerle hukukî ilişki tesisinde veya tesis edilmiş hukukî ilişkinin devamı 
sürecinde, bu tüzel kişiler adına hareket eden kişilere görevinin gereklerine aykın olarak yarar sağ
lanması hâlinde de uygulanır. 

(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi 
yürüten kamu kurum veya kuruluşlannın memur veya görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası 
nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticarî işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya 
yapılmaması veya haksız bir yarann elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolay
lı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır. 
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Maddenin dördüncü fıkrasında rüşvet suçunun uygulama alanı, sadece kamu görevlisine rüş
vet verilmesiyle sınırlı tutulmayıp, genişletilmiştir. Buna göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına 
çalışan dernekler, kooperatifler ya da halka açık anonim şirketlerle hukukî ilişki tesisinde veya tesis 
edilmiş hukukî ilişkinin devamı sürecinde, bu tüzel kişiler adına hareket eden kişilere görevinin 
gereklerine aykırı olarak yarar sağlanması hâlinde de rüşvet suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Fık
ra metninde sayılan tüzel kişiler adına hareket eden kişilere, görevlerinin gereklerine aykırı olarak 
sağlanan yararlar da, rüşvet olarak nitelendirilmiştir. 

Maddenin beşinci fıkrası, 17 Aralık 1997 tarihinde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu otuz 
ülke tarafından Paris'te imzalanmış ve Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) üyesi 10 
ülkenin onay belgelerini tevdi etmeleri ile 15 Şubat 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan "Ulus
lararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi" 
hükümlerinin uygulanmasına imkân tanınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1.2.2000 tarih ve 
4518 sayılı Kanunla söz konusu Sözleşmenin onaylanmasını ülkemiz açısından uygun bulmuştur. 
Bakanlar Kurulu'nun 9.3.2000 tarih ve 2000/385 sayılı Karan ile Sözleşme onaylanmıştır. 

Beşinci fıkra hükmüyle, rüşvet suçuna yeni bir içerik kazandırılarak, "yabancı kamu görev
lisine rüşvet verilmesi ceza yaptırımı altına alınmaya çalışılmıştır. Burada söz konusu olan "yaban
cı kamu görevlileri"nin "yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya ad
lî bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlileri" olması gerekir. Keza, 
"yabancı bir... ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenler" de "yabancı kamu görevlisi" 
addedilmişlerdir. 

Bu kişilere "uluslararası ticari işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya 
haksız bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası amacıyla" maddî bir menfaat temin edilmiş ve 
hatta bu yönde vaadde bulunulmuş olması da, rüşvet olarak nitelendirilmiştir. 

Bu anlamda rüşvetten söz edebilmek için, "yabancı kamu görevlisi"ne "uluslararası ticari iş
lemler nedeniyle" maddî menfaat temin veya vaadinde bulunulmalıdır. Keza, "yabancı kamu görev-
lisi"ne "bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir menfaatin elde edilmesi veya 
muhafazası amacıyla" maddî bir menfaat temin edilmiş ve hatta bu yönde vaadde bulunulmuş ol
ması hâlinde de rüşvet söz konusu olacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 253) : 
Madde metninde, rüşvet suçunun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü 

güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir. Ancak, bunun için rüşvet suçunun işlenmesiy
le tüzel kişi lehine haksız bir yararın sağlanması gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 254) : 
Maddede rüşvet suçunda etkin pişmanlık hâline ilişkin hükme yer verilmiştir. Cezayı ortadan 

kaldıran bir şahsî sebep hâlini düzenleyen bu hükümden yararlanabilmesi için; kamu görevlisinin, 
rüşvet suçundan dolayı hakkında soruşturmaya başlanmadan önce, durumu soruşturmaya yetkili 
makamlara haber vererek, rüşvet konusu şeyi aynen teslim etmesi gerekir. Keza, rüşvet alma 
konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin soruşturma başlamadan önce durumu yetkili 
makamlara haber vermesi hâlinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmayacaktır. 

Etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için kamu görevlisi hakkında, idarî de olsa, herhangi bir 
soruşturmaya girişilmemiş bulunulması gerekir. 
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Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
MADDE 253. - (1) Rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel 

kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 254. - (1) Rüşvet alan kişinin, soruşturma başlamadan önce, rüşvet konusu şeyi soruş

turmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi hâlinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya 
hükmolunmaz. Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin soruşturma baş
lamadan önce durumu yetkili makamlara haber vermesi hâlinde de hakkında bu suçtan dolayı 
cezaya hükmolunmaz. 

(2) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan kişinin, soruşturma baş
lamadan önce, pişmanlık duyarak durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi hâlinde, hak
kında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz; verdiği rüşvet de, kamu görevlisinden alınarak 
kendisine iade edilir. 
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Etkin pişmanlık, bu suç açısından cezayı ortadan kaldıran şahsî sebeptir. Yani, şartlan gerçek
leşmişse, sadece cezaya hükmedilmez. Ancak, işlenmiş olan suç, işlenmemiş duruma irca 
edilemeyeceği için, rüşvet konusu şeyin müsadere edilmesi gerekir. 

Rüşvet anlaşmasının yapılmış olmasına rağmen, kamu görevlisi, anlaşmayla kabul edilen rüş
vet konusu menfaati temin etmeden önce de etkin pişmanlık gösterebilir. Bu durumda, rüşvet 
konusu menfaat kamu görevlisi tarafından henüz temin edilmediği için, artık teslimden ve 
müsadereden söz edilemez. 

Rüşvet veren kişinin de, bu nedenle henüz soruşturma başlatılmadan önce etkin pişmanlık 
duyarak durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı 
cezaya hükmedilmez. Rüşvet olaylarının açıklığa kavuşturulabilmesini temin için, bu durumda, 
kamu görevlisine rüşvet olarak verdiği şey alınarak kendisine iade edilir. Yani, bu durumda, rüşvet 
suçu tamamlanmış olmasına rağmen, rüşvet konusu menfaatin müsaderesine hükmedilmeyecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, bu nedenle soruşturma 
başlamadan önce, durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmeleri hâlinde, cezalandırıl
mayacakları hususu hüküm altına alınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 255) : 
Kamu görevlisinin görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yap

tırabileceğinden bahisle kişiden menfaat temin etmesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu 
suçun oluşabilmesi için, menfaati temin eden kişinin, yapılmasını arzuladığı işin kamu görevlisinin 
görevine girmediğini ve bu hususta yetkisi olmadığını bilmesi gerekir. Ancak, kamu görevlisi, özel 
ilişkileri nedeniyle bu konuda yetkili olan kişilere işi yaptırabileceğine veya herhangi bir şekilde işi 
yapabileceğine inandırarak menfaat temin etmektedir. Şayet kamu görevlisi, görülmesi istenen iş 
konusunda kendisi esasen görevli ve yetkili olmadığı hâlde, görevli ve yetkili olduğundan ve işi 
yapacağından bahisle kişiyi yanıltarak menfaat temin etmiş ise, artık bu suçun değil, dolandıncılık 
suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. 

Bu madde kapsamına giren olaylarda kişi, kamu görevlisine sağladığı menfaatin haksız bir 
menfaat olduğunu bilmektedir. Kişi, yasal olan veya olmayan bir işinin görülmesi amacına yönelik 
olarak kamu görevlisine bir menfaat temin etmektedir. 

Söz konusu suç, kamu görevlisinin, görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapacağı 
veya yaptıracağı kanaatini uyandırarak menfaat sağlamasıyla tamamlanmış olur. Bu durumda, söz 
konusu suçun oluşumu açısından, menfaati sağlayan kişinin işinin görülüp görülmediğini araştır
maya gerek yoktur. 

Bu suç, çok failli bir suçtur. İşinin gördürülmesini isteyen ve bu amaçla kamu görevlisine men
faat temin eden kişi de aslında hukuka aykın bir zemindedir. Bu itibarla, hem kamu görevlisi hem 
de işinin gördürülmesini isteyen ve bu amaçla kamu görevlisine menfaat temin eden kişi söz konusu 
suçun failidirler. 

Söz konusu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin görevi başında bulunması da gerekmez. 
Görev mahalli dışında da bu suç oluşabilir. Bu suç açısından önemli olan, haksız menfaati temin 
eden kişinin bir kamu görevlisi olması ve aslında görevine girmediği bilinen bir işi özel bağlantılan 
nedeniyle yapabileceğinden söz ederek kişilerden haksız bir menfaat temin etmesidir. 

Kamu görevlisinin, görülmesi istenen iş konusunda kendisi esasen görevli ve yetkili olmadığı 
hâlde, görevli ve yetkili olduğundan ve işi yapacağından bahisle kişiyi yanıltarak menfaat temin et
miş olması hâlinde ise, dolandıncılık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. 
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(3) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, soruşturma başlamadan önce, pişmanlık duyarak 
durumdan soruşturma makamlannı haberdar etmesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya hük-
molunmaz. 

Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama 
MADDE 255. - (1) Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yap

tırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 
adli para cezası ile cezalandırılır. 
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GEREKÇE (MADDE 256) : 
Bazı kamu görevlileri, görevlerinin gereği olarak zor kullanma yetkisiyle donatılmışlardır. Ör

neğin emniyet görevlileri, suç şüphesi altında bulunan kişiyi yakalamak yetkisiyle donatılmıştır. 
Yakalanan kişi, gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için, emniyet görevlisinin görevinin 
gereği olarak ve mevzuattan kaynaklanan talimatlarına uygun davranmak yükümlülüğü altındadır. 
Bu yükümlülüğe aykırı davranan kişinin örneğin hâkim veya savcı huzuruna çıkarılmamak için 
direnmesi hâlinde, emniyet görevlilerinin zor kullanarak bu kişiyi hâkim veya savcı huzuruna 
çıkarabilirler. Keza, bir meydanda hukuka uygun olmayan, örneğin gece yansı gösteri yürüyüşü 
yapmak isteyen kişilerin, dağılmaları hususunda çağrıda bulunan emniyet görevlilerinin bu çağ
rısına rağmen, dağılmasını sağlamak amacıyla kuvvet kullanılabilir. Kullanılan zorun, birinci ör
nekte suç şüphesi altında bulunan kişinin hâkim veya savcı huzuruna çıkmamak konusundaki diren
cini kırmaya yetecek ölçüde, ikinci örnekte ise hukuka aykırı gösteri yürüyüşü yapan kişilerin dağıl
masını sağlamaya yetecek ölçüde olması gerekir. Bu ölçünün dışında kuvvet kullanılması durumun
da, bunun ceza sorumluluğunu gerektireceği muhakkaktır. Örneğin hukuka aykırı gösteri yürüyüşü 
yapan kişilerin dağılmamakta direnmenin ötesinde, kamu görevlilerine karşı bir saldırıda bulun
mamalarına rağmen, bu kişilere karşı vücutlarının yaralanmasını sonuçlayacak şekilde silâh kul
lanılması hâlinde, emniyet görevlileri açısından artık hukuka uygun bir davranışın varlığından söz 
edilemez. Bu durumda, zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlilerinin, kasten yaralama suçuna 
ilişkin hükümlere göre cezalandırılması gerekmektedir. Ancak, bunun için, emniyet görevlisinin 
kasten hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde, sorunun hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşıl
masına ilişkin hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 257) : 
Bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi sırasında, görevinin 

gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadırlar. Öyle ki; kamu faaliyetlerinin 
gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda 
hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. 

Bu yükümlülükle bağdaşmayan davranışlar, belli koşullar altında suç olarak tanımlanmıştır. 
Görevi kötüye kullanma suçu, bu bakımdan genel, tali ve tamamlayıcı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen fiilin, kamu görevlisinin 
görevi alanına giren bir hususla ilgili olması gerekir. 

Kamu görevinin gereklerine aykırı olan her fiili cezai yaptırım altına almak, suç ve ceza 
siyasetinin esaslarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, görevin gereklerine aykırı davranışın belli 
koşullan taşıması hâlinde, görevi kötüye kullanma suçunun oluşturabileceği kabul edilmiştir. Buna 
göre, kamu görevinin gereklerine aykırı davranışın, kişilerin mağduriyetiyle sonuçlanmış olması 
veya kamunun ekonomik bakımdan zaranna neden olması ya da kişilere haksız bir kazanç sağlamış 
olması hâlinde, görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir. 

Görevin gereklerine aykırı davranışın, kişinin mağduriyetine neden olması gerekir. Bu mağ
duriyet, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zaran ifade etmez. Mağduriyet kavramı, zarar kav
ramından daha geniş bir anlama sahiptir. Örneğin kişi, tabi tutulduğu sınavda başarılı olmasına rağ
men, başarısız gösterilmiş olabilir. Bir imar planı uygulamasında, belli bir parsel, sahibine duyulan 
husumet dolayısıyla, plan tekniğine aykırı olarak, yeşil alan olarak gösterilmiş olabilir. Kişinin, 
kamusal bir fınans kaynağından yararlanması için gerekli şartları taşıdığı hâlde, yararlanması engel
lenmiş olabilir. Kişinin, belli bir sınai veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşullannı 
taşıdığı hâlde, bu faaliyeti engellenmiş olabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 6 5 5 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 
MADDE 256. - (1) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, 

kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, kasten yaralama 
suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Görevi kötüye kullanma 
MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine 

aykın hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zaranna neden olan ya da 
kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dınlır. 

(2) Kanunda aynca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal 
veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zaranna neden olan ya da kişilere 
haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya 
bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hük
müne göre cezalandınlır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 6 5 6 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Maddelerin Gerekçeleri) 

Haklı olan işin görülmesinden sonra kişilerden yarar sağlanması da, görevi kötüye kullanma 
suçunu oluşturur. Çünkü, bu yarar, kamu görevlisi sıfatını taşıması ve işi görmüş olması dolayısıy
la kişiye sağlanmaktadır. Bu gibi durumlarda, kişiler hakkının teslim edilmesi konusunda en azın
dan bir kaygıyla hareket etmektedirler. Kamu görevlisine yarar sağlanması görünüşte nzaya dayalı 
olsa bile; kamusal görevlerin eşitlik ve liyakat esasına göre yürütüldüğü hususunda taşınan kaygı 
dolayısıyla, burada da bir mağduriyetin varlığını kabul etmek gerekir. 

Görevin gereklerine aykın davranış dolayısıyla, kamu açısından bir zarar meydana gelmiş 
olabilir. Örneğin orman alanında veya kamu arazisinin işgaliyle yapılan işyeri veya konutlara elek
trik, su, gaz, telefon ve yol gibi alt yapı hizmetleri götürülmekle, görevin gereklerine aykın dav-
ranılmış olabilir. 

Görevin gereklerine aykın davranmak suretiyle kişilere haksız bir kazanç sağlanmış olabilir. 
Örneğin kişi, kamusal bir finans kaynağından yararlanması için gerekli şartlan taşımadığı hâlde, 
yararlandınlmış olabilir. Kişiye, belli bir sınai veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşul-
lannı taşımadığı hâlde, bu faaliyetin icrasına yönelik olarak izin verilmiş olabilir. Bir imar planı uy
gulamasında, belli bir parsel üzerinde, plan tekniğine veya imar planına aykın olarak yapılaşmaya 
imkân sağlanmış olabilir. 

Böylece, İtalyan hukukunun etkisiyle gerek doktrinimizde gerek Yargıtay'ın kimi kararlannda 
kabul gören sübjektif sınırlama ölçütü terkedilmiştir. 

Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, görevin gereklerine aykın davranışın mut
laka icrai davranış olması gerekmemektedir. Görevin gereklerine aykın davranışın, ihmali bir 
hareket olması hâlinde de, görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir. Görevi kötüye kullanma 
suçunun icrai veya ihmali davranışla işlenmesinin sadece ceza miktan üzerinde bir etkisi 
olabilecektir. 

Bu düzenlemeyle, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer verilen keyfi muamele, görevi kötüye 
kullanma ve görevi ihmal suçlan ayınmından vazgeçilmiştir. 

Görevin gereklerine aykın davranış sonucunda, bir insan ölmüş veya yaralanmış olabilir. Bu 
durumda; kamu görevlisinin görevinin gereği olan belli bir icraî davranışta bulunmak yönündeki 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi dolayısıyla, görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğunda kuş
ku yoktur. Ancak, bu durumda aynı zamanda ihmali davranışla öldürme veya yaralama suçu oluş
maktadır. 

Görevi kötüye kullanma suçu, genel, tali ve tamamlayıcı bir suç tipidir. Bu nedenle, görevin 
gereklerine aykın davranışın başka bir suçu oluşturmadığı hâllerde, kamu görevlisini bu suça is
tinaden cezalandırmak gerekir. Buna karşılık, görevle bağlantılı yükümlülüğün ihmali sonucunda 
şayet bir kişi ölmüş veya yaralanmış ise, kişi artık görevi kötüye kullanma suçundan dolayı cezalan-
dınlamaz. Bu durumda, ihmali davranışla işlenmiş öldürme veya yaralama suçunun oluştuğunu 
kabul etmek gerekir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre; kamu görevlisinin, görevinin gereklerine uygun davranması 
için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlaması, bazı hâllerde görevi 
kötüye kullanma suçunu oluşturacaktır. Ancak, bunun için, fiilin icbar suretiyle irtikap suçunu oluş
turmaması gerekir. Kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykın olarak bir işi yapması veya yap
maması için, kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması, rüşvet suçunu oluşturacak
tır. Buna karşılık, kamu görevlisinin, görevinin gereklerine uygun davranmak amacıyla kişilerden 
menfaat temin etmesi durumunda ise, rüşvet suçu değil, kural olarak icbar suretiyle irtikap suçu 
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oluşur. Ancak, somut olayda, kişinin menfaat sağlama yönünde icbar edildiği yönünde somut 
dayanak noktalarının bulunmaması durumunda, fiilin görevi kötüye kullanma olarak değerlen
dirilerek cezaya hükmedilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 258) : 
Maddede, kamu görevine ilişkin sırrın ifşası cezalandırılmaktadır. Söz konusu suç, gizli kal

ması gereken hususları açıklamak, yayınlamak veya ne suretle olursa olsun bunlardan başkasının 
bilgi edinmelerini kolaylaştırmak suretiyle oluşacaktır. Suçun faili, bir kamu görevlisi olacaktır. 
Suçun konusu, ifa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve gizli tutulması yani sır olarak saklanması 
gereken bilgilerdir. 

Kamu görevlisinin, ifa ettiği göreve ilişkin sırları bu görevi sona erdikten sonra da açık
lamaması gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, söz konusu yükümlülüğe aykırı davranışlar ceza yap
tırımı altına almıştır. 

GEREKÇE (MADDE 259) : 
Madde metninde, kamu görevlilerinin ticareti suçu tanımlanmıştır. Bu hükümle, görevinin 

sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle başkalarına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu 
görevlisinin cezalandırılması öngörülmüştür. Suçun tamamlanması için, mal veya hizmetin satılmış 
olması gerekmemektedir. Söz konusu suç tanımıyla amaçlanan, bir kamusal faaliyetin yürütül
mesine katılan veya bir kamu hizmetinden yararlanan kişilerin, kamu görevlisinin görevinin gerek
lerine uygun işlem tesis edilmeyeceği yönünde bir endişeyle kendilerini sunulan mal veya hizmeti 
satınalmak mecburiyetinde hissetmelerinin önüne geçmektir. 

GEREKÇE (MADDE 260) : 
Madde metninde, kamu görevlilerinin toplu olarak görevlerini terk etmesi, görevlerine gel

memesi, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmaması veya yavaşlatması suç olarak 
tanımlanmıştır. 

Bir hizmetin kamu adına yürütülmesine karar verilmesi, bu hizmetin düzenli ve aksamaksızın 
yürütülmesini gerektirir. Madde metniyle bir kamu hizmetinin aksamasına neden olacak toplu 
hareketler ceza yaptırımı altına alınmıştır. 

Söz konusu suçun oluşabilmesi için maddede belirtilen hareketlerin toplu olarak gerçekleştiril
mesi gerekir. Söz konusu hareketlerin toplu olarak yapıldığının kabulü için, en az dört kişinin bir
likte hareket etmiş olması gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, görevin toplu olarak ve kısa bir süre için terkinin kamu hizmetinin 
yürütülmesi açısından oluşturduğu haksızlığın azlığı göz önünde bulundurularak, verilecek cezada 
indirim yapma veya ceza vermeme konusunda mahkemeye takdir yetkisi tanınmıştır. Ancak, bu tak
dir yetkisinin kullanılabilmesi için, görevin kısa bir süre terkinin hizmeti aksatmaması ve mün
hasıran kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili taleplerini ifade amacıyla yapılması 
gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 261) : 
Madde metninde, kamu görevlilerinin maddede gösterilen fiilleri icra suretiyle kişilerin taşınır 

veya taşınmaz mallan üzerindeki tasarruf haklarını ortadan kaldırmaları veya sınırlandırmaları suç 
olarak tanımlanmaktadır. Madde, aynı zamanda kamulaştırma hususundaki kurallara uymadan 
kişilerin mallarına elkonulmasını da cezalandırmaktadır. 
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Göreve ilişkin sırrın açıklanması 
MADDE 258. - (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve giz

li kalması gereken belgeleri, kararlan ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya 
ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de 
aynı ceza verilir. 

Kamu görevlisinin ticareti 
MADDE 259. - (1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya 

hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

Kamu görevinin terki veya yapılmaması 
MADDE 260. - (1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine 

gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görev
lilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üç
ten fazla olmaması hâlinde cezaya hükmolunmaz. 

(2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal haklan ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçim
de, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları hâlinde, verilecek cezada indirim 
yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir. 

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 
MADDE 261. - (1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin 

taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta bulunan 
kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 
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GEREKÇE (MADDE 262) : 
Madde metninde, bir kamu görevinin hukuka aykın bir şekilde üstlenilmesi, suç olarak tanım

lanmıştır. Söz konusu suç, hukuka aykın olarak, kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs etmek 
veya bu görevden aynlması kendisine bildirilmiş olduğu hâlde, görevi sürdürmeye çalışmak 
suretiyle oluşmaktadır. Suçun oluşması için göz önünde bulundurulması gereken husus, kişinin 
kamu görevinin verdiği yetkileri kullanmaya teşebbüs etmesidir. 

GEREKÇE (MADDE 263) : 
Madde metninde, kanuna aykın eğitim suçu tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 264) : 
Maddenin birinci fıkrasında, bir rütbe ya da kamu görevinin veya mesleğin resmî elbisesini 

yetkisi olmadan alenen ve başkalannı yanıltacak şekilde giymek veya hakkı olmadığı hâlde belirli 
nişan veya madalyalan takmak suç olarak tanımlanmıştır. 

Elbisenin ait olduğu kamu görevine ilişkin işlerin yapılmasına teşebbüs edilmesi, ayn bir suç 
oluşturur. Bu durumda aynca yukandaki madde hükmüne göre cezaya hükmetmek gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, haksız olarak giyilen elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklar
dan yararlanılarak suç işlenmesi hâlinde, elbise giymeye ait cezanın artınlacağı açıklanmıştır. Böy
lece hem haksız elbise giymenin cezası artınlacak ve hem de işlenen suçtan dolayı ceza verilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 265) : 
Madde metninde, görevini yaptırmamak için kamu görevlisine direnme fiilleri suç olarak 

tanımlanmıştır. 
Birinci fıkrada, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya 

tehdit kullanılması hâlinde verilecek ceza belirlenmiştir. Bu suçun oluşması için kullanılan cebrin 
kasten yaralama suçunun temel şekli veya daha az cezayı gerektiren hâli kapsamında değerlen
dirilebilecek boyutta olması gerekir. Aksi takdirde, dördüncü fıkra hükmüne göre uygulama yap
mak gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, direnilen kamu görevlisinin yargı görevi yapan kişi olması, bu 
suç açısından daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkraya göre, suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya 
birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza artınlacaktır. Keza, dördüncü 
fıkrada, suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturduklan korkutucu güç
ten yararlanılarak işlenmesi hâli, cezanın artınlması sebebi olarak kabul edilmiştir. 

Son fıkraya göre, bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, aynca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uy
gulanacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 266): 
Madde metninde, kamu görevlisinin görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereç

leri bir suçun işlenmesi sırasında kullanması, ilgili suç açısından daha ağır cezayı gerektiren bir 
nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Ancak, bunun için, kanunda kamu görevlisi sıfatının ilgili 
suçun bir unsuru olarak öngörülmemiş olması gerekir. 
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Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi 
MADDE 262. - (1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye 

teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu hâlde görevi sürdüren kimseye üç aydan 
iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kanuna aykırı eğitim kurumu 
MADDE 263. - (1) Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara ve buralarda öğretmenlik 

yapanlar ile bunları çalıştıranlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da karar verilir. 
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma 
MADDE 264. - (1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesini yetkisi ol

maksızın alenen ve başkalannı yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyalan 
takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç işlenirse, yalnız bu fiil
den ötürü yukandaki fıkrada belirtilen cezalar üçte biri oranında artınlarak hükmolunur. 

Görevi yaptırmamak için direnme 
MADDE 265. - (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir 

veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 
(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 
(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla kişi 

tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 
(4) Suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturduktan korkutucu 

güçten yararlanılarak işlenmesi hâlinde, yukandaki fıkralara göre verilecek ceza yan oranında ar-
tınlır. 

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl
lerinin gerçekleşmesi durumunda, aynca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma 
MADDE 266. - (1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlen

mesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen 
göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artınlır. 
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GEREKÇE (MADDE 267) : 
Madde metninde, iftira suçu tanımlanmıştır. 
İftira, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulan

masını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesiyle oluşur. 
İftira suçunun konusunu hukuka aykırı fiil oluşturabilir. Bu fiilin suç oluşturması şart değildir. 

Disiplin yaptırımını veya başka bir idari yaptırımı gerekli kılan fiiller de bu suçun konusunu oluş
turabilir. 

Bu isnadın yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunmak suretiyle ya da basın ve yayın 
yoluyla yapılması gerekir. 

Kişiye karşı suç isnadı ihbar veya şikâyet suretiyle yapılmış olabilir. Dolayısıyla, ihbar veya 
şikâyetin yapılabileceği her makam nezdinde yapılan isnadla iftira suçu işlenebilir. Başlatılmış olan 
hukuk veya ceza muhakemesi sürecinde davanın tarafı, sanık veya tanık konumundaki kişiler de, 
bulundukları beyanlarla iftira suçunu işleyebilirler. 

Gazete veya diğer kitle iletişim araçlarında yayın yapılması suretiyle bir kişiye suç isnadında 
bulunulması hâlinde de iftira suçu oluşur. 

Cumhuriyet savcıları, kamu adına re'sen soruşturulabilen suçlarla ilgili olarak yayınlanan 
haberleri ihbar kabul ederek, soruşturma başlatmaktadırlar. Bu bakımdan, basın ve yayın yolu ile 
bir kişiye gerçeğe aykırı olarak hukuka aykırı fiil isnad edilmesi hâlinde, iftira suçu oluşur. 

Kişiye isnad edilen fiil hiç işlenmemiş olabileceği gibi, kendisine isnatta bulunulan kişi tarafın
dan işlenmemiş olabilir. Kişi suç teşkil eden bir fiili işlemiştir. Fakat bu suça ilişkin ihbar veya 
şikâyette bulunan, fiile, suç olarak niteliğini değiştirecek bazı eklemelerde bulunmuş olabilir. Şöy
le ki; fiil, sahibinin bilgisi ve rızası dışında malını almaktan ibarettir. Ancak, bildirimde bulunan, 
bunun cebir veya tehditle işlendiği iddiasında bulunmuştur. Bu ilâve unsurlar açısından iftira suçu 
oluştuğunu kabul etmek gerekir. 

İsnadın belli bir kişiye yönelik olması gerekir. Bu kişinin ismi açıkça belirtilmese bile, 
yapılacak bir araştırma sonucunda kimliğinin belirlenebilir olması yeterlidir. 

İftira suçunun oluşabilmesi için, kendisine hukuka aykırı fiil isnat edilen kişinin bu fiili iş
lemediğinin bilinmesi gerekir. Bu bakımdan, söz konusu suç, ancak doğrudan kastla işlenebilir. 
Başka bir deyişle iftira suçu muhtemel kastla işlenemez. Bu suçun oluşabilmesi için, ayrıca, ken
disine hukuka aykırı fiil isnat edilen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da 
idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla hareket edilmesi gerekir. Bu nedenle, iftira 
suçu açısından failde kastın ötesinde belirtilen amacın varlığı gereklidir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, iftira konusunu oluşturan haksız fiilin maddî eser ve delil
lerinin uydurulması hâlinde, verilecek cezanın belli oranda artırılması gerekmektedir. 

Maddenin üç ila yedinci fıkralarında, iftira sonucu meydana gelen neticelere göre fail hakkın
daki cezanın ne surette tertip edileceği gösterilmektedir. 

Sekizinci fıkrada, iftira suçunda zamanaşımı bakımından sürenin hangi tarihten itibaren baş
layacağı hususunda özel bir hüküm yer almaktadır. İsnat edilen suç dolayısıyla yapılan kovuşturma 
sonucu hükmün kesinleşmesiyle, iftiranın sabit olabileceği ve dolayısıyla takibata girişileceği aşikâr 
olduğundan böyle bir hükme olan zorunluluk meydandadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Adliyeye Karşı Suçlar 

İftira 
MADDE 267. - (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın 

yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari 
bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıl
dan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması hâlinde, ceza yan oranında 
artırılır. 

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat karan veya kovuşturmaya yer ol
madığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuk
lama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artınlır. 

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat karan veya kovuşturmaya yer ol
madığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması 
hâlinde; iftira eden, aynca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolay
lı fail olarak sorumlu tutulur. 

(5) Mağdurun ağırlaştınlmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti hâlin
de, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm 
olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre 
verilecek ceza yansı kadar artırılır. 

(7) İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptınm uygulan
mışsa; iftira eden kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 

(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten 
başlar. 

(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya 
eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir. 
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Maddenin son fıkrasında, basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mah
kûmiyet kararının, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunması ve ilan masrafının 
hükümlüden tahsil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 268) : 
Madde metninde iftira suçunun özel bir işleniş biçimi hakkında düzenleme yapılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 269) : 
Madde metninde iftira suçu açısından etkin pişmanlıkla ilgili düzenleme yapılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 270) : 
Madde metninde suç üstlenme suçu tanımlanmıştır. Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası 

tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin işlediğinden bahisle, bildirimde bulunmuş olabilir. Bu 
durumda, suç üstlenme suçu oluşur. Madde metnine göre; bu suçun belli akrabalık ilişkisi içinde 
bulunulan kişilerin cezadan kurtulması amacıyla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada indirim 
yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

GEREKÇE (MADDE 271) : 
Madde, suç uydurma hâlini cezalandırmaktadır. Bu suretle adlî makamları gereksiz olarak iş

gal etmek veya yanlış yollara yönlendirerek gereksiz yere uğraştırmak cezalandırılmış olmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 272) : 
Madde metninde yalan tanıklık suçu tanımlanmıştır. 
Birinci fıkraya göre, hukuka aykın bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık 

dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykın olarak tanıklık yapılması, bu suçun temel 
şeklini oluşturmaktadır. Suçun temel şekli açısından tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurulun 
yemin verdirmeye yetkisinin olmaması gerekir. İkinci fıkraya göre ise, yalan tanıklık suçunun mah
keme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde iş
lenmesi, daha ağır ceza ile cezalandınlmayı gerektirmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 6 6 5 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması 
MADDE 268. - (1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapıl

masını engellemek amacıyla, bu kişiye ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira 
suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 269. - (1) İftira edenin, mağdur hakkında adli veya idari soruşturma başlamadan ön

ce, iftirasından dönmesi hâlinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın beşte dördü in
dirilir. 

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce, iftiradan dönme hâlinde, iftira suçundan 
dolayı verilecek cezanın dörtte üçü indirilir. 

(3) Etkin pişmanlığın; 
a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi, 
b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın yansı, 
c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması hâlinde, verilecek cezanın üçte biri, 
indirilebilir. 
(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran idari yaptırım uygulanmasını gerektiren fiil 

dolayısıyla; 
a) İdari yaptırıma karar verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulması hâlinde, verilecek 

cezanın yansı, 
b) İdari yaptınm uygulandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunulması hâlinde, verilecek cezanın 

üçte biri, 
indirilebilir. 
(5) İftira suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz. 
Suç üstlenme 
MADDE 270. - (1) Yetkili makamlara, gerçeğe aykın olarak, suçu işlediğini veya suça katıl

dığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi 
cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi hâlinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi, 
tamamen de kaldınlabilir. 

Suç uydurma 
MADDE 271. - (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden 

ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uy
duran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yalan tanıklık 
MADDE 272. - (1) Hukuka aykın bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık 

dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykın olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan 
bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul 
önünde gerçeğe aykın olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Suçun maddî unsuru yalan söylemek veya tanıklığın konusunu oluşturan hususlar hakkındaki 
bilgiyi, bilerek, kısmen veya tamamen saklamaktır. Yalan söylemek deyimi, tabiî olarak gerçeği in
kar etmeyi de kapsamaktadır. Tanık, tanıklığının konusunu oluşturan hususlar hakkındaki bilgisini 
veya gördüğünü tam olarak açıklamakla yükümlüdür. 

Üçüncü fıkraya göre; kanuni tanımında üst sının üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir 
suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapılması, suçun temel şekline 
nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

Maddenin dört ila sekizinci fıkralarında yalan tanıklık sonucu meydana gelen neticelere göre 
fail hakkındaki cezanın ne surette tertip edileceği gösterilmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 273) : 
Madde metninde yalan tanıklık suçu ile ilgili şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerek

tiren sebepler hakkında düzenleme yapılmıştır. 
Birinci fıkraya göre; belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişiler aleyhine yalan tanıklık 

yapılması hâlinde ya da tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen bu hakkı kendisine hatırlatıl
madan gerçeğe aykın olarak tanıklık yapan kişi hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği 
gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, birinci fıkrada düzenlenen şahsî cezasızlık veya cezanın azal
tılmasını gerektiren sebeplere ilişkin hükmün özel hukuk uyuşmazlıklan bağlamında yapılan yalan 
tanıklık hâllerinde uygulanmayacağı kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 274) : 
Madde metninde, yalan tanıklıkla ilgili etkin pişmanlık düzenlenmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 275) : 
Madde, hukuk davalannda taraflara kanuna uygun olarak ve sübut vasıtası oluşturmak üzere 

yöneltilen yeminin yalan yere icrasını cezalandırmaktadır. Suçun oluşması, teklifin kanunî şekil ve 
koşullara uygun olmasına ve yemin önerilmesinin kanunen olanaksız bir konuya ilişkin bulun
mamasına bağlıdır. 

Dava hakkında hüküm verilmeden yalan yere yeminden dönülmesi hâlinde, fail hakkında cezaya 
hükmolunmayacaktır. Buna karşılık, hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce ger
çeğin söylenmesi hâlinde ise, verilecek cezada belli oranda indirim yapılması öngörülmüştür. 
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(3) Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kap
samında yalan tanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve tutuklama dışında baş
ka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı 
veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza yan oranında artırılır. 

(5) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişinin göz altına alınması veya tutuklanması hâlinde; yük
lenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verilmiş olması koşuluyla; yalan tanıklık yapan kişi, aynca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur. 

(6) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştınlmış müebbet hapis veya müebbet hapis 
cezasına mahkûmiyeti hâlinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına 
mahkûmiyeti hâlinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(7) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlan
mış ise, altıncı fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artınlır. 

(8) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırım 
uygulanmışsa; yalan tanıklıkta bulunan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler 
MADDE 273. - (1) Kişinin; 
a) Kendisinin, üstsoy, altsoy, eş veya kardeşinin soruşturma ve kovuşturmaya uğramasına 

neden olabilecek bir hususla ilgili olarak yalan tanıklıkta bulunması, 
b) Tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen, bu hakkı kendisine hatırlatılmadan gerçeğe ay

kırı olarak tanıklık yapması, 
hâlinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 
(2) Birinci fıkra hükmü, özel hukuk uyuşmazlıkları kapsamında yapılan yalan tanıklık hâllerin

de uygulanmaz. 
Etkin pişmanlık 
MADDE 274. - (1) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksun

luğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden önce gerçeğin söylenmesi hâlinde, 
cezaya hükmolunmaz. 

(2) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuç
layacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğin söylenmesi hâlinde, 
verilecek cezanın üçte ikisinden yarısına kadarı indirilebilir. 

(3) Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşmeden önce ger
çeğin söylenmesi hâlinde, verilecek cezanın yansından üçte birine kadarı indirilebilir. 

Yalan yere yemin 
MADDE 275. - (1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan 

beş yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi hâlinde, cezaya hükmolun

maz. 
(3) Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi hâlinde, 

verilecek cezanın yansı indirilir. 
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GEREKÇE (MADDE 276): 
Madde, bilirkişi ve tercümanların kasten gerçeği yanlış olarak yansıtmalarını, yanlış tercüme 

yapmalannı cezalandırmaktadır. Bilirkişinin, kendi bilgi ve değerlendirmesine göre vereceği 
mütalâanın sadece hatalı olması, kastın bulunmaması hâlinde suç oluşturmayacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 277) : 
Madde, bir davada taraflardan birinin veya bir kaçının ve sanıkların, katılanların veya mağdur

ların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermeyi veya baskı yapmayı veya nüfuz icra et
meyi veya yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmeyi cezalandır
maktadır. Emir verildiği, baskı yapıldığı veya nüfuz icra edildiği veya etki yapılmasına girişildiği 
anda cürüm tamamlanmış olur. 

Suç, herhangi bir yargı görevi yapana karşı işlenebilir. 
Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde faile daha az ceza verilmesi öngörülmüştür. 

Burada iltimastan maksat, hatıra binaen ricada bulunmaktır. 
GEREKÇE (MADDE 278) : 
Barış esasına dayalı Hukuk Toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını 

bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalan
dırılmasını talep hakkına sahiptir. Suç teşkil eden bir fiilin işlendiğini öğrenen bireyin, bununla il
gili olarak yetkili makamlar nezdinde bildirimde bulunma hakkı vardır. Bu bakımdan, belli bir suç 
vakıasıyla ilgili olarak bildirimde bulunmak, hukuka uygunluk nedeni olarak bir hakkın kullanıl
masından ibarettir. 

Suçluların cezalandırılmasını devletten istemek, kişi açısından bir hak olduğu gibi; herhangi 
bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenen kişinin durumu suçu takibe yetkili makamlara bildirmesi, 
aynı zamanda bir yükümlülüktür. Bu itibarla, herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğren
mesine rağmen durumun suçu takibe yetkili makamlara bildirilmemesi, genel olarak haksız bir dav
ranıştır. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince sadece belli suçların bildirilmemesi veya sadece bel
li kişilerin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, suç olarak tanımlanmıştır. 

Madde metninde belli suçlar açısından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, suç 
olarak tanımlanmıştır. 

Bu maddeye göre, suçu bildirmeme suçunun oluşabilmesi için henüz icrası devam etmekte olan 
bir suçun varlığı gereklidir. Örneğin, bir kimsenin kaçırılarak belli bir yerde tutulduğunun bilin
mesine rağmen, durumdan yetkili makamlann haberdar edilmemesi; keza, mütemadi suç niteliği 
taşıyan elektrik hırsızlığının işlendiğinden haberdar olunmasına rağmen, durumun yetkili makam
lara bildirilmemesi, bu suçu oluşturacaktır. 

İcrası tamamlanmış olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandınlması hâlen 
mümkün bulunan bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesi hâlinde de bu suç oluşur. Örneğin ic
rası tamamlanmış olan bir hırsızlık sonucunda elde edilmiş olan mallann bir depoda saklandığının 
bilinmesine rağmen, durumdan yetkili makamlann haberdar edilmemesi, bu suçu oluşturacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre; bir ve ikinci fıkralar kapsamına giren suçun mağdurunun on-
beş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği 
nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması hâlinde, ceza belli oranda ar-
tınlacaktır. 
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Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık 
MADDE 276. - (1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin 

altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilir
kişinin gerçeğe aykırı mütalâada bulunması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından görevlendirilen tercümanın ifade veya 
belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi hâlinde, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yargı görevi yapanı etkileme 
MADDE 277. - (1) Bir davanın taraflarından birinin veya bir kaçının veya sanıkların veya 

davaya katılanlann, mağdurlann leh veya aleyhinde, yargı görevi yapanlara emir veren veya baskı 
yapan veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun adı geçenleri hukuka aykın olarak et
kilemeye teşebbüs eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Teşebbüs iltimas 
derecesini geçmediği takdirde verilecek ceza altı aydan iki yıla kadardır. 

Suçu bildirmeme 
MADDE 278. - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandınlır. 
(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandınlması hâlen mümkün 

bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukandaki fıkra hükmüne göre cezalandınlır. 
(3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan 

ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması hâlinde, 
yukandaki fıkralara göre verilecek ceza, yan oranında artınlır. 
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GEREKÇE (MADDE 279) : 
Kamu görevlileri, görevlerini yaptıkları sırada ve göreve ilişkin olarak bir suçun işlendiğini öğ

rendiklerinde bunu yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. Madde metninde, bu yüküm
lülüğe aykırı davranış, suç olarak tanımlanmaktadır. Suçun maddî unsuru, bildirimde bulunmak 
hususunda ihmalde bulunmak veya gecikme göstermektir. Ancak, bu suçun oluşabilmesi için, bil
dirim konusu suçun kamu görevlisinin yürüttüğü görevle bağlantılı olması gerekir. İşlenen suçun 
görevle bağlantısının olmaması durumunda, ihbarla ilgili genel kurallar geçerlidir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, failin adlî kolluk görevini yapan memurlardan oluşu ağırlaştırıcı 
neden sayılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 280) : 
Madde, mesleklerini icra ettikleri sırada tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti 

veren diğer kişilerin öğrendikleri suçlan ihbar yükümlülüklerini getirmiş bulunmaktadır. Söz 
konusu ihbar yükümlülüğü, madde metninde sayılan sağlık mesleği mensupları ile sınırlı değildir. 
Örneğin, bir tıbbi tahlil laboratuvannda görev yapan kişiler açısından da mevcuttur. 

Devlet eliyle işletilen sağlık kuruluşlannda görev yapan sağlık mesleği mensupları, kamu 
görevlisi sıfatını taşımaktadırlar. Bu kişilerin suçu bildirme yükümlülüğüne aykın davranmalan 
hâlinde, yukandaki madde hükmü uygulanacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 281) : 
Ceza muhakemesinin amacı, maddî gerçeğin araştınlması ve bu suretle adil bir yargıya vanl-

masıdır. Maddî gerçeğin araştınhp ortaya çıkanlması ve bu suretle adil bir yargıya vanlması, suç 
şüphesi altında bulunan kişinin dahi esasta menfaatine bir husustur. Çünkü insan şahsiyetinin 
tekâmülü, ancak hakikat ve adaletle mümkün olabilecektir. Yargı kararlarının gerçeğe uygunluğu, 
hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez şartıdır. Yargı kararlan, gerçeğe uygun
luğu ölçüsünde kamu vicdanında kabul görür ve otorite sağlar. Bir yargılama faaliyeti sırasında 
sunulan ve başvurulan delillerin ve hangi sıfatla olursa olsun verilen bilgilerin gerçeğe uygun ol
ması gerekir. Bu bakımdan, işlenmiş olan bir suçla ilgili delil ve eserlerin yok edilmesi, değiştiril
mesi veya gizlenmesi, maddî gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve sonuçta ceza adaletinin gerçekleş
mesini engelleyecektir. 

Bu mülahazalarla, madde metninde, daha önce işlenmiş olan bir suçun delil ve eserlerinin yok 
edilmesi, silinmesi, gizlenmesi, değiştirilmesi veya bozulması, işlenen suçtan bağımsız bir suç 
olarak tanımlanmıştır. 

Bu suçun konusunu, daha önce işlenmiş olan bir suçun delil ve eserleri oluşturmaktadır. Bir 
suçtan elde edilmiş olan eşyayı da, suçun eser ve delili olarak kabul etmek gerekir. Bu itibarla, söz 
konusu suç, önceden işlenmiş bir suçun varlığını gerekli kılmaktadır. 

Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketler, suçun delil ve eserlerinin 
yok edilmesi, silinmesi, gizlenmesi, değiştirilmesi veya bozulmasından ibarettir. 

Bu suçun oluşabilmesi için, failin gerçeğin meydana çıkarılmasını engellemek amacıyla 
hareket etmesi gerekir. 

Ancak, fıkra metninde bir şahsî cezasızlık sebebine yer verilmiştir. Buna göre, kişiye kendi iş
lediği veya işlenişine iştirak ettiği suçun delillerini yok etmesi, gizlemesi veya değiştirmesi 
dolayısıyla ayrıca ceza verilmez. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak 
işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 
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Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 
MADDE 279. - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini 

göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de, yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu 
hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandınhr. 

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 
MADDE 280. - (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaş

masına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık 
mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandınhr. 

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden, tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hiz
meti veren diğer kişiler anlaşılır. 

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme 
MADDE 281. - (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini 

yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandınhr. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne 
göre ceza verilmez. 

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verilecek 
ceza yan oranında artınlır. 

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmezden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim 
eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir. 
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Üçüncü fıkrada ise, etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, ilişkin olduğu suç 
nedeniyle hüküm verilmezden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında 
verilecek cezada indirim yapılacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 282): 
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek ekonomik sisteme 

sokulması, suç işlemenin kazanç elde etme açısından cazip bir yol olarak görülmesine neden olmak
tadır. 

Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerlerin meşruiyet görün
tüsü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması, aynı zamanda suç delillerinin değiştirilmesi, giz
lenmesi ve dolayısıyla, suçlunun kayrılması sonucunu doğurmaktadır. 

Bu düşüncelerle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin, yurt dışına transfer edilmesi veya 
bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyan
dırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Bu suçun konusunu suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri oluşturmaktadır. Bu malvarlığı 
değerlerinin elde edildiği suçun türü veya mahiyeti önemli değildir. Önemli olan, bu suçun 
konusunu oluşturan ekonomik değerlerin, başka bir suçun işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde 
edilmiş olmasıdır. 

Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik hareket, suç
tan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin yurt dışına transfer edilmesidir. Bu seçimlik hareketin ger
çekleştirilişi sırasında, yurt dışına transfer edilen malvarlığı değerlerinin suçtan elde edilmiş ol
duğunun bilinmesi gerekir. Başka bir deyişle, bu seçimlik hareket açısından kastın varlığı yeterlidir. 

İkinci seçimlik hareket ise, serbest hareket olarak belirlenmiştir. Bu hareketler açısından önem
li olan, bunların gerçekleştirilişi sırasında güdülen amaçtır. Başka bir deyişle, suçtan elde edilen 
malvarlığı değerlerinin, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda 
kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması gerekir. Bu işlemler, değişik şekiller
de gerçekleşebilir. Örneğin, yurt dışında işlenmiş olan bir suçtan kaynaklanan gelirin, meşru yolla 
elde edilmiş bir para görüntüsüyle yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde ülkeye sokul
ması hâlinde de bu suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâli düzenlenmiştir. 
Buna göre, söz konusu suçun kamu görevlisi tarafından görevini yaparken ve görevinin sağladığı 
kolaylıktan yararlanarak ya da belli bir meslek sahibi kişi tarafından mesleğinin icrası sırasında ve 
sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenmesi hâlinde, ceza artırılacaktır. 

Üçüncü fıkrada, bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iş
lenmesi hâlinde, verilecek ceza belli oranda artırılması öngörülmüştür. Ancak, belirtilmelidir ki, bu 
suçtan dolayı verilecek artırılmış ceza, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan 
dolayı ayrıca cezalandırılmaya engel teşkil etmemektedir. 

Dördüncü fıkraya göre, bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrasında bu suçla ilgili etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Buna 
göre, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini gizleme nedeniyle kovuşturma başlamadan önce, 
bu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber 
vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu suç nedeniyle cezaya hükmolunmayacaktır. 
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Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
MADDE 282. - (1) Alt sının bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kay

naklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunlann gayrimeşru kaynağını gizlemek 
ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi 
tutan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandmlır. 

(2) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi tarafından bu mes
leğin icrası sırasında işlenmesi hâlinde, verilecek hapis cezası yan oranında artınlır. 

(3) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlin
de, verilecek ceza bir kat artınlır. 

(4) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükrnolumır. 

(5) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce, suç konusu malvarlığı değerlerinin ele 
geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini 
kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz. 
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GEREKÇE (MADDE 283) : 
Madde metninde, işlenmiş olan bir suçun failine, suçun işlenişine herhangi bir şekilde iştirak 

etmeksizin, yardımda bulunulması cezaî müeyyide altına alınmıştır. Bununla güdülen amaç, suç iş
lendikten sonra failin herhangi bir şekilde yardım görmesini engellemektir. Bu suretle ceza 
adaletinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ceza muhakemesinin amacını oluşturan maddî ger
çeğin araştırılıp ortaya çıkarılması ve bu suretle adil bir yargıya varılması, suç şüphesi altında 
bulunan kişinin dahi esasta menfaatine bir husustur. Çünkü insan şahsiyetinin tekâmülü, ancak 
hakikat ve adaletle mümkün olabilecektir. Maddî gerçeğin tespitine dayalı olarak mahkemece hük-
molunan ceza veya tedbirin infazı, suçlu kişinin işlediği suçtan dolayı içinde bulunduğu kusurluluk 
durumundan ibra olmasını, yani yeniden topluma kazandırılmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan, suç 
şüphesi altında bulunan kişinin yargılanmasının veya hükümlü kişinin mahkûm olduğu cezanın 
veya tedbirin infazının engellenmesi, ceza adaletinin gerçekleşmesini engelleyecektir. 

Bu suçun konusu, daha önce işlenmiş olan bir suçun işlenişine herhangi bir şekilde iştirak et
miş olan bir kişidir. Kayrılan kişi, önceki suçun faili veya şeriki olabilir. Bu kişi, önceden işlenen 
bir suçtan mahkûm olmuş bir kişi olabileceği gibi, sadece şüpheli veya sanık olması nedeniyle 
aranan bir kişi de olabilir. 

Sanık veya mahkûm olan kimsenin saklanmasına yönelik her hareket, bu suçun oluşmasını sağ
layacaktır. Sanık veya mahkûmun belli bir yerde saklanmasının temin edilmesinden başka; bu kişi, 
soruşturmanın veya infazın engellenmesi amacıyla örneğin bir başka ülkeye kaçırılmış olabilir. Bu 
tür fiilleri de söz konusu suç kapsamında değerlendirmek gerekir. 

Belirtmek gerekir ki, hakkında tutuklama veya mahkûmiyet kararı verilen kişinin bir yerde 
barınmasını temin etme durumunda dahi, bu suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir. 

Bu suçun oluşabilmesi için, kayrılan kişinin araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün 
infazından kurtulması amacıyla hareket edilmesi gerekir. Böyle bir amaç güdülmemekle beraber, 
kişinin insani mülahazalarla bazı ihtiyaçlarının karşılanmış olması durumunda, söz konusu suç 
oluşmayacaktır. 

Bu suçun faili herkes olabilir. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince, kayırma suçundan dolayı 
cezalandırılabilmesi için, kişinin önceden işlenmiş olan suça herhangi bir şekilde iştirak etmemiş 
olması aranmıştır. Keza, kayırma suçunun konusunu belli akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişilerin 
oluşturması hâlinde de cezaya hükmedilmeyecektir. 

Kişinin önceden işlenmiş olan asıl suça fail veya şerik olarak iştirak etmiş olması veya suçun 
konusunu oluşturan kişilerle belli akrabalık ilişkisi içinde bulunması, bu suç açısından sadece bir 
şahsî cezasızlık sebebi oluşturmaktadır. Şahsî cezasızlık sebebinin bulunduğu hâllerde işlenen fiil 
suç ve dolayısıyla haksızlık oluşturma özelliğini muhafaza etmektedir. Ancak, kişinin ceza hukuku 
açısından sorumluluğu cihetine gidilmemektedir. 

GEREKÇE (MADDE 284) : 
Madde metninde, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu 

yerin ihbar edilmemesi, suçu ihbar etmemekten bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Belli bir 
suçun işlenmiş olması dolayısıyla başlatılan soruşturma ve kovuşturma kapsamında bu suçu iş
lediğinden bahisle hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kişinin bulunduğu veya saklandığı 
yerin yetkili makamlara bildirilmemesi, suç oluşturacaktır. 

Bunun için, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin, soruşturma ve kovuşturma 
konusu yapılan suç dolayısıyla şüpheli bulunan şahıs hakkında tutuklama kararının verilmiş ol-
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Suçluyu kayırma 
MADDE 283. - (1) Suç işleyen bir kişiye, araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün in

fazından kurtulması için, imkan sağlayan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verilecek 
ceza yan oranında artırılır. 

(3) Bu suçun, üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi hâlinde, 
cezaya hükmolunmaz. 

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme 
MADDE 284. - (1) Hakkında tutuklama karan verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulun

duğu yeri bildiği hâlde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dınlır. 

(2) İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği 
hâlde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, yukandaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Bu suçlann kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, 
verilecek ceza yan oranında artınlır. 
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duğunu veya kesinleşmiş bir yargı kararıyla belli bir cezaya mahkûm olmuş olan şahsın bu 
cezasının infazı amacıyla arandığını ve nerede bulunduğunu tereddütsüz bir şekilde bilmelidir. Baş
ka bir deyişle, söz konusu suçu ancak doğrudan kastla işlenebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, işlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafın
dan saklandığı yerin bilinmesine rağmen, yetkili makamların durumdan haberdar edilmemesi, 
bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Birinci fıkrada tanımlanan suç gibi, bu suç da, ancak doğrudan kastla işlenebilir. 
Bu suçların faili herkes olabilir. Ancak, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme 

suçunun faili olan kişi, bu maddede tanımlanan suçtan dolayı cezalandınlamaz. Maddenin üçüncü 
fıkrasına göre, bu suçların kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi, daha ağır 
ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

Dördüncü fıkraya göre, birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların, belli akrabalık ilişkisi 
içinde bulunan kişiler lehine olarak işlenmesi hâlinde, cezaya hükmedilmeyecektir. Kişinin önceden 
işlenmiş olan asıl suçun fail veya şerik ile belli akrabalık ilişkisi içinde bulunması, bu suç açısından 
sadece bir şahsî cezasızlık sebebi oluşturmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 285) : 
Hukukun genel kurallarından birisi, soruşturmanın gizliliğidir. Soruşturma evresinin içeriği ve 

sınırları, bu evrenin ne suretle cereyan edeceği, aktörleri ve yetkileri kanunla saptanmıştır. Soruş
turma evresi genel olarak ve esas itibarıyla kamuya karşı gizli biçimde cereyan eder. 

Soruşturma evresinin gizliliği, bir defa ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma il
kelerine uyulması için bir zorunluluktur. Ancak, her şeyden önce suçsuzluk karinesinin sağlam 
tutulabilmesi yönünden de vazgeçilemez niteliktedir. Aksi takdirde, bizde ve yabancı ülkelerde ör
neklerine rastlandığı üzere yargısız infazlar sonucu insanlar ıstıraplara sürüklenmekte ve suçsuzluk 
karinesi böylece lafta kalmaktadır. 

Usul kanunları, soruşturma evresinde tarafların ve özellikle şüphelinin ve avukatının yet
kilerini belirtmektedir. Avukat, soruşturma dosyasını incelemek olanağına sahiptir. Avukat adalete 
hizmet eden bir mesleğin mensubu olarak dosyadan elde ettiği bilgileri kanunun verdiği olanaklar 
çerçevesinde sadece müvekkilini savunması için kullanacak, bunları yayınlamak, örneğin medyaya 
vermek gibi fiillere girişemeyecektir. Ancak, elbette ki, soruşturması yapılan suçlar hakkında, hal
kın bilgi sahibi olmak ihtiyacı da vardır. Medya bu suçlar hakkında bilgilenerek halkın bilgi edin
mek ihtiyacını karşılamak görevindedir. Medya mensupları, bu konularda doğru haber elde 
edemediklerinde öteden beriden devşirilen ve çok kere yanlış olan bilgileri halka yansıtmakta ve in
sanların en temel hakkı olan suçsuzluk karinesi böylece ihlâl edilmektedir; soruşturma da zarar gör
mekte ve delillerin yok edilmesi hususunda, elbette ki istemeden şüphelilere yardım sağlanmış ol
maktadır. 

Bu maddede, soruşturma evresinde yapılıp alenî olmayan gizli işlemlerin, yani ceza usulüne 
ilişkin kanunların netice ve içeriklerinin gizli olduğunu belirttiği işlem içeriklerinin yetkisiz kişiler
ce öğrenilmesinin sağlanması, suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu nedenle cezaya hükmedilebil-
mesi için, bilgilendirmenin alenen gerçekleştirilmesi gerekir. 

Soruşturma aşamasında alınan bazı kararların, örneğin telefon dinleme konusunda alınmış 
hâkim kararının ve buna dayalı olarak yapılan dinleme işleminin kanun gereğince gizli tutulması 
gerekmektedir. Bu gizliliğin ihlâli, alınan kararın uygulanmasını engelleyecektir. Bu nedenle, belir
tilen kararlann ve bunlann uygulanmasına ilişkin işlemlerin gizliliğinin açıklanması açısından 
aleniyet koşulu aranmayacaktır. 
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(4) Bu suçların, üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi hâlinde, cezaya hükmolun-

Gizliliğin ihlâli 
MADDE 285. - (1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlâl eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandınlır. Ancak, soruşturma aşamasında alınan ve kanun hükmü gereğince giz
li tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlemlerin gizliliğinin ihlâli açısın
dan aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz. 

(2) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar verilen duruşmadaki 
açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlâl eden kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalan
dırılır. Ancak, bu suçun oluşması için, tanığın korunmasına ilişkin olarak alınan gizlilik karanna ay-
kınlık açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz. 

(3) Bu suçlann basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yan oranında artırılır. 
(4) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak damgalanmalannı sağlayacak 

şekilde görüntülerinin yayınlanması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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Maddenin ikinci fıkrasına göre, kanun gereği olarak kapalı yapılması gereken veya kapalı 
yapılmasına karar verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğinin ihlâli de, suç oluş
turmaktadır. Bu nedenle cezaya hükmedilebilmesi için, birinci fıkrada olduğu gibi, gizlilik ihlâlinin 
alenen gerçekleşmesi gerekir. 

Soruşturma evresi gibi kovuşturma evresinde, tanığın korunmasına ilişkin olarak kimlik bil
gilerinin gizli tutulması gerektiği hususundaki karar alınabilir. Alınan bu kararlara ilişkin gizliliğin 
ihlâlinin suç oluşturabilmesi için, aleniyet koşulu aranmayacaktır. 

Üçüncü fıkraya göre, bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlen
mesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak 
damgalanmalarını sağlayacak şekilde görüntülerinin yayınlanması, bağımsız bir suç olarak tanım
lanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 286) : 
Madde metninde, soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki işlemlerin yapılışı sırasındaki ses ve 

görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması veya nakledilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Hâkim 
veya savcı tarafından uygun görülmesi durumunda, kayıt alma işleminin yapılmasının suç oluştur
mayacağı muhakkaktır. Bu nedenle, madde metninde bu kayıt ve nakletme işlemlerinin "yetkisiz 
olarak" yapılmasının, söz konusu suçu oluşturacağı kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 287) : 
Madde metninde hukuka aykırı biçimde genital muayene yapılması, bağımsız bir suç olarak 

tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 288) : 
Madde, kesin bir yargı kararı verilmeden önce tanıkların beyanlarını veya bilirkişi 

mütalâalarını ve hüküm ve kararları etkilemek amacıyla baskıcı ve kötü niyetli yayınlar yapılmasını 
ve bunların açıklanmasını cezalandırmaktadır. Adalet cihazının yansızlığını sadece iktidarlara kar
şı koruyucu güvenceler yeterli değildir; kamu oyunda, "kapıları tutanların" etkisinden de adaleti 
kurtarmak ve sükûnetle çalışılmasını sağlamak gereklidir. 

Kitle iletişim araçlarıyla yürütülen ve "yargısız infaz" olarak tanımlanan uygulamalar 
dolayısıyla, bu hükme Tasarı metninde yer verilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 289) : 
Madde metninde tanımlanan suç, esas itibarıyla güveni kötüye kullanma suçunun özel bir şek

lini oluşturmaktadır. Ancak, malın kişiye özel bir görevin gereği olarak teslim edilmiş ve kişinin 
bunları olduğu gibi muhafaza ile ödevlendirilmiş olması nedeniyle, fiil aynı zamanda bir görevin 
kötüye kullanılmasını da ifade etmektedir. 

Birinci fıkraya göre, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta 
bulunulması, bu suçu oluşturacaktır. Teslim amacı muhafaza olduğuna göre, suçun konusunu oluş
turan malın örneğin satılması, başkasına verilmesi gibi, bu amaçla bağdaşmayan davranışlar, söz 
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Ses veya görüntülerin kayda alınması 
MADDE 286. - (1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yet

kisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Genital muayene 
MADDE 287. - (1) Yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, kişinin genital muayeneye gön

derilmesi hâlinde, fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve tüzüklerde ön

görülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulan
maz. 

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 
MADDE 288. - (1) Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin 

hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıy
la alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dınlır. 

(2) Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Muhafaza görevini kötüye kullanma 
MADDE 289. - (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya 

hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta 
bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandınlır. 
Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek ceza yan oranında indirilir. 

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce 
geri veren veya bunun mümkün olmaması hâlinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların 
beşte dördü indirilir. 
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konusu suçun oluşumuna neden olacaktır. Bu bakımdan, söz konusu suç, serbest hareketli suç 
görüntüsü arzetmektedir. Failin suç konusu eşyanın sahibi olması, cezanın indirilmesini gerektiren 
bir neden olarak kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında bu suçla ilgili olarak etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Bu 
suçun konusunu oluşturan eşyanın kovuşturma başlamadan önce geri verilmesi veya bunun müm
kün olmaması hâlinde bedelinin ödenmesi, etkin pişmanlığı gösteren kişi açısından cezada indirim 
yapılmasını gerektiren bir şahsî sebep olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrada ise, birinci fıkranın konusunu oluşturan eşya ile ilgili olarak bir taksirli suç 
tanımına yer verilmiştir. Bu eşyanın kendisine teslim edilen kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne 
aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olması, suç olarak tanımlan
mıştır. 

Dördüncü fıkrada, ayrı bir suç tanımlaması yapılmıştır. Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuş
turma kapsamında elkonulan eşyanın amacı dışında kullanılması, bu suçu oluşturacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 290) : 
Maddenin birinci fıkrasında, hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar el-

konulması suç olarak tanımlanmıştır. 
İkinci fıkrada ise, muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim edilen taşınır malların alın

ması veya tahrip edilmesini veya ortadan kaldırılması hâlinde, nasıl cezaya hükmedileceği belirtil
miştir. Keza, bu fıkrada, kişinin bu malın sahibi olması hâlinde verilecek cezada yapılacak olan in
dirim oranı belirlenmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 291) : 
Madde, kendisini hükümlü veya tutuklunun yerine koyarak, onun yerine ceza infaz kurumuna 

veya tutukevine girmeyi cezalandırmaktadır. 
GEREKÇE (MADDE 292) : 
Madde, kanun dairesinde gözaltına alındıktan veya tutuklandıktan sonra kaçan kimseleri 

cezalandırmaktadır. Kanunen gözaltına alındıktan sonra kaçan kimseler de maddenin kapsamına 
alınmış, böylece, örneğin, karakol nezarethanesinden kaçan kimse hakkında da maddenin uygulan
ması sağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, suçun kişilere karşı cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi, daha 
ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir neden olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrada ise, bu suçun silâhlı olarak ya da gözaltına alınan veya tutuklu bulunan birden 
çok kimse tarafından birlikte işlenmesi, bir ve ikinci fıkralara göre daha ağır ceza ile cezalandırıl
mayı gerektiren bir neden olarak kabul edilmiştir. 

Dördüncü fıkraya göre; kaçma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar 
verilmesi durumunda, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 293) : 
Madde metninde, bir suçtan dolayı mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlandıktan veya 

bu maksatla yakalandıktan sonra kaçan hükümlünün ne suretle cezalandırılacağı belirlenmiştir. 
Bu maddeye göre, hükümlünün hapis cezasının infazı sürecinde veya infazı amacıyla yakalan

dıktan sonra kaçması, suç oluşturmaktadır. Böylece, yakalandıktan sonra ceza infaz kurumuna 
konulmak üzere götürülürken kaçan hükümlü de aynı yaptırımlara tâbi tutulacaktır. 
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(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhan
gi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykın davranması nedeniyle 
kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adli para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında 
kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması 
MADDE 290. - (1) Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkoyan kim

seye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhan

gi bir nedenle elkonulmuş olan taşınır malın bu kişinin elinden rızası dışında alınması hâlinde hır
sızlık, cebren alınması hâlinde yağma, hileyle alınması hâlinde dolandırıcılık, tahrip edilmesi hâlin
de mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, 
verilecek cezanın yansından dörtte üçüne kadan indirilir. 

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme 
MADDE 291. - (1) Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz 

kurumuna veya tutukevine giren kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçması 
MADDE 292. - (1) Bir suçtan dolayı gözaltına alındıktan veya tutuklandıktan sonra kaçan kim

seye altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 
(3) Bu suçun, silâhlı olarak ya da gözaltına alınan veya tutuklu bulunan birden çok kimse 

tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, yukandaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır. 
(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl

lerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, aynca 
bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

Hükümlünün kaçması 
MADDE 293. - (1) Bir suçtan dolayı mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlandıktan 

veya bu maksatla yakalandıktan sonra kaçan hükümlü, aşağıdaki şekilde cezalandınlır: 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis hükümlüsü ise, cezasının bir yılı bir hüc

rede yalnız başına bırakılmak suretiyle çektirilir ve hakkında sıkı güvenlik rejimi uygulanır. 
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Birinci fıkranın bentlerinde, kaçan hükümlü hakkında cezanın ne suretle tertip edileceği gös
terilmiştir. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda ise, bu suçun daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren nitelik
li unsurları belirlenmiştir. Bu unsurlara ilişkin açıklama için yukarıdaki maddenin gerekçesine 
bakılmalıdır. 

Dördüncü fıkra hükmüne ilişkin açıklama için de, yukarıdaki maddenin gerekçesine bakıl
malıdır. 

Beşinci fıkrada, bu madde hükümlerinin, ceza infaz kurumlan dışında çalıştırılırken kaçan 
hükümlüler ile, adli para cezasının infazına ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması dolayısıyla 
çevrilen hapis cezasının infazı sürecinde kaçan hükümlüler hakkında da uygulanacağı açıklanmıştır. 
Aslında bu hüküm, uygulamadaki duraksamaları gidermek amacıyla madde metnine konulmuştur. 

Maddenin son fıkrasında, kısa süreli hapis cezasının özel infaz şekillerinin gereklerine uy
mayan hükümlü hakkında, ayrıca hükmolunacak ceza gösterilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 294) : 
Madde metninde, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlüler açısından etkin pişmanlık düzen

lenmiştir. Etkin pişmanlık hükmünün uygulanabilmesi için, teslim olgusunun "kendiliğinden" ger
çekleşmesi gerekir. Yani teslim olgusu serbest irade ürünü olmadığı takdirde, etkin pişmanlık hük
münden yararlanılamayacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 295) : 
Maddenin birinci fıkrasında, gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlamak, suç 

olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrasında ise, hükümlünün kaçmasını sağlamak fiili ceza yaptırımı al
tına alınmış ve failin ne suretle cezalandırılacağı gösterilmiştir. 

Söz konusu suçlar, kaçmaya imkân sağlamakla oluşur. Ancak, suçun tamamlanabilmesi için, 
kaçmanın gerçekleşmesi gerekir. Örneğin, suçluya yol göstermek, talimat vermek, kılık ve kıyafet 
değiştirmesini sağlamak gibi kaçmanın kolaylıkla gerçekleşmesini olanaklı kılacak hareketleri yap
makla bu suç oluşur. Aslında bu fiiller, gözaltına alınanın, tutuklunun veya hükümlünün kaçması 
suçlarına iştirak niteliği taşımaktadır. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince, bunların bağımsız suç 
olarak tanımlanması gereği duyulmuştur. 

Üçüncü fıkraya göre, bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, cebir veya tehdit kullanılarak 
işlenmesi, bu suçlann daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Bu nitelikli 
unsur bağlamında söz konusu olan cebir, kasten yaralama suçunun temel şeklini oluşturur. Yedinci 
fıkraya göre; şayet bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağır
laşmış hâlleri veya ölüm gerçekleşmiş ya da eşyaya zarar verilmiş ise; aynca bu suçlara ilişkin 
hükümlere göre cezaya hükmolunacaktır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, özel bir içtima hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, kaçması 
sağlanan kişi sayısının birden fazla olması hâlinde, faile bir ceza verilecektir; ancak, bu ceza ar-
tmlacaktır. 

Maddenin bir ve ikinci fıkralarında tanımlanan suçların faili herkes olabilir. Ancak, beşinci fık
rada, bu suçlann gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişiler 
tarafından işlenmesi, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir. 

Altıncı fıkrada, failin, gözaltına alınmış kişi, tutuklu veya hükümlünün fıkrada belirtilen 
derecede akrabasından olması hâlinde verilecek cezanın indirileceği açıklanmıştır. 
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b) Süreli hapis cezası hükümlüsü ise, infaz edilecek olan hapis cezası altıda biri oranında ar
tırılır. Ancak, bu durumda artırma altı aydan az ve iki yıldan fazla olamaz. 

(2) Bu suçun, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde 
yazılı hücre süresi bir yıl altı aydır. Hükümlü hakkında aynca sıkı güvenlik rejimi uygulanır. Aynı 
fıkranın (b) bendinde yazılı oran üçte bir olarak uygulanır. Ancak, bu durumda artırma iki yıldan az 
dört yıldan fazla olamaz. 

(3) Bu suçun, silâhlı olarak ya da birden çok hükümlü tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, 
yukandaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artınlır. 

(4) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl
lerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, aynca 
bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(5) Bu maddede yazılı hükümler, ceza infaz kurumu dışında çalıştınlan hükümlüler ile hapis 
cezası adli para cezasından çevrilmiş olanlar hakkında da uygulanır. 

(6) Kısa süreli hapis cezasının özel infaz şekillerinin gereklerine uymayan hükümlü hakkında 
bir aydan iki aya kadar hapis cezasına hükmolunur; geriye kalan ceza da ayrıca çektirilir. 

Etkin pişmanlık 
MADDE 294. - (1) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, kaçtıktan sonra, etkin pişman

lık göstererek kendiliğinden teslim olması hâlinde, kaçtığı günden itibaren teslimin gerçekleştiği 
güne kadar geçen süre dikkate alınarak, verilecek cezanın altıda beşinden altıda birine kadarı in
dirilir. Ancak, kaçma süresinin altı ayı geçmesi hâlinde cezada indirim yapılmaz. 

Kaçmaya imkân sağlama 
MADDE 295. - (1) Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişi, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. 
(2) Hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi, çekilecek olan hapis cezasının süresine göre, iki yıl

dan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır. Ancak, hükümlünün cezası; 
a) Müebbet hapis cezası ise, beş yıldan sekiz yıla, 
b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise, sekiz yıldan oniki yıla, 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Bu suçların, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri 

oranında artırılır. 
(4) Kaçması sağlanan kişi sayısının birden fazla olması hâlinde, bu sayı göz önünde bulun

durularak, verilecek ceza üçte birden bir katına kadar artınlır. 
(5) Bu suçlann, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli 

kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, üçte biri oranında artırılır. 
(6) Bu suçların, üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üç

te biri oranında indirilir. 
(7) Bu suçlann işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâl

lerinin veya kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi ya da eşyaya zarar verilmesi durumunda, aynca 
bu suçlara ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(8) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, muhafaza veya nakli ile görevli kişinin dikkat 
ve özen yükümlülüğüne aykın davranmasından yararlanarak kaçması hâlinde, altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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Maddenin son fıkrasında ise, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, bunlann muhafaza veya 
nakli ile görevli kişinin taksirli fiilinden yararlanarak kaçması hâlinde, faile, bu taksirli hareketinden 
dolayı verilecek ceza gösterilmektedir. Burada söz konusu olan fiil sadece taksirli bir hareketten ibaret 
bulunduğundan, artık ceza tertibi itibarıyla hükümlü hakkında verilmiş olan cezaların göz önünde 
bulundurulmasının bir anlam taşımayacağı sonucuna varılmış ve failin taksire dayalı kusuruna göre 
cezanın altı ayla üç yıl arasında hâkim tarafından saptanması uygun sayılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 296) : 
Maddenin birinci fıkrasında, hükümlü, tutuklu veya gözaltına almanın muhafaza veya nakli ile 

görevli kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri haliyle ilgili olarak, görevi kötüye 
kullanma suçuna atıfta bulunulmuş ve bu suça ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu 
kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri, başka bağımsız bir suçu oluşturmadığı 
takdirde, genel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Ancak, 
görevin gereklerine aykırı davranışın, ceza yaptırımını gerektirebilmesi için, görevi kötüye kullan
ma suçuna ilişkin maddede aranan diğer koşulların da somut olayda gerçekleşmesi gerekir. 

İkinci fıkrada ise, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yerden geçici bir 
süreyle uzaklaşmasına müsaade edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun faili, gözaltına alman 
veya tutuklu veya hükümlünün muhafazası veya nakli hususunda görevli olan kimsedir. 

Suçun maddî unsuru gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün kanunen bulunmasına cevaz 
verilmiş olan yerden uzaklaşmasına müsaade edilmesidir. Bu kişiler, ceza infaz kurumunda, 
tutukevinde, hastanede veya karakolda bulunabilir. Bunlann, söz konusu yerlerden, muhafaza veya 
nakil ile yükümlü olanlann izinleri ile uzaklaşmalan hâlinde suç oluşacaktır. Suçun tamamlanması 
için hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına ihtiyaç yoktur. Ancak, bu izin sonucu kaç
manın gerçekleşmesi hâlinde, üçüncü fıkraya göre, kaçmaya kasten imkân sağlama suçuna ilişkin 
hükümler uygulanacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 297): 
Madde metninde hükümlü veya tutuklulann ayaklanması suçu tanımlanmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 298) : 
Madde metninde bazı eşyaların yetkisiz olarak ceza infaz kurumlanna sokulması veya bulun

durulması, suç hâline getirilmiştir. 
Birinci fıkrada, infaz kurumu veya tutukevine sokulan veya bulundurulan eşyanın silâh, uyuş

turucu veya uyancı madde veya elektronik haberleşme aracı olması hâlinde verilecek ceza belirlen
miştir. Ancak, bunlardan silâhın, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin temin edilmesi ya da bulun
durulması esasen suç teşkil etmektedir. Bu durumda fikri içtima hükümlerine göre fail daha ağır 
cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandınlacaktır. Ancak, bu şekilde belirlenen ceza, fıkrada belir
tilen oranda artınlacaktır. 

İkinci fıkrada ise, uyuşturucu veya uyancı madde veya elektronik haberleşme aracı dışında 
kalıp da, kanuna uygun olarak yasaklanmış olan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeleri ceza 
infaz kurumları ve tutukevlerine sokanlar hakkında uygulanacak cezalar öngörülmüştür. Ancak, bu 
suçun oluşabilmesi için, suç konusu eşyanın infaz kurumuna veya tutukevine sokulmasının mevzuat 
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Muhafızın görevini kötüye kullanması 
MADDE 296. - (1) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görev

li kişilerin, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri hâlinde, görevi kötüye kullanma suçuna 
ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Muhafaza veya nakli ile görevli olan kimse, görevinin gereklerine aykırı olarak, gözaltına 
alınan, tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yerden geçici bir süreyle uzaklaşmasına izin verirse; 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Gözaltına alman, tutuklu veya hükümlünün bu fırsattan yararlanarak kaçması hâlinde, kaç
maya kasten imkan sağlama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması 
MADDE 297. - (1) Hükümlü veya tutukluların toplu olarak ayaklanması hâlinde, her biri hak

kında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hükümlü veya tutuklu sayısının üçten 
fazla olmaması hâlinde, bu suçtan dolayı cezaya hükmedilmez. 

(6) Ayaklanma sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlara ilişkin hükümlere 
göre cezaya hükmolunur. 

tnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak 
MADDE 298. - (1) İnfaz kurumuna veya tutukevine silâh, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya 

elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı 
bir suç oluşturduğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yan oranında artırılır. 

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışında kalıp da, yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna 
veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan eşyayı, bu yasağı bilerek, infaz kurumuna veya 
tutukevine sokan veya bulunduran ya da kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların hükümlü veya tutukluların muhafazasıyla görevli 
kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyayı yanında bulunduran 
veya kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve ne suretle elde ettiği hususunda bilgi verirse, 
verilecek ceza yan oranında indirilir. 
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çerçevesinde yasaklanmış olduğunun fail tarafından bilinmesi gerekir. Yani bu suç, ancak doğrudan 
kastla işlenebilir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, ceza infaz kurumu veya tutukevine yasak eşya sokma suçlarının 
tutuklu veya hükümlülerin muhafazasıyla görevli kişiler tarafından işlenmesi, bu suçlar açısından 
daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. 

Dördüncü fıkrada ise, suç konusu yasak eşyayı infaz kurumu veya tutukevinde bulunduran 
kişiler açısından bir etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 299) : 
Bu maddeyle, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulann haber

leşmesini, ziyaretçileriyle görüşmesini, iyileştirme ve eğitim programlan çerçevesinde eğitim ve 
spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmalan ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katıl
malarını, kurum tabibince muayene ve tedavilerini, avukat atamalannı veya bunlarla görüşmelerini, 
mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklanna gitmelerini, kurum görevlileriyle görüşmelerini 
veya salıverilenlerin kurum dışına çıkmalannı her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü 
ve tutuklulan bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler ile mevzuatın hükümlü ve tutuk
lulara tanıdığı her türlü görüşme ve temas olanaklannı engelleyenler hakkında verilecek hapis 
cezası belirlenmiştir. Hükümlü ve tutuklulann açlık grevine veya ölüm orucuna ikna veya teşvik 
edilmeleri veya bu yolda kendilerine talimat verilmesinin de, beslenmesinin engellenmesi 
sayılacağı ifade edilerek, beslenmeyi engelleyenler hakkında uygulanacak hürriyeti bağlayıcı 
cezalar belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun 
neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise, aynca kasten yaralama 
veya kasten öldürme suçlanna ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 300) : 
Cumhurbaşkanının Devleti temsil etmesi ve Anayasada belirtilen görev ve yetkileri göz önüne 

alınarak onun kişiliğine yöneltilen hareketin bir bakıma Devlet kuvvetleri aleyhine cürümlerden 
sayılması gerektiği düşüncesinden hareketle bu madde kaleme alınmış ve Cumhurbaşkanına karşı 
hakaret müstakil bir suç hâline getirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, cumhurbaşkanına hakaretin alenen ya da basın ve yayın yoluyla iş
lenmesi, bu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkraya göre, bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznini gerek
tirmektedir. Hakaret suçlannın niteliği gereği, suçun böylece bir kovuşturma koşuluna bağlan
masının uygun olacağı düşünülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 301) : 
Madde metninde, Türk Bayrağını alenen tahkir fiili cezalandırılmaktadır. 
Suçun konusu Türk Bayrağıdır. Türk Bayrağından maksat, Anayasanın 3 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasında belirtildiği üzere "şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır". Ancak, 
Türk Bayrağının yanı sıra, Anayasa'da belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaretin de bu suçun 
konusunu oluşturacağı kabul edilmiştir. 
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Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme 
MADDE 299. - (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların 

haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programlan çerçevesinde 
eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılmalarını, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat tayin et
melerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gitmelerini, 
kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalannı her ne suretle olursa 
olsun engelleyenler, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, 
mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanağını engelleyenler, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandınlırlar. 

(2) Hükümlü ve tutuklulann beslenmesini engelleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası verilir. Hükümlü ve tutuklulann açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edil
meleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi sayılır. 

(3) Beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaş
mış hâllerinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise, aynca kasten yaralama veya kasten öldürme 
suçlanna ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar 

Cumhurbaşkanına hakaret 
MADDE 300. - (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandınlır. 
(2) Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi 

hâlinde, üçte biri oranında artınlır. 
(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır. 

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama 
MADDE 301. - (1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasa'da belirlenen beyaz ay 
yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak 
kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır. 

(2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dınlır. 
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Suçun maddî unsuru, bayrağın aşağılanmasıdır. Bu aşağılama çeşitli suretlerde gerçekleş
tirilebilir. Madde metninde yer verilen "yırtarak", "yakarak" kelimeleri, tahkirin gerçekleştiriliş 
suretleri ile ilgili örnekleri oluşturmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, millî hâkimiyet alameti olan İstiklal Marşının alenen aşağılanması, 
ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bu suçların Türk vatandaşı tarafından yabancı bir ülkede işlen
mesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 302): 
Maddenin birinci fıkrasında, Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini 

alenen aşağılamak, suç olarak tanımlanmıştır. 
Maddede geçen Türklük deyiminden maksat, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar Türklere 

has müşterek kültürün ortaya çıkardığı ortak varlık anlaşılır. Bu varlık Türk Milleti kavramından 
geniştir ve Türkiye dışında yaşayan ve aynı kültürün iştirakçileri olan toplumları da kapsar. Cum
huriyet deyiminden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlaşılmalıdır. 

Suçun maddî unsuru aşağılamaktır. Bu aşağılamanın alenen gerçekleşmesi gerekir. 
Aşağılamak, suçun konusunu oluşturan değerlere duyulan saygınlığı azaltmaya yönelik davranışlar
dan ibarettir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, as
kerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Bu hüküm karşısında, örneğin iktidarın tahkir ve tezyifi hâlinde fiilin Hükümete yönelik bulun
duğu hususunda duraksanmayacak işaret ve alâmetler varsa, fiilin Hükümete yönelik olduğu kabul 
edilecektir. 

Üçüncü fıkrada bu suçun konusu, işlendiği yer ve faili bakımından daha ağır cezayı gerektiren 
bir nitelikli hâli kabul edilmiştir. Buna göre, Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk 
vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, ceza artırılacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 303) : 
Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine ve birliğine karşı cürümlerden en ağırını cezalandır

maktadır; korunan hukukî yarar Devletin ülkesinin bütünlüğü ve egemenliğidir. Söz konusu suç, 
serbest hareketli bir suçtur. 

Bu suçun oluşabilmesi için belli amaca yönelik fiillerin işlenmesi gerekir. Bu amaç, madde 
metninde, 

1. Devletin topraklannm tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koy
mak, 

2. Devletin birliğini bozmak, 
3. Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak, 
4. Devletin bağımsızlığını zayıflatmak 
olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu suçun oluşabilmesi için, işlenen fiilin bu amaçlan gerçekleştirmeye elverişli ol

ması gerekir. Bu bakımdan, fiillerin söz konusu neticeleri yaratabilecek nitelikte bulunması, suçun 
oluşması için şarttır. Devletin birliğini bozmak, topraklannm bir kısmını veya tamamını başka bir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 6 8 9 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi 
hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama 
MADDE 302. - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen 

aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teş

kilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, 

verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar 

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak 
MADDE 303. - (1) Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin 

egemenliği altına koymak, Devletin birliğini bozmak, Devletin egemenliği altında bulunan toprak
lardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak, Devletin bağımsızlığım zayıflatmak amacına 
yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı 
ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
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devletin egemenliği altına koymak, topraklarından bir kısmını Devlet egemenliğinden ayırmak, 
Devletin bağımsızlığını azaltmak sonuçlarını doğurması mümkün bulunmayan bir fiil, suçun mad
dî unsurunu oluşturmayacaktır. Fiilin bu niteliği taşıyıp taşımadığı ise olayların özelliğine göre tak
dir edilecektir. 

Bu fiillerin, cebrî nitelikli olması gerekir. Maddede ayrıca "yönelik cebrî fiiller" denilmesi 
gereksiz (lüzumsuz, zait) sayılmıştır; zira maddede belirtilen maksatlar çerçevesinde, fiillerin ken
disinin nitelikleri gereği cebrî olması icap ettiği aşikârdır. 

Suçun oluşabilmesi için, maddede yazılı hedeflerin gerçekleşmiş bulunmasına ihtiyaç yoktur. 
Belirtilen amaçlara yönelik fiillerin işlenmiş bulunması yeterlidir. 

Bu suçun işlenmesi sırasında örneğin kişiler öldürülmüş, kasten yaralanmış ya da kişilerin veya 
kamu mallarına zarar verilmiş olabilir. Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçlardan dolayı da ayrıca 
cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, bir ve ikinci fıkrada yer alan suçların işlenmesi dolayısıyla 
tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 304) : 
Madde metninde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş hâlinde olan devletin ordusunda hiz

met kabul etme veya düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silâhlı 
mücadeleye girmek suç olarak tanımlanmaktadır. Bu suçun faili ancak vatandaş olabilir. 

Uluslararası askerî ittifaklar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş hâlinde bulun
duğu devlet ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan bir diğer devletin ordusunda hizmet 
kabul eden vatandaşın, Türkiye Devleti ile savaş hâlinde bulunan devlet ordusunda hizmet kabul et
miş gibi sayılması gerekecektir. 

İkinci fıkrada, düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi üstlenilmesi, ayrı bir suç 
olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, düşman devletle savaş hâlinde olunması gerek
memektedir. Henüz savaş hâlinde olmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı has-
mane hareketlerde bulunan devlet, düşman devlet olarak kabul edilmelidir. Bu suçun faili de ancak 
vatandaş olabilir. 

Bu suçun oluşması açısından dikkat edilecek husus, düşman devlet ordusunda, dolaylı da olsa, 
yönetme ve idareye etkili olma şeklinde bir görevin üstlenilmiş olmasıdır. 

Bir veya ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında örneğin kişiler öldürülmüş, kas
ten yaralanmış ya da kişilerin veya kamu mallarına zarar verilmiş olabilir. Maddenin üçüncü fık
rasında, bu suçlardan dolayı da ayrıca cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir. 

Savaştan evvel yabancı devlet topraklarında bulunup da, o devlet kanunlarının yüklediği bir 
hizmeti kabul etmek zorunda kalmış bulunanların cezalandınlamayacakları maddenin dördüncü fık
rasında açıklanmıştır. Gerçekten zorunlu olarak bir şeyi yapmaya zorlanan kimsenin bundan dolayı 
sorumlu tutulmaması, ceza hukukunda geçerli sübjektif sorumluluk ilkesinin gereğidir. 

GEREKÇE (MADDE 305) : 
Maddenin koruduğu hukukî yarar, esas itibarıyla, Türkiye bakımından dış barışın korun

masıdır. Bu itibarla, yabancı bir devletin Türkiye'ye savaş açması veya hasmane hareketlerde bulun
ması için yabancı devlet yetkililerinin tahrik edilmesi veya bu maksada yönelik olarak yabancı dev
let yetkilileri ile işbirliği yapılması, birinci fıkrada belirtilen suçu oluşturmaktadır. Fıkrada geçen 
"hasmane hareket", barış ilişkileriyle bağdaşması olanağı bulunmayan fiil ve hareketleri ifade et
mektedir. Böylece hasmane hareket, düşmanca tutumu ifade eder ve hatta savaş nedeni olabilir. 
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Düşmanla işbirliği yapmak 
MADDE 304. - (1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş hâlinde olan devletin ordusunda hiz

met kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silâhlı mücadeleye 
giren vatandaş, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi üstlenen vatandaş, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçlann işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi 
hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(4) Savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunup da bu devlet ordusunda hizmete alın
mak mecburiyetinde kalan vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya hükmolunmaz. 

Devlete karşı savaşa tahrik 
MADDE 305. - (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareket

lerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı 
devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Tahrik fiilinin basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

(2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı suç işlemek 
üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi, hasmane hareket olarak 
kabul edilir. 
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Söz konusu suçun faili vatandaş olabileceği gibi, yabancı da olabilir. Bu suçun özellikle yaban
cı devlet yetkilileri ile işbirliği yapmak suretiyle işlenmesi açısından, yabancı devlet vatandaşı olan, 
yabancı devlet yetkilileri, yabancı devlet adına görev yapan örneğin bir bakan, milletvekili veya 
diplomat, fail olabilecektir. Bu bakımdan örneğin Türkiye devletine karşı hasmane hareketlerde 
bulunmak amacına yönelik olarak Türk vatandaşlarıyla işbirliği yapan yabancı devlet yetkilileri, 
Türkiye'de bu suç nedeniyle cezalandınlabilecektir. 

Bu fıkrada yazılı suçun tamamlanması için, Türkiye açısından savaşın gerçekleşmiş bulun
masına ihtiyaç yoktur. 

Tahrik fiilinin basın ve yayın yolu ile işlenmesi, bu suç açısından daha ağır cezayı gerektiren 
bir nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında hasmane hareket kavramı açısından önemli bir hükme yer verilmiş
tir. Buna göre; Türkiye'nin güvenliğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan 
veya dolaylı olarak desteklenmesi, hasmane hareket olarak kabul edilecektir. Böylece, belirtilen 
özellikleri taşıyan suç örgütlerini desteklemek için yabancı devlet yetkililerinin tahrik edilmesi veya 
bu yönde yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapılması, birinci fıkrada tanımlanan suçu oluş
turacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara öz
gü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 306) : 
Madde, genel olarak temel millî yararlan korumakta ve bunlara karşı fiillerde bulunmak üzere 

yarar elde edilmesini cezalandırmaktadır. "Temel millî yarar" kavramının gerek içerik gerek kap
samı itibarıyla çok geniş olabileceği bilinmektedir. Bu bakımdan maddenin son fıkrası kısıtlayıcı bir 
ölçüt olarak kaleme alınmıştır. 

Bu nedenle, "kanunsuz suç olmaz" ilkesini kabul etmiş bulunan Türk ceza hukuku sisteminde 
"temel millî yarar"a karşı eylemde bulunma maksadının belirlenmesi bazen duraksamalara neden 
olabilir. Ancak maddenin son fıkrası duraksamaların giderilmesine olanak verecek niteliktedir. 

Suçun maddî unsuru, para gibi bir yarar kabul etmektir. Ancak bu kabulün belirli temel millî 
yararlara karşı eylemlerde bulunmak amacıyla veya bu nedenle gerçekleşmesi gereklidir. Sağlanan 
yararı kabul etmek suçun tamamlanması için yeterlidir; ayrıca fiilen temel millî yararlara karşı ey
lemde bulunmuş olmak, suçun oluşması için zorunlu değildir. 

Madde, failde kastın ötesinde belli bir amacın varlığını aramaktadır: Maddî unsur, temel millî 
yararlara karşı eylemlerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilecektir. 

Yukarıda açıklandığı üzere madde, genel olarak, temel millî yararlara karşı eylemleri cezalan
dırmaktadır. Bu itibarla kanunda temel millî yararların ihlâli ayrıca özel hükümlerle korunmuş 
bulunduğu hâllerde o hükümlerin uygulanması gerekecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında suçun savaş sırasında işlenmiş olması, daha ağır cezayı gerektiren 
nitelikli hâl sayılmıştır. Esasen savaş sırasında "temel millî yarar"ın saptanmasında hiçbir zorluk da 
bulunmaz; zira artık ölçü vardır: Savaş çabalarını ve zaferin kazanılmasını engelleyici her fiil temel 
millî yararlara karşı sayılmak gerekecektir. 

Keza, bu fıkraya göre, basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak üzere para veya yarar veya 
vaat kabul edilmiş ise ceza artırılacaktır: Para, yarar veya vaat kabulü suretiyle bugün Türk as
kerinin Kıbrıs'tan çekilmesi veya bu konuda Türkiye aleyhine bir çözüm yolunun kabulü için veya 
sırf Türkiye'ye zarar vermek maksadıyla, tarihsel gerçeklere aykın olarak, Birinci Dünya Savaşı 
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(3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Temel millî yararlara karşı hareket 
MADDE 306. - (1) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu neden

le, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için 
yarar sağlayan vatandaşa, üç yıldan on yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası verilir. 
Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur. 

(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş ya da yararın basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak için 
verilmiş veya vaat edilmiş olması hâlinde, verilecek ceza yan oranında artırılır. 

(3) Suç savaş hâli dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma yapılması Adalet 
Bakanının iznine bağlıdır. 

(4) Temel millî yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, millî güvenlik ve cum
huriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır. 
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sonrasında Ermenilerin soykırıma uğradıklarının basın ve yayın yoluyla propagandasının yapılması 
gibi. 

Maddenin üçüncü fıkrası, "temel millî yarar" kavramının belirlenmesindeki tereddütleri gider
mek ve gereksiz kovuşturmalara yer bırakmamak için, suçun kovuşturulmasını barış zamanında 
Adalet Bakanının iznine bağlamıştır. 

Maddenin son fıkrası, temel millî yararlardan nelerin anlaşılması gerektiğini göstermektedir. 
Bu fıkra, Fransız Ceza Kanunundan esinlenilerek kaleme alınmıştır. Fransız Kanunu, belirttiği bazı 
suçların temel millî yararlara ilişkin bulunmasını suçun unsuru saymış ve bu nedenle temel millî 
yararların neler olduğunu tanımlamıştır. Böylece Fransız Kanunu temel millî yararlara yönelik her 
hareketi suç saymamakta, bazı suçların cezalandırılması için bu yararlara zarar olasılığını aramak
ta ve bu nedenle temel millî yararların ne olduğunu tanımlamaktadır. 

Bu madde ise, söz konusu kavramı, son fıkrasındaki tanımın çerçevesinde sınırlandırmakta ve 
bu değerlere karşı harekette bulunmak için yarar sağlanmasını suç saymaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 307) : 
Madde, Türkiye'yi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak fiilleri önlemek ve böylece Tür

kiye bakımından dış barışı korumak amacını gütmekte ve barışa karşı işlenen özel bir suç meydana 
getirilmiş olmaktadır. 

Birinci fıkrada yer alan birinci seçimlik hareket, Ülkede yabancı bir devlete karşı asker top
lamaktır; diğeri ise, yabancı devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmaktır. 

Asker toplama fiilinin Türkiye Devletini savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak şekilde ol
ması gerekir. Böyle bir tehlikenin bulunmadığı hâllerde suç oluşmaz. Söz gelimi Güney 
Amerika'daki bir ülkede muharip sıfatını almış bulunan ihtilalcilere yardım maksadıyla yabancı 
devlete karşı asker toplanılması hâlinde, Türkiye bakımından bir savaş tehlikesi ortaya çık
mayacağından, suçun oluştuğundan söz edilmeyeceği gibi, toplanan asker sayısının çok az olması 
hâlinde de suç oluşmayacaktır. 

Suçun oluşabilmesi için, asker toplama hususunda Türkiye Hükümetinin onamının bulun
maması gerekir. 

İkinci ilâ dördüncü fıkralarda, asker toplama veya hasmane hareketlerde bulunma fiillerinin 
meydana getirebilecekleri neticelere göre faillere ayrı ayrı cezalar verileceği belirtilmiştir. Bu hâl
lerden birincisi asker toplama veya hasmane hareketler neticesinde savaşın meydana gelmesidir. 
İkinci hâl, suçun sadece maddî unsurunu oluşturan fiillerin siyasal ilişkileri bozacak veya Devleti 
veya Türk vatandaşlarını misillemelere karşı bırakacak nitelikte olmasıdır. Bu hâlde belirtilen 
biçimde bir tehlikenin ortaya çıkması yeterlidir. Üçüncü hâl ise, fiilen ilişkilerin kesilmesi veya 
misillemelerin gerçekleşmesidir. 

Her üç hâlde de neticenin gerçekleşmesi yeterli olup failde sonuçlara yönelik bir kastın bulun
ması gerekmez. 

Maddenin beşinci fıkrası ile, bu maddede yazılı suçların kovuşturulması Adalet Bakanının iz
nine bağlanmıştır. 

Son fıkraya göre; bu madde hükümleri, fiili savaş hâlinde ülke topraklarının tamamını veya bir 
kısmını işgal eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri hak
kında uygulanmayacaktır. Böylece, millî direniş hareketlerinin hukuka uygun olduğu, kanun met
niyle vurgulanmış olmaktadır. 
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Yabancı devlet aleyhine asker toplama 
MADDE 307. - (1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yet

kisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kim
seye beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir. 
(3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk 

vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise faile iki yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

(4) Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

(5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. 
(6) Bu madde hükümleri, fiili savaş hâlinde ülke topraklarının tamamını veya bir kısmını işgal 

eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri hakkında uygulan
maz. 
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GEREKÇE (MADDE 308) : 
Bu madde ile; 
a) askerî tesislerin tahribi, 
b) savaş zamanında düşman askerî hareketlerini kolaylaştırma ve bu suçlarla ilgili diğer fiiller 
cezalandırılmaktadır. 
Maddenin birinci fıkrasında Devletin silâhlı kuvvetlerine ait veya bu kuvvetlerin hizmetine 

verilmiş kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının, yolların, müesseselerin, depoların, diğer askerî tesis
lerin kısmen veya tamamen tahribi veya kullanılmayacak hâle getirilmesi suç hâline getirilmiştir. 

Bu fıkrada tanımlanan suç, mala zarar verme suçunun özel bir şeklini oluşturmaktadır. 
İkinci fıkrada ise, suçun ağırlaştırıcı nedenleri gösterilmiştir. 
Üçüncü fıkrada, bu tesislere zarar vermeye taksirle neden olma ayn bir suç olarak tanımlan

mıştır. 
Maddenin dördüncü fıkrasında ise korunan yarar, savaş zamanında Türkiye Devletinin askerî 

hareketlerine zarar verici fiilleri engellemek ve böylece Devletin savaş çabalarını korumaktır. 
Bu fıkrada tanımlanan suçun maddî unsuru, yabancıyla anlaşmak veya anlaşma olmasa da bu 

maksada yönelik fiilleri işlemektir. 
Maddî unsuru oluşturan iki hareketten birisinin Türkiye Devletinin zararına olmak üzere düş

man hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin hareketlerine zarar vermek maksadıyla 
yapılmış bulunması gerekmektedir. O hâlde bu maksatla anlaşma yapmak suçun oluşması için 
yeterlidir. Anlaşma sonucu düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türkiye Devletinin 
askerî hareketleri zarar görmüş ise ceza artırılarak verilecektir. Anlaşma olmadan bu neticeleri mey
dana getirmeye yönelik fiillerin işlenmesi hâlinde de, suçun oluşması için, söz konusu neticelerin 
meydana gelmesine ihtiyaç yoktur. Bu hâlde de neticenin meydana gelmiş olması beşinci fıkra hük
münce, ağırlaştırıcı neden sayılacaktır. 

Suçun faili vatandaş veya yabancı olabilir. Fiil, anlaşma maddî unsurunun gerçekleşmesi suretiy
le işlendiği takdirde çok failli bir suç teşkil edecektir. Bununla birlikte her türlü duraksamayı gider
mek için, maddenin altıncı fıkrasında anlaşan yabancıya da aynı cezanın verileceği belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasına göre, bu maddede tanımlanan suçların Türkiye Devleti ile aralarında 
savaş için ittifak veya iştirak olan devlet zararına olarak Türkiye'de işlenmesi hâlinde de, bu mad
de hükümleri uygulanacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 309): 
Madde, savaş hâlinde vatandaşın veya Türkiye'deki yabancıların, düşmanla her türlü ticarî 

veya iktisadî ilişkilerde bulunmalarını yasaklamakta ve böylece Devletin savaş çabalarına, ne suret
le olursa olsun, engel olunmamasını sağlamak amacını gütmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında yazılı suçun maddî unsuru, savaş zamanında düşman devlete 
savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyanın verilmesidir. Bu 
şeylerin verilmesi ister doğrudan doğruya olsun isterse bunları veren kişinin kendisini saklayarak 
dolaylı bir yolu seçmesi suretiyle gerçekleşsin, suç oluşacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası ise, düşman devlet lehine malî kolaylıklar sağlanması fiillerini suç 
hâline getirmektedir. Suçun maddî unsuru, düşman devlet yaranna yapılan borçlanmalara veya her 
ne nedenle olursa olsun ödemelere katılmak veya bunlara ilişkin işlemleri kolaylaştırmaktır. Demek 
oluyor ki, ikinci fıkrada yer alan suç seçimlik hareketlidir. 
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Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma 
MADDE 308. - (1) Devletin silâhlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, 

deniz ve hava ulaşım araçlarını, yollan, müesseseleri, depolan ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz 
tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa 
bile kullanılmayacak hâle getiren kişiye, altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Suçun; 
a) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması, 
b) Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî hareketlerini teh

likeye koymuş olması, 
hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Tahrip veya kullanılamaz hâle gelme, birinci fıkrada belirtilen bina, tesis veya eşyayı elin

de bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda meydana 
gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Savaş zamanında Türkiye Devleti zaranna olmak üzere, düşman askerî hareketlerini kolay
laştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan 
veya anlaşma olmasa da aynı sonuçlan meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen kişiye on yıldan 
onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(5) Dördüncü fıkrada tanımlanan fiil sonucunda, düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış 
veya Türk Devletinin askerî hareketleri zarar görmüş ise faile ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası 
verilir. 

(6) Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçlan işleyen kimse ile anlaşan yabancıya da aynı ceza 
verilir. 

(7) Yukandaki fıkralarda yazılı fiillerin Türkiye Devleti ile aralannda savaş için ittifak veya iş
tirak olan devlet zaranna olarak Türkiye'de işlenmesi hâlinde de, bu madde hükümleri uygulanır. 

Düşman devlete maddî ve malî yardım 
MADDE 309. - (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş hâlinde olduğu devlete, savaşta Tür

kiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız, 
doğrudan veya dolaylı olarak veren vatandaş, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dınlır. Bu hüküm, Türkiye'de oturan yabancı hakkında da uygulanır. 

(2) Savaş zamanında, düşman devlet yaranna yapılan borçlanmalara veya her ne nedenle olur
sa olsun ödemelere katılan veya bunlara ilişkin işlemleri kolaylaştıran vatandaşa veya Türkiye'de 
oturan yabancıya aynı ceza verilir. 

(3) Savaştan evvel başlamış olsa bile, birinci fıkrada yazılı hâller dışında, nerede bulunursa 
bulunsun düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklannda oturan diğer kimselerle 
Türkiye Devleti zaranna veya düşman devletin savaş gücüne olumlu etki yapacak nitelikte doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak ticaret yapan vatandaşa veya Türkiye'de oturan yabancıya iki yıl
dan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası verilir. 
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Üçüncü fıkrada, düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklarında oturan diğer 
kimselerle ticaret yapılmasını cezalandırmaktadır. Ancak suçun oluşması bazı koşullara bağlanmış
tır. Ticaretin doğrudan doğruya veya dolaylı olmasının önemi yoktur. Her iki hâlde de fiil suç oluş
turur. 

Her üç fıkrada yazılı suç, nerede oturursa otursun vatandaş tarafından işlenebildiği hâlde, an
cak Türkiye'de oturan yabancı tarafından bu suçlar işlenebilir. Dolayısıyla maddede yer alan fiilleri 
dışarıda işleyen yabancılar hakkında madde uygulanmayacaktır. 

Ticarî ve malî ilişkiler ve yardım faaliyetleri savaştan önce başlamış bulunsa bile, savaş sırasın
da sürdürüldüğü takdirde, suç gerçekleşmiş olacaktır. 

Maddenin son fıkrasına göre, bu maddede tanımlanan suçların düşman devletle aralarında 
savaş için ittifak veya iştirak olan devlet yararına işlenmesi hâlinde de, bu madde hükümleri uy
gulanacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 310) : 
Anayasanın Başlangıç Kısmında aynen "Millet iradesinin mutlak üstünlüğü; egemenliğin 

kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiç bir kişi 
ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplanyla belirlenmiş hukuk 
dışına çıkamayacağı; Hiç bir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ül
kesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevî değerlerini, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve 
inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği 
olarak kutsal din duygularının Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;" şeklin
deki ifade ile siyasal iktidarın kuruluş ve işleyişine egemen olması gereken ilkeler gösterilmiş 
bulunmaktadır. 

Siyasal iktidarın kuruluşu ve işleyişine egemen olan bu ilkeleri içeren kuralların bütünü, 
Anayasal düzeni teşkil etmektedir. Bu madde ile korunmak istenen hukukî yarar, Anayasa düzenine 
egemen olan ilkelerdir. 

Madde ile korunmak istenen hukukî yararın niteliği dikkate alınarak, "Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının öngördüğü düzen" ibaresi kullanılmış, böylece korunmak istenen hukukî yarara açık
lık getirilmiştir. 

Maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için, cebir veya tehdit kullanarak Anayasal düzenin 
değiştirilmesine teşebbüs edilmesi gerekir. Bu nedenle, cebir ve tehdit bu suçun unsurunu oluştur
maktadır. Cebir ve tehdit kavramlarının hukukî anlam ve içeriği, bilinen bir husustur. Bu nedenle, 
Anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik teşebbüsün ancak cebir veya tehdit kullanılarak, yani 
bireylerin iradeleri zorlanmak suretiyle ifsat edilerek gerçekleştirilmesi gerekir. 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 146. maddesinin kaynağını oluşturan 1889 İtalyan Ceza Kanununun 118. mad
desi, 146. maddede olduğu gibi, cebir ("Violentemente") unsurunu taşımaktaydı. Ancak, 1930 faşist 
İtalyan Ceza Kanunu'nun aynı konuyu düzenleyen 283. maddesinde, suç tanımından cebir unsuru 
çıkarılmıştı. Faşizmin etkisiyle kaleme alman bu 283. madde, bilahare 11.11.1947 tarihinde yeniden 
değiştirilerek; suç tanımında tekrar cebir unsuruna yer verilmiştir. 

Maddede, maddî unsur olarak "teşebbüs edenler" ibaresi kullanılmış olduğundan, Anayasanın 
öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen üzerine başka bir düzen getirmeye veya bu 
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(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin düşman devletle aralarında savaş için ittifak veya iş
tirak olan devlet yararına işlenmesi hâlinde de, bu madde hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 

Anayasayı ihlâl 
MADDE 310. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngör

düğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin 
fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası ile cezalan
dırılırlar. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçlann işlenmesi hâlinde, aynca bu suçlardan dolayı 
ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

(3) Bu maddede tanımlanan suçlann işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
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düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edilmesi, cezalandırma için yeterlidir. Suç hem 
idare edenler hem de idare edilenler tarafından işlenebileceğinden teşebbüste aranılacak elverişlilik, 
suçun işleniş biçimi ve özellikle suçun bir tehlike suçu olduğu dikkate alınarak, kullanılan cebir 
veya tehdidin neticeyi elde etmeye elverişli olup olmadığının hâkim tarafından takdir edilmesi 
gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 311): 
Madde metninde, Cumhurbaşkanına karşı suikastte bulunulması, kasten öldürme suçuna 

nazaran özel bir suç olarak tanımlanmıştır. Hatta, bu suça teşebbüs, tamamlanmış suç gibi cezalan
dınlmaktadır. Bizim mevzuat geleneğimizde Cumhurbaşkanlığı veya Devlet Başkanlığı gibi, Dev
letin en yüksek makamını işgal eden zatın "öldürülmesi" gibi bir sözcüğe kanunda da yer vermemek 
için bu hususta öteden beri kullanılmasına alışılmış "suikast" sözcüğü tercih edilmiştir. Bilindiği 
gibi suikast Devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi planlı tarzda öldürmeyi ifade ederse de burada 
kasten öldürmeyi belirtmek amacıyla kullanılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, Cumhurbaşkanının şahsına karşı başka bütün fiilî saldınlar, yani 
hakaret dışında kalan tüm hareketler, cezalandınlmaktadır. "Fiilî saldırılar" terimine bütün saldınlar 
girmektedir. 

Cumhurbaşkanının şahsına karşı işlenen suçlar dolayısıyla ilgili suç tanımına göre verilecek 
ceza yan oranında artınlarak hükmolunacaktır. Ancak, bu durumda belirlenecek cezaya alt sınır 
getirilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 312): 
Anayasayı ihlâl suçu, Anayasa düzenine hâkim olan ilke ve sistemleri koruma amacını güder

ken; bu madde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini 
ve yasama gücünü oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa kurallarına uygun bir 
biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumaktadır. 

Anayasa düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu 
düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacını gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yönelen saldınlar, Anayasayı ihlâl suçunu oluşturur. Bu madde kapsamında tanımlanan suç, bu 
amaçlar dışında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasaya uygun bir şekilde görevlerini yerine 
getirmesini engelleme hâllerinde oluşacaktır. 

Bu maddeyle de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerinin engellenmesine yönelik teşeb
büse ait icra hareketleri, tam suç gibi cezalandınlmaktadır. Teşebbüs hareketlerinin ne gibi nitelik 
taşıması gerektiği hususunda Anayasayı ihlâl suçunun gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için, cebir veya tehdide başvurulması gerekir. Bu 
nedenle, cebir ve tehdit, bu suçun seçimlik unsurunu oluşturmaktadır. Cebir ve tehdit kavramlannın 
hukukî anlam ve içeriği hakkında Anayasayı ihlâl suçunun gerekçesine bakılmalıdır. 

Bu suçun işlenmesi sırasında kişiler öldürülmüş, kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış hâlleri gerçekleşmiş ya da kişilerin veya kamu mallanna zarar verilmiş olabilir. Mad
denin ikinci fıkrasında, bu suçlardan dolayı da aynca cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 313) : 
Madde metninde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluştuğu üç güçten 

yönetim gücünü temsil eden Hükümetin ortadan kaldınlmasına veya böyle olmamakla birlikte 
görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi ayn bir suç olarak tanım
lanmıştır. Bu suç tanımında da, Anayasa düzeninin temel organlanndan biri olan Hükümetin or
tadan kaldınlmasına veya görevlerinin engellenmesine yönelik teşebbüse ait icra hareketleri tam 
suç gibi cezalandınlmaktadır. 
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Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı 
MADDE 311. - (1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi hâlinde de, suç tamamlanmış gibi cezaya hük-
molunur. 

(2) Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin 
ceza yan oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz. 

Yasama organına karşı suç 
MADDE 312. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kal

dırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engel
lemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı 
ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

Hükümete karşı suç 
MADDE 313. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kal

dırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı 
ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. 
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Maddenin uygulamasına ilişkin diğer hususlar için Anayasayı ihlâl ve Yasama organına karşı 
suça ilişkin maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

GEREKÇE (MADDE 314) : 
Madde metninde halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyana tahrik, suç olarak 

tanımlanmaktadır. Silâhlı isyan, Devlet otoritesini yok etmek amacını ifade eder. 
Suçun oluşması bakımından önemli olan husus, halkı "silâhlı olarak" maddî bir fiile kışkırt

maktır. 
Suçun oluşması için, isyana tahrik fiili yeterlidir; isyanın gerçekleşmesi şart değildir. Zira mad

denin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, yapılan kışkırtma sonucu isyanın gerçekleşmesi hâlinde 
buna katılanlara ve isyanı idare edenlere verilmesi gerekli cezalar ayrıca gösterilmiştir. 

İkinci fıkraya göre, isyana kışkırtan ayrıca buna katılmış veya isyanı idare etmiş ise, artık 
sadece katılma veya idare etmeden dolayı ceza verilmesi gerekecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyana tah
rik veya silâhlı isyan suçlarının, Devletin savaş hâlinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlan
mak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza belirlenmiştir. 

Silâhlı isyan suçunun işlenmesi sırasında kişiler öldürülmüş, yaralanmış ya da kişilerin veya 
kamu mallarına zarar verilmiş olabilir. Maddenin dördüncü fıkrasında, bu suçlardan dolayı da ay
rıca cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 315) : 
Maddenin birinci fıkrasında, bu fıkra kapsamına giren suçlan işlemek amacıyla silâhlı örgüt 

kurmak veya yönetmek, ayn bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, bu nitelikleri taşıyan 
örgüte üye olmak, ayn bir suç olarak yaptınm altına alınmıştır. 

Maddede geçen temel kavram örgüttür. Dikkat edilmelidir ki, genel olarak suç işlemek amacıy
la örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgüte üye olmak, kanunda yaptınm altına alınmış olmasına 
rağmen; bu maddede, işlenmesi amaçlanan suçlar bakımından bir sınırlama getirilmiştir. Keza, her 
iki suç arasında örgütün niteliği bakımından da farklılık bulunmaktadır. Bu madde kapsamına giren 
örgütün silâhlı olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, silâh, bu suçun bir unsurunu oluşturmak
tadır. Ancak, örgütün bütün mensuplannın silâhlı olmaları zorunlu değildir; hedeflenen suçlann iş
lenmesini sağlayabilecek derecede olmak üzere bazı üyelerin silâhlı olmalan, suçun oluşması için 
yeterlidir. Her hâlde silâh sayısının suçun oluşması bakımından yeterli olup olmadığının takdiri de 
hâkime aittir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hüküm
lerin, bu suç açısından da aynen uygulanacağı kabul edilmiştir. 

Bu suça ilişkin diğer hususlar hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna ilişkin 
madde gerekçesi ile bu suçla bağlantılı etkin pişmanlık hükmünün gerekçesine bakılmalıdır. 

GEREKÇE (MADDE 316) : 
Madde metninde, silâhlı örgüt suçu kapsamına giren örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere silâh, cephane veya benzerî maddelerin sağlanmasını, imal veya icat veya bunların naklini 
veya bu maddelerin hazırlanmasını veya bu maksatla yabancı memleketlerden Türkiye'ye söz 
konusu maddelerin sokulmasını veya saklanması ve taşınmasını ayrıca cezalandırmaktadır. 

Suçun manevî unsuru, söz konusu fiillerin, örgütlerin amaçlan bilinerek gerçekleştirilmesidir. 
Söz konusu maddelerin kullanılması suretiyle ve örgütün faaliyeti çerçevesinde çeşitli suçların 

işlenmesi hâlinde; bu silâh ve cephaneyi temin eden kişiler, aslında bu suçlann işlenişine yardım 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan 
MADDE 314. - (1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı bir isyana tahrik eden 

kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi 
hakkında yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müeb
bet hapis cezası ile cezalandınlır. İsyana katılan diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş hâlinde olmasının sağladığı kolay
lıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi hâlinde, ağırlaşmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlin
de, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. 

Silâhlı örgüt 
MADDE 315. - (1) Bu Kısmın Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlan işlemek 

amacıyla, silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dınlır. 

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 
(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen 

uygulanır. 

Silâh sağlama 
MADDE 316. - (1) Yukandaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak 

maksadıyla bunlann amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak 
suretiyle silâh temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
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eden olarak sorumlu tutulmaları gerekir. Ancak, söz konusu fiiller bu madde kapsamında müstakil 
bir suç olarak tanımlandığı için, sadece bu suçtan dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir. 

GEREKÇE (MADDE 317) : 
Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine, birliğine ve Anayasa düzenine karşı suçlardan her

hangi birini işlemek üzere gerçekleştirilecek birleşmeleri önlemek maksadıyla caydırıcı bir tehlike 
suçunu meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu maddede yer alan suç sadece bir anlaşmanın gerçek
leştirilmesiyle oluşmaktadır. 

Anlaşmadan maksat, iki veya daha fazla kişinin madde metninde gösterildiği üzere, maddî ol
gularla belirlenen bir biçimde, bir irade birleşmesine varmış olmalarıdır. Suçun işlenmesinde kul
lanılacak vasıtalar hakkında da anlaşmanın gerçekleşmesi gereklidir. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 171 inci maddesinde "gizlice ittifak" sözcükleri kullanılmış
tır. Gizlice sözcüğü Kaynak Kanunda yoktur ve anlamsızdır. Bu nedenle yeniden meydana getirilen 
suç tanımında bu kelimeye yer verilmemiştir. Anlaşmanın açıkça yapılmış bulunması hâlinde fiilin 
suç teşkil etmemesinin anlamı olamaz. 

Anlaşma konularından birisini oluşturan "elverişli vasıta"dan suçun işlenmesinde kolaylık sağ
layan her türlü gereçleri anlamak gereklidir. Ancak suçun işlenmesinde anlaşanların, vasıtayı da 
saptamış olmaları gerekir. 

Maddede yer alan anlaşmanın "maddî olgularla belirlenen bir biçimde olması" ibaresi, suçun 
oluştuğunu kabul edebilmek için bulunması gerekli delillerin niteliğine işaret etmektedir. 

Bir suçun işlenmesi için sadece anlaşmaya varmak, anlaşma konusu suç açısından bir hazırlık 
hareketidir. Eğer anlaşma konusu suçun icrasına başlanmamışsa, bu anlaşma dolayısıyla iştirak ve 
teşebbüs hükümlerinden hareketle cezaya hükmedilemeyecektir. Ancak, bu madde kapsamına giren 
suçlar açısından farklı bir yol izlenmiştir. Madde kapsamına giren suçların işlenmesi hususunda an
laşmaya varılması, bu suçlardan bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu madde kapsamına giren 
suçların icrasına başlanmamış olsa bile, bu suçlan işlemeye yönelik bir hazırlık hareketi mahiyetin
deki anlaşma dolayısıyla cezaya hükmedilebilecektir. 

Anlaşmaya varanların sayı bakımından yeterli olup olmadıkları, anlaşanların toplumda işgal et
tikleri yer, kişilikleri, temsil ettikleri güç bakımlarından neticeyi alabilecek durumda olup olmadık
ları hâkim tarafından takdir edilecek ve saptanacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile cezasızlığı sonuçlayan bir etkin pişmanlık hâli getirilmiştir: İşlen
mesi kararlaştırılan suçun icra hareketlerine geçilmesinden önce ve soruşturmaya başlamadan it
tifaktan yani anlaşmadan çekilme hâlinde, çekilene ceza verilmeyecektir. Ancak, soruşturmaya baş
landıktan sonra anlaşmadan çekilme hâlinde, bu etkin pişmanlık hükmü uygulanamayacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 318) : 
Madde metninde gösterilen yerlerin komutanlıklarını yetkisiz gasbedenleri veya makamların 

emir ve izniyle işgal ettikleri komutanlıkları terk etmeleri için verilen emirlere uymayanları 
cezalandırmakta ve böylece memuriyetin gaspı suçları bakımından özel bir hâli kabul etmiş bulun
maktadır. Ancak bu hâlde millî savunma bakımından özel ve vahim tehlike meydana geleceğinden 
suç, "Millî Savunmaya Karşı Suçlar" Bölümü içine alınmıştır. Böylece söz konusu suç ile korunan 
hukukî yarar, Ülkenin savunmasıdır. 
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Suç için anlaşma 
MADDE 317. - (1) Bu Kısmın Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan suçlardan herhan

gi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddî olgularla belirlenen bir 
biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre, üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu 
ittifaktan çekilenlere ceza verilmez. 

ALTINCI BÖLÜM 
Millî Savunmaya Karşı Suçlar 

Askerî komutanlıkların gasbı 
MADDE 318. - (1) Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından memur edilmedikleri 

hâlde, bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisinin veya savaş hava filosunun veya 
bir kale veya müstahkem mevkiin veya bir askerî üssün veya tesisin, bir liman veya şehrin 
komutasını alanlara müebbet hapis cezası verilir. 

(2) Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından görevlendirilmeleri suretiyle yukarıda gös
terilen yerlerin komutanı bulunanlardan, yetkili makamlarca komutanlığı terk etmeleri için verilen 
emirlere uymayanlara da aynı ceza verilir. 
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GEREKÇE (MADDE 319) : 
Madde, halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte, teşvik veya telkinde bulunmayı veya 

propaganda yapmayı cezalandırmaktadır. Vatanın düşman güçlerine karşı korunması bakımından 
her Türk vatandaşının askerlik hizmetini severek ve isteyerek yerine getirmesi şarttır. Esasen asker
lik hizmetine yönelik duygu, vatandaşlığın zorunlu gereği olan vatana sadakat borcunun bir par
çasını oluşturur. Söz konusu duyguyu tahrip etmek veya zayıflatmak maksadıyla vatandaşları asker
lik hizmetlerinden soğutma yolunda teşvik veya telkinlerde bulunmayı veya propagandayı suç 
hâline getirmek suretiyle madde, millî savunmayı koruma amacını gütmektedir. 

Telkin ve teşvikin veya propagandanın askerî hizmetten soğutacak kuvvette olması koşulu ile 
söz, yazı, işaret, küçültücü imgeler veya bunların benzerleri marifetiyle yapılması suç oluşturacak
tır. Teşvik veya telkin geniş sayıda kişilere yönelik olmayan fesatçı fiil olduğu hâlde propaganda 
çok daha geniş ve önceden belirli olmayan gruplara yönelik etkin telkin ve teşvikleri ifade etmek
tedir. 

Maddenin son fıkrasına göre, fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi, ağırlaştırıcı nedendir. 
GEREKÇE (MADDE 320) : 
Silâhlı kuvvetlerin vatan savunması bakımından kanunlar çerçevesindeki görevlerini gereğin

ce yerine getirebilmeleri için, mensuplarının kanunlara itaat etmeleri ve yeminlerine sadık kal
maları, askerî disiplini sıkı bir şekilde muhafaza etmeleri zorunluluğuna ilişkin toplum yararını 
korumak amacıyla bu madde getirilmiş bulunulmaktadır. 

Maddede bu maksatla iki suç yer almaktadır. Her iki suçun faili asker veya sivil olabilir. Bu 
suçlarla, millî savunma ile ilgili toplum yararı ihlâl edilmiş olmaktadır. Askerler veya askerî idareye 
bağlı olarak görev yapan diğer kişiler ise suçun konusunu teşkil etmektedirler. 

Madde kapsamında iki suç tanımına yer verilmiştir. Bunlardan birincisi, askerleri veya askerî 
idareye bağlı olarak çalışan sivilleri kanunlara itaatsizliğe, yeminlerini bozmaya veya askerî disip
lini ihlâle, askerlik hizmetine ilişkin görevlerini keza ihmale yöneltmek veya tahrik etmektir. Fık
rada yer alan ikinci suç ise, sözü geçen yöneltme ve tahrik konularını askerlerin önünde övmek veya 
bunları iyi gördüğünü söylemektir. 

Her iki fiil de bir tehlike suçu oluşturduklarından yöneltme, tahrik veya övme veya iyi gör
düğünü söyleme, suçun oluşması için yeterlidir. Doğal olarak, her tehlike suçunda olduğu gibi, 
maddenin yorumunda somut tehlike olasılığının varlığı araştırılmalıdır. Ayrıca fiilen bir itaatsizlik 
neticesinin meydana gelmiş bulunması gerekli değildir. 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında her iki suça ait ortak ağırlaştırıcı nedenler gösterilmiş
tir. İkinci fıkradan anlaşılacağı üzere suçun oluşması için bir tek kişiye yönelik tahrik yeterlidir. 

GEREKÇE (MADDE 321) : 
Ülkede ne nedenle olursa olsun vatandaşlardan asker toplamak veya vatandaşları silâhlandır

mak, Devletin tekelinde olan bir iştir. Ancak Hükümetin izniyle vatandaşlar arasında bir yabancı 
veya yabancı devletin hizmetinde veya lehinde çalışmak üzere, asker toplamak veya vatandaşları 
silâhlandırmak olanaklıdır. İşte madde, Hükümetin müsaadesi olmadan Ülkede vatandaşlar arasın
da asker yazmayı veya bunları silâhlandırmayı cezalandırarak Devletin söz konusu yarar ve tekelini 
korumaktadır. 

Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu seçimlik hareketlerden 
birincisi, asker yazmaktır. Asker yazmak, kişilere bir taahhütname imzalatmak, bu maksatla para 
veya başka şeyler vermek, yararlar sağlamak gibi şekillerle gerçekleştirilebilir. 
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Halkı askerlikten soğutma 
MADDE 319. - (1) Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde 

bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır. 

Askerleri itaatsizliğe teşvik 
MADDE 320. - (1) Askerleri veya askerî idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri kanun

lara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askerî disiplini veya askerlik hizmetine iliş
kin görevlerini ihlâle yönelten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer 
görevlere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, bir yıl
dan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, alenî olarak işlenmişse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 
(3) Fiil, savaş zamanında işlenmiş ise ceza bir katı oranında artırılır. 

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma 
MADDE 321. - (1) Hükümetin izni olmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet hizmetinde 

veya bunlann lehinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan asker yazan veya vatandaşları 
silâhlandıran kimseye üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Asker yazılanlar veya silâhlandınlanlar arasından asker veya askerlik çağında olanlar var
sa ceza üçte biri oranında artınlır. 

(3) Birinci fıkradaki hizmeti kabul eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
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İkinci seçimlik hareket ise, vatandaşları yabancı veya yabancı devlet hizmet veya lehinde kul
lanmak üzere silâhlandırmaktır yani onlara silâh vermektir. Suç seçimlik hareketli olduğundan as
ker yazılanlara silâh da tevdii hâlinde faile ayrıca bir ceza verilmeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, asker yazılanlar veya silâhlandınlanlann asker olmaları veya as
kerlik çağında bulunmaları hâlinde cezanın artırılacağı açıklanmıştır. 

Maddenin sonuncu fıkrası, Hükümetin izni olmadan kendilerine teklif edilen hizmeti kabul et
miş yani asker yazılmış veya silâh almış olan kişileri ayrıca cezalandırmaktadır. 

Birinci fıkradaki suçun maddî unsuru asker yazmak veya silâhlandırmak olduğu için, hizmet 
kabul eden veya silâhlanan kişi bu suçun şeriki sayılmaz. Bu nedenle, adı geçenlerin fiillerini ayrı 
bir hüküm ile ayrıca suç hâline getirmek uygun sayılmıştır. 

GEREKÇE (MADDE 322) : 
Madde, savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir ve kararlarına bilerek 

aykırı harekette bulunulmasını cezalandırmaktadır. Savaş zamanında herkesin yetkili makam ve 
mercilerin emir ve kararlarına uymalarını gerektiren zorunluluk çok açıktır. Esasen yetkili makam 
ve merciin emir ve karannın söz konusu olabilmesi için bunların kanuna uygun bulunmaları gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 323) : 
Madde, savaş zamanında silâhlı kuvvetlerin veya halkın ihtiyaçları için kamu kurum veya 

kuruluşlarıyla sözleşme yaparak iş veya mal verme taahhüdünde bulunanların, yükümlülüklerini 
kısmen de olsa yerine getirmemelerini cezalandırmaktadır. 

Taahhüdün yerine getirilmemesi taksirli bir fiilden meydana gelmiş ise ceza yarıya kadar indiril
mekte ve böylece taksirli bir suç meydana getirilmiş olmaktadır. Ancak taahhütte bulunanın kast veya 
taksir derecesinde hiçbir kusuru yok ise, taahhüdün yerine getirilmemesi, örneğin mücbir nedene 
dayanmakta ise ceza verilmeyecektir; verilecek olan şeylerin başkalarınca imha olunması gibi. 

Maddenin üçüncü fıkrası, taahhüdün yerine getirilmemesine aracıların, örneğin taşeronların 
neden olduğu hâllerde aracıların da aynı suretle cezalandırılacaklarını hüküm altına almış bulun
maktadır. 

Maddenin son fıkrasında hile yapan müteahhitlerin fiillerinin daha ağır cezayla karşılanması 
öngörülmektedir. 

GEREKÇE (MADDE 324) : 
Madde, savaş sırasında belirli koşullarla ve maksatlarla yalan haber veya havadis yaymayı ve 

temel millî yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunmayı cezalandırmaktadır. Böy
lece madde iki ayrı suçu içermektedir; ikisinin de korumak amacını güttüğü hukukî yarar, savaş 
sırasında halkın maneviyatını bozacak etkileri gidermek, önlemektir. 

Birinci fıkrada tanımlanan suçun oluşabilmesi için, fiilin savaş sırasında işlenmesi gerekir. Fiil, 
asılsız, abartılmış veya özel maksada dayalı havadis veya haberler yaymak, bunları aktarmaktır. 

Maddede geçen "havadis ve haber" kelimeleri eş anlamlı olmakla birlikte soyut habere göre 
havadis daha ziyade ilgi çekici bir haber anlamını taşır. Haber ise bir olay üzerine edinilen bilgi 
demektir. Basın ve yayın marifetiyle verilen bilgilere de haber denilir. 

"Yayma ve nakletme", haber ve havadislerin her türlü vasıtayla, değişik çevrelerin bilgisine (ıt
tılaına) ulaştırılması ve duyurulması demektir. "Özel maksada dayalı havadis ve haber" ise, aslında 
doğru bir haberin olumsuz etki yapacak surette yayılıp nakledilmesini ifade eder; haberin taraf 
tutucu şekilde verilmesi gibi. "Aslı olmayan havadis ve haber" uydurulmuş haber demektir. "Abar
tılmış havadis ve haberden" maksat aslında doğru olan bir haberin, insanları olumsuz etkileyecek 
biçimde büyütülerek sunulmasıdır. 
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Savaş zamanında emirlere uymama 
MADDE 322. - (1) Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya karar

larına bilerek aykırı harekette bulunan kimseye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

Savaş zamanında yükümlülükler 
MADDE 323. - (1) Savaş zamanında, Devletin silâhlı kuvvetlerinin veya halkın ihtiyaçları için 

Devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya kamu ihtiyaçlarını sağlayan bir 
kuruluş ile iş yapmak veya eşya vermek üzere yaptıkları sözleşmedeki yükümlülükleri kısmen veya 
tamamen yerine getirmeyen kimseye üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para 
cezası verilir. 

(2) Yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi taksirden ileri gelmişse, 
cezanın dörtte üçüne kadarı indirilebilir. 

(3) Yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesine asıl yükümlüler ile araların
da sözleşme bulunan aracılar veya bunların temsilcileri neden olmuşsa, bunlar hakkında da aynı 
cezalar uygulanır. 

(4) Savaş zamanında yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hile yapan yukarıdaki fıkralarda 
yazılı kişilere on yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası verilir. 

Savaşta yalan haber yayma 
MADDE 324. - (1) Savaş sırasında kamunun endişe ve heyecan duymasına neden olacak veya 

halkın maneviyatını sarsacak veya düşman karşısında ülkenin direncini azaltacak şekilde asılsız 
veya abartılmış veya özel maksada dayalı havadis veya haber yayan veya nakleden veya temel mil
lî yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

(2) Eğer fiil; 
a) Propagandayla, 
b) Askerlere yönelik olarak, 
c) Bir yabancı ile anlaşma neticesi, 
işlenmişse, verilecek ceza on yıldan yirmi yıla kadar hapistir. 
(3) Fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlenmişse müebbet hapis cezası verilir. 
(4) Savaş zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak 

şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme kağıtlarının değeri üzerinde etki 
yapmaya yönelik hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar 
adli para cezası verilir. 
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Haber veya havadisin, kamunun endişe duymasına neden olacak veya halkın maneviyatım 
bozacak veya Ülkenin düşman karşısında direncini azaltacak nitelikte olması gereklidir. 

Birinci fıkrada yer alan diğer seçimlik hareket, "temel millî yararlara zarar verebilecek herhan
gi bir faaliyette bulunmaktır. Savaş sırasında Ülkenin çabalarını, etkinliğini zayıflatan ve milletin 
zafere ulaşmasını zorlaştıracak nitelikte bulunan her türlü faaliyetin temel millî yararlara zarar 
verebilecek nitelikte olduğunu kabul etmek gerekir. 

Söz konusu suç, bir tehlike suçudur. 
Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada yer alan suça ait üç ağırlaştıncı nedene yer veril

miştir. Bunlardan birincisi propagandayla işlenmesi, ikincisi askerlere yönelik olarak işlenmesi, 
üçüncüsü ise bir yabancı ile anlaşarak bu fiilin işlenmesidir. Propagandadan maksat yalan haber ve 
havadislerin veya temel millî yararlara zarar verecek faaliyetlerin insanları güçlü biçimde etki altın
da bırakacak nitelikteki araçlarla işlenmiş bulunmasıdır. Haber ve havadislerin askerler arasında 
yayılıp nakledilmesi veya temel millî yararlara zarar verebilecek hareketlerin keza askerlere yönel
tilmesi bir ağırlaştıncı neden teşkil etmektedir. Fiilin yabancı ile anlaşma neticesi işlenmesi de bir 
ağırlaştıncı nedendir. Maddenin üçüncü fıkrasına göre fiilin düşmanla anlaşma neticesi işlenmesi 
hâlinde ceza artırılmaktadır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında ekonomik sabotaj niteliğindeki hareketler cezalandırmaktadır. 
Bu fıkrada yazılı suçun maddî unsuru yabancı paralann değerini düşürmeye ve itibarı amme kâğıt
larının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik her türlü hareketlerde bulunmaktır. Söz konusu 
hareketlerin suç oluşturması için, bu fiillerin savaş zamanında işlenmesi ve milletin direncini teh
likeye düşürecek şekilde olması gerekir. Suç serbest hareketlidir. 

Beşinci fıkraya göre, dördüncü fıkrada yazılı fiillerin yabancı ile veya düşmanla anlaşma 
sonucu işlenmesi bir ağırlaştıncı neden oluşturmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 325) : 
Maddenin 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu ile birlikte in

celenip uygulanması gerekir. Maddede, sulh zamanında seferberliğe ait görevlerini ihmal eden veya 
geciktiren kamu görevlisine bu ihmalin karşılığı verilecek ceza gösterilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 326) : 
Madde, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan düşman bir devletten herhangi bir akademik derece 

veya şeref, unvan, nişan ve sair fahri rütbe veya bunlara ait maaş almayı veya başka yararlar kabul 
etmeyi ihanet sayan bir görüşten hareketle bunlan alan veya kabul edenleri cezalandırmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 327) : 
Madde, Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikalann 

yok edilmesi, tahribi, bunlar üzerinde sahtecilik yapılması veya bunlann tahsis olunduklan yerden 
başka bir yerde kullanılmaları, hileyle alınmaları veya çalınmaları fiillerini cezalandırmaktadır. 
Böylece maddenin koruduğu hukukî değer, Ülkenin savunmasıdır. 

"Devletin güvenliği" kavramı, Devletin varlığının korunması, tehlikeyle karşı karşıya bırakıl
maması demektir. Devletin varlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikteki fiiller Devletin güvenliğini 
ihlâl eder. "Devletin iç ve dış yararları" ibaresine gelince; bir büyük örgütlenme olarak Devletin el-
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(5) Dördüncü fıkrada yazılı fiil, bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmişse ceza yarısı; düşman
la anlaşma sonucu işlenmiş ise bir katı oranında artırılır. 

Seferberlikle ilgili görevin ihmali 
MADDE 325. - (1) Sulh zamanında seferberlikle ilgili görevlerini ihmal eden veya geciktiren 

kamu görevlisine altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü 
MADDE 326. - (1) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, 

unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaşa 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 
MADDE 327. - (1) Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya 

vesikalan kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya 
geçici de olsa, bunlan tahsis olunduklan yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan 
kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Yukandaki yazılı fiiller, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklannı veya 
savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş ise müebbet hapis cezası verilir. 
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bette ki, yararları ile güvenliği arasında da sıkı bir ilişki vardır. Yararlarını koruyamayan Devletin 
güvenliği de tehlikeye düşebilir. Madde, Devlet yararlan arasında "siyasal" olanları göz önüne al
mış bulunmakta; bu nedenle, ekonomik, kültürel ve benzerî nitelikteki yararlara ilişkin belge veya 
vesikalar, bu suçun konusunu oluşturmamaktadır. Söz gelimi Devletin dış ilişkilerinin iyi tarzda sür
dürülmesi hususundaki yarar gibi. 

Suçun oluşması için belge veya vesikalann bir sırrı içermesi hususunda zorunluluk yoktur. Zira 
madde belgenin içerdiği sırn değil bizatihi Devletin güvenliği veya siyasal yararlan ile ilgili olan 
belge veya vesikaları korumaktadır. Ancak fiillerin işlendiği sırada Devletin güvenliği veya siyasal 
yararlanyla olan ilgisinin devam etmiş bulunması gerekir. Söz gelimi tarihi belge veya vesikalar 
hâlen bu niteliği korumuyorlarsa, onlar hakkında bu maddenin uygulanması söz konusu olmaz. 

Maddede yazılı olan "belge" sözcüğü her türlü evrak ve vesikalan kapsamaktadır. Resmî bel
ge, genellikle hukukî işlemlerin doğruluğunu belirtme yetkisine sahip makam tarafından usulüne 
göre düzenlenmiş veya onaylanmış yazılar, Devlet memurlannca görev gereği gerçekleştirilen iş
lemleri taşıyan resmî defter ve dosyalar, askerî plan ve haritalar ve bir olayın gerçeğe uygunluğunu 
gösteren her türlü yazılardır. Güvenilen, doğrulanan her türlü belge anlamındadır. 

Maddenin ikinci fıkrası, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerini göstermektedir. 
Buna göre, birinci fıkrada yazılı fiiller, savaş etkinliğini veya askerî hareketleri tehlikeye koymuş 
ise ceza artınlacaktır. 

GEREKÇE (MADDE 328) : 
Maddeyle, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan gereği, niteliği bakımından giz

li kalması gerekli bilgilerin temin edilmesi cezalandırmaktadır. Maddenin koruduğu yarar, millî 
savunmadır. 

Maddenin uygulanmasında dikkat edilmesi gerekli husus temin edilen bilgilerin Devletin 
güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan gereği gizli kalmasının zorunlu olmasıdır. Demek oluyor 
ki, bilgi sır niteliğinde olacaktır. Eğer bilgi, temin olunduğu sırada sır olma vasfını kaybetmiş ise, 
söz gelimi temin edilmeden önce açıklanmış veya herkes tarafından bilinen bir husus hâline gelmiş 
ise, artık sır olmaktan çıkacağından, bunun temininden dolayı faile ceza verilemeyecektir. 

Sırdan maksat, yetkili bulunmayan kişilerin hakkında bilgi sahibi olmalan hâlinde "Devletin 
güvenliğinin, millî varlığının, bütünlüğünün, anayasal düzeninin veya iç veya dış siyasal yarar
larının tehlikeye düşebileceği bilgiler"dir. Ancak, vurgulamak gerekir ki, suç olgusuna ilişkin bilgi 
ve belgeler, bir hukuk toplumunda hiçbir surette devlet sırn olarak koruma altına alınamaz. 

Maddede geçen "temin" kelimesi gizli kalması gereken bilgilerin öğrenilmesi için çaba göster
mek, bu hususta vasıtalara başvurma gereğini ifade etmektedir. Bilgilerin böylece temini yani öğ-
renilmesiyle suç oluşur; bu suçun oluşabilmesi için bunlann açıklanmasına gerek yoktur. 

Elde edilen bilgilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre Devletin güvenliği yahut iç ve dış 
siyasal yararlannm gizli kalmasını gerektirdiği bir bilgi olup olmadığının belirlenmesi gerekir. 

GEREKÇE (MADDE 329) : 
Madde, Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ya da vesika 

içeriklerindeki bilgilerin "siyasal veya askerî casusluk" maksadıyla temin edilmesini cezalandır
maktadır. 

Siyasal casusluktan maksat, yabancı bir devlet yaranna, Türkiye Devletinin veya vatandaş-
lannın veya Türkiye'de oturmakta, ikâmet etmekte olanlann zaranna olarak bilgilerin toplanması 
demektir; kamu sağlığına ilişkin, malî veya milletin maneviyatına ilişkin gizli kalması gereken 
bütün bilgiler casusluğun kapsamı içindedir. 
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Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 
MADDE 328. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından, niteliği 

itibanyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklannı veya savaş etkinliğini veya 
askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa müebbet hapis cezası verilir. 

Siyasal veya askerî casusluk 
MADDE 329. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından, niteliği 

itibanyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kim
seye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil; 
a) Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yaranna işlenmişse, 
b) Savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklannı veya savaş etkinliğini veya as

kerî hareketlerini tehlikeye sokmuşsa, 
fail, ağırlaştınlmış müebbet hapis cezası ile cezalandınlır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664) 



- 7 1 4 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Maddelerin Gerekçeleri) 

Askerî casusluktan maksat ise, yabancı devlet yararına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
zararına askerî bilgilerin toplanmasıdır. 

Suçun maddî unsuru, bilgilerin temin edilmesidir. Maddî unsuru oluşturan hareket, esasen var 
olan bilgilerin ele geçirilmesi yani bu maksatla çaba gösterilerek teminidir. 

Suçun oluşması için failde kastın yanı sıra, özel bir maksadın varlığı aranacaktır. Bilgilerin 
siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temini gerekmektedir. 

Suçun konusunu oluşturan bilgilerin, "nitelikleri itibarıyla" gizli kalması gerekli bilgiler ol
malıdır. Vatandaşların haber alma, aydınlanma haklarını saklı tutmak için "bilgilerin nitelikleri 
itibarıyla" gizli kalmalan zorunluluğuna işaret edilmiştir. Gizliliği gerekli kılan husus Devletin 
güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlandır. Bu itibarla bilgilerin, Devletin güvenliği veya iç ve dış 
siyasal yararlan ile yakından ilgili bulunma ve bunlann elde edilmelerinin söz konusu değerleri teh
likeye sokabilecek nitelikte olması gereklidir. 

Maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde suçun nitelikli hâlleri gösterilmiştir. Bunlar
dan birincisi fiilin Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devlet yaranna işlenmesi yani failde Tür
kiye ile savaş hâlinde olan bir devlet yararına iş görme amacının varlığıdır. 

İkinci nitelikli hâl ise, fiilin Devletin savaş hazırlıklan veya savaş etkinliğini veya askerî 
hareketlerini tehlikeye sokmuş bulunması veya fiilin savaş sırasında işlenmiş olmasıdır. 

"Devletin savaş etkinliği" ibaresi Devletin savaş bakımından bütün güç, kudret ve yetenek
lerini, olanaklannı kapsamaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 330) : 
Madde, Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlan gereği niteliği itibanyla gizli kalması 

gereken bilgilerin açıklanmasını cezalandırmakta ve böylece ülke güvenliğini ve yararlannı 
korumaktadır. 

Suçun maddî unsuru olan "açıklama", yukanda nitelikleri gösterilen Devlet sırlannın bir veya 
birden fazla kişiye her ne suretle olursa olsun bildirilmesini, naklini belirtmektedir. 

İkinci fıkrada gösterilen, suça ait nitelikli unsurlar hakkında yukandaki maddenin ikinci 
fıkrasının gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, failin taksiri sonucu fiilin işlenmesine neden olunması hâli 
cezalandırılmakta ve bu hâllerde birinci ve ikinci fıkralann ihlâl edilmiş olabileceği öngörülerek, 
ayn ayn yaptınm konulmaktadır. Bu fıkrayla cezalandınlan fiil, taksir sonucu Devletin güvenliği 
veya iç veya dış siyasal yararlannın gizli kalmasını gerektirdiği bilgilerin, bunlan açıklayan 
kimsenin eline geçmiş olmasıdır. 

GEREKÇE (MADDE 331) : 
Madde, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla giz

li kalması gereken bilgilerin, özel bir maksatla yani siyasal veya askerî casusluk için açıklanmasını 
cezalandırmaktadır. "Siyasal veya askerî casusluk" maksadı ve söz konusu suçun nitelikli hâlleri 
hakkında açıklamalar için yukandaki maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

GEREKÇE (MADDE 332) : 
Devletin ülkesinde iki yabancı devletin birbirine karşı casusluk faaliyetlerini icra etmeleri, 

yabancı devletler üzerinde olumsuz etki yaparak, uluslararası ilişkilerin bozulmasına neden 
olabileceğinden, bu fiillerin de nitelikleri itibanyla cezalandınlması uygun görülmüş ve böylece 
uluslararası casusluk cezalandınlmıştır. 

Maddenin koruduğu hukukî yarar, Türkiye'nin uluslararası itibandır. 
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Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama 
MADDE 330. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından niteliği 

itibanyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş yıldan on yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklannı veya savaş etkinliğini 
veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise birinci fıkrada yazılı olan hâlde, faile altı ay
dan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâllerden birinin varlığı hâlinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası verilir. 

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama 
MADDE 331. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından niteliği 

itibanyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye 
müebbet hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklannı veya savaş etkinliğini 
veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verilir. 

Uluslararası casusluk 
MADDE 332. - (1) Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımın

dan niteliği itibanyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya as
kerî casusluk maksadıyla temin eden vatandaşa veya bunu Türkiye'de temin etmiş bulunan yaban
cıya bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 
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GEREKÇE (MADDE 333): 
Bu madde, Devletin askerî yararlarını korumaktadır. 
Maddede, askerî yarar gereği yasaklanan yerlere "gizlice" veya "hile" ile girilmesi cezalandırıl

maktadır. Taksirle, yanlışlıkla girmek suç olmayacaktır. 
Gizlice girmek; denetim ve korumaya ilişkin her türlü tedbirler giderilerek yasaklanan yere 

girilmesi anlamındadır. 
Hile ile girmek ise, girmek için aldatıcı vasıtalar kullanmak demektir. Sahte kimlik kullanma, 

askerî elbise giymek gibi. 
Girilen yerin "Devletin askerî yaran" gereği yasaklanmış yerlerden olması gerekir. Bir askerî 

tesis inşaatında kişilerin güvenliğini sağlamak maksadıyla konulmuş giriş yasağının ihlâli bu suçu 
oluşturamaz. Çünkü, bu durumdaki yasaklama, askerî yarar gereği değildir. 

Devletin askerî yaran gereği girilmesi yasaklanmış yerler, askerî yarar nedeniyle girilmesi 
yasaklanmış kara, deniz ve hava bölgelerini kapsamaktadır. 

Maddenin son fıkrasındaki hüküm, fiilin savaş zamanında işlenmesini bir ağırlaştıncı neden 
saymış bulunmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 334) : 
Madde, birinci fıkrasında Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fennî keşif veya 

yeni buluşlan veya sınaî yenilikleri görevi dolayısıyla öğrenip de, kendisinin veya başkasının 
yaranna kullanmayı veya kullanılmasını sağlamayı cezalandırmaktadır. Böylece birinci fıkra aslın
da Devletin güvenliği açısından gizli kalması gerekli fennî ve sınaî sırlann açıklanmasını önlemek 
amacını gütmektedir. Suçun faili kamu görevlisi olabilir. 

Suçun maddî unsuru, fennî keşif veya yeni buluşlan veya sınaî yenilikleri kendisi veya başkası 
yaranna kullanmak veya kullanılmasını sağlamaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, suça ait ağırlaştıncı nedenler gösterilmiştir. 
Maddenin üçüncü fıkrasında, ayn bir suç yer almış bulunmaktadır; korunmak istenen yarar 

Türkiye tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmeye memur edilen kim
senin bu görevi sadakatle yerine getirmesinin teminidir. Görevin sadakatle yerine getirilmemesi, 
yani Devlete karşı görevde gösterilmesi gerekli özen ve itina dışında ihmal ile icrası bu suçu mey
dana getirecektir. Ancak suçun oluşabilmesi için, sadakatle yerine getirilmemiş görev dolayısıyla 
zarar meydana gelebilmesi olasılığının ortaya çıkması gereklidir. Zarar gelebilmesi olasılığı bir 
cezalandınlabilme koşulunu oluşturduğundan failde buna yönelik bir kastın bulunması gerekmez. 
Esasen suç ihmal niteliğindedir; zira görev sadakatle yani tam olarak yerine getirilmemekte, ihmal
de bulunulmaktadır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, herkes için bir ihbar yükümlülüğü getirilmiş bulunulmaktadır. 
Birden üçe kadar olan fıkralarda yer alan suçlann işleneceğini haber alan her vatandaşın bunu yet
kililere ihbar etmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Asıl fiil teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile ihbar
da bulunmayan hakkında yine de cezaya hükmedilecektir. 

GEREKÇE (MADDE 335): 
Madde, yetkili makamlarca kanun veya düzenleyici işlemlerin verdiği yetkiye dayanarak, açık

lanması yasaklanan ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin temin edilmesini 
cezalandırmaktadır. Böylece yetkili makamlann kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını 
yasaklayabilecekleri bilgilerin temin edilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır. Suçun oluşması için 
kanun ve düzenleyici işlemlerin yetkili makamlara o konudaki bilgilerin açıklanmasını yasaklamak 
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Askerî yasak bölgelere girme 
MADDE 333. - (1) Devletin askeri yaran gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice 

veya hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik 
MADDE 334. - (1) Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını 

gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşlan veya sınaî yenilikleri kendisinin veya başkasının 
yaranna kullanan veya kullanılmasını sağlayan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne 
kadar adli para cezası ile cezalandınlır. 

(2) Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yaranna işlenir veya Devletin savaş 
hazırlıklannı veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokacak olursa, faile müeb
bet hapis cezası verilir. 

(3) Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmek için 
görevlendirilen kimse, bu görevi sadakatle yerine getirmediği ve bu fiilden dolayı zarar meydana 
gelebildiği takdirde faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

(4) Bu maddede tanımlanan suçlann işleneceğini haber alıp da, bunlan zamanında yetkililere 
ihbar etmeyenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

Yasaklanan bilgileri temin 
MADDE 335. - (1) Yetkili makamlann kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını 

yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, Devletin savaş hazırlıklannı veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikey
le karşı karşıya bırakmış ise faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 
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yetkisini vermiş bulunması gerekir ve bu bilgilerin niteliği bakımından gizli kalmasının gerekliliği 
zorunlu olmalıdır. Yoksa resmî makamın her istediği bilginin açıklanmasını yasaklamak yetkisi, 
demokratik bir düzende kabul olunamaz. Vatandaşın haber almak hak ve hürriyetinin kısıtlanması, 
ancak Anayasanın olanaklı kıldığı hâllerde kabul edilebilir. 

Hangi yetkili makamın hangi bilgileri yasaklayabileceği hususu, mevzuat tarafından belirtil
mektedir. Demokratik bir toplumda işlemlerin halkın gözü önünde cereyanı temel ilkedir; böyle 
olunca devlet makamlarının, keyfî olarak, istedikleri bilginin açıklanmasını yasaklayabilecekleri 
kabul olunamaz. 

İkinci fıkrada suçun nitelikli hâlleri gösterilmiştir. 
GEREKÇE (MADDE 336) : 
Madde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve 

niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin siyasal ve askerî casusluk maksadıyla teminini 
cezalandırmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında bu suça ilişkin nitelikli hâller gösterilmiştir. 

GEREKÇE (MADDE 337): 
Madde metninde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını 

yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin açıklanması, suç olarak tanım
lanmıştır. Bu maddede geçen kavramlar hakkında yukarıdaki maddelerin gerekçelerine bakıl
malıdır. 

GEREKÇE (MADDE 338) : 
Madde metninde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını 

yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin siyasal veya askerî casusluk 
maksadıyla açıklanması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu maddede geçen kavramlar hakkında 
yukarıdaki maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

GEREKÇE (MADDE 339) : 
Maddenin birinci fıkrası, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlarının gizli kal

masını gerektirdiği veya yetkili makamlarca duyurulması veya yayınlanması yasak olan bilgilerin, 
bunları ellerinde bulunduran görevlilerin taksirli davranışları sonucu başkaları tarafından elde edil
mesi veya elde edilmesinin kolaylaştırılmış olmasını cezalandırmakta ve böylece ilgilileri daha 
ziyade dikkat göstermeye yöneltmek amacını gütmektedir. 

İkinci fıkrada ise, bu suçun nitelikli hâlleri gösterilmiştir. 
GEREKÇE (MADDE 340) : 
Madde ile, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından gizli kalması 

gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli 
kalması gereken hususları temine yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden 
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Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini 
MADDE 336. - (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını 

yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk mak
sadıyla temin eden kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenmiş veya Devletin savaş 
hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise 
faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

Yasaklanan bilgileri açıklama 
MADDE 337. - (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını 

yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye üç yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini 
veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuş ise faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan hâlde faile altı ay
dan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hâlde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama 
MADDE 338. - (1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını 

yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk mak
sadıyla açıklayan kimseye on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini 
veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
verilir. 

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi 
MADDE 339. - (1) Bu Bölümde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykın davranmalan sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise, taksirle davranan 
faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklannı veya savaş etkinliğini veya 
askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, taksirle davranan faile üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma 
MADDE 340. - (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından gizli kal

ması gereken bilgileri veya yetkili makamlann açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından 
gizli kalması gereken hususlan elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir 
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gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimsenin cezalan
dırılacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

Belirtilen bilgilerin elde edilmesiyle ilgili madde gerekçelerinde açıklandığı üzere temin etme 
unsurunun oluşması için belirli bir kısım çabalarda bulunma, vasıtalar kullanma gereğine işaret edil
miştir. İşte bu madde, söz konusu bilgilerin teminine yarayan belgelerin elde bulundurulmasını ay
rı bir suç saymaktadır. Söz konusu belgeleri elde bulunduran kişi bu bakımdan geçerli ve kabul 
edilebilir nedenler gösterebildiği takdirde suç oluşmuş sayılmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası, bu suretle yakalanmanın savaş zamanında gerçekleşmesi hâlinde 
cezayı ağırlaştırmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 341): 
Madde metninde, yabancı devlet başkanlarına yönelik olarak işlenen suçlardan dolayı 

verilecek cezanın artırılarak hükmedilmesi öngörülmüştür. Ancak, bunun için, karşılıklılık 
koşulunun aranması gerekir. Söz konusu yabancı devletin Türkiye tarafından tanınmış bulunması, 
doğal olarak, temel koşuldur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan dolayı 
şikâyet hakkının, ilgili yabancı devlet hükümeti tarafından kullanılabileceği öngörülmüştür. 

GEREKÇE (MADDE 342) : 
Maddenin amacı, Devletin uluslararası ilişkilerini korumaktır. Bu nedenle, resmen çekilmiş 

olan yabancı devlet bayrağının veya diğer egemenlik alametinin tahkiri cezalandırılmaktadır. "Res
men çekilmiş olan bayrak" ibaresinden, gerek yabancı devlet ve gerek Türk kamu hukuku ve kanun
larına uygun olarak bayrağın direğe asılmış olması anlaşılacaktır. Bu itibarla yabancı devlet vatan
daşının astığı bayrak veya diğer egemenlik alâmetlerinin tahkiri, örneğin bayrak yakılması, bayrak 
resmen yani resmî görevlilerce aşılmadığı için suç olmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası soruşturma ve kovuşturmayı ilgili devletin şikâyetine bağlı kılmıştır. 
GEREKÇE (MADDE 343): 
Madde, Türkiye'de görevli yabancı devlet temsilcilerine veya diplomasi memurlarına veya 

uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memur
larına karşı görevlerinden dolayı herhangi bir suç işlenmesi hâlinde, kanunda o suça özgü cezanın 
uygulanacağı hükmünü getirmiş bulunmaktadır. Böylece, Türkiye'deki memurlara karşı görevlerin
den dolayı işlenecek ve yabancılar bakımından da işlenmesi olanaklı suçlardan dolayı aynı mad
deler hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiş olmaktadır. 

GEREKÇE (MADDE 344) : 
Madde, bu Bölümde yer alan hükümlerin uygulanmasını, mağdurun mensubu olduğu devlet 

kanununca da aynı esaslann Türkiye bakımından kabul edilmiş bulunmasına yani karşılıklılık 
kuralına bağlamış bulunmaktadır. 
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neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimseye bir yıl
dan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar 

Yabancı devlet başkanına karşı suç 
MADDE 341. - (1) Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen kişiye verilecek 

ceza, sekizde biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, ağırlaştırıl
mış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuş
turma yabancı devletin şikâyetine bağlıdır. 

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret 
MADDE 342. - (1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik 

alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikâyetine bağlıdır. 

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç 
MADDE 343. - (1) Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak görevlendirilmiş yaban

cı devlet temsilcileri ile bunlann diplomasi memurian veya uluslararası kuruluşlann temsilcileri ile 
bunlann diplomatik ayncahk ve bağışıklık tanınan memurları, kendilerine karşı görevlerinden 
dolayı işlenen suçlar bakımından, kamu görevlisi kabul edilerek; suç işleyen kişiler hakkında, bu 
kanunun ilgili hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

(2) İşlenen suç hakaret ise, soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun şikâyetine bağlıdır. 
Karşılıklılık koşulu 
MADDE 344. - (1) Bu Bölümde yazılı hükümlerin uygulanması, karşılıklılık koşuluna bağ

lıdır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlük 
MADDE 345. - (1) Bu Kanun, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 346. - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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KARŞILAŞTIRMALI FİHRİST 

Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen metinde Hükümet Tasansının içeriğinden büyük 
ölçüde aynlmmıştır. Bu bakımdan, kabul edilen metinle Hükümet Tasansının madde hükümlerini 
karşılaştırabilmek için aşağıdaki fihrist hazırlanmıştır: 

TASARI 
MADDESİ 

Madde 1 
Madde 2 
Madde 3 
Madde 4 
Madde 5 
Madde 6 
Madde 7 
Madde 8 
Madde 9 
Madde 10 
Madde 11 
Madde 12 
Madde 13 
Madde 14 
Madde 15 
Madde 16 
Madde 17 
Madde 18 
Madde 19 
Madde 20 
Madde 21 
Madde 22 
Madde 23 
Madde 24 
Madde 25, 26 
Madde 27 
Madde 28 
Madde 29 
Madde 30 
Madde 31 
Madde 32 fıkra 1 
Madde 32, fıkra 2 
Madde 33 
Madde 34 
Madde 35 
Madde 36 
Madde 37, 38 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 

Madde 2 
Madde 4 
Madde 5 
Madde 6 
Madde 7 
Madde 8 
Madde 9 
Madde 10 
Madde 11 
Madde 12, fıkra 1-3 
Madde 13 
Madde 14 
Madde 15 
Madde 16 
Madde 12, fıkra 4 
Madde 17 
Madde 18 
Madde 19 
Madde 20 
Madde 21 
Madde 22, fıkra 1,2, 3, 6 
metinden çıkanlmıştır. 
Madde 30 
Madde 28 
Madde 60 
Madde 24 
Madde 25 
Madde 26 
Madde 27 
Madde 29 
Madde 22, fıkra 5 
Madde 22, fıkra 4 
Madde 62 
Madde 32, 57 
Madde 33 
Madde 34 
Madde 35 
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TASARI 
MADDESİ 
Madde 39, fıkra 1 
Madde 39, fıkra 2 
Madde 39, fıkra 3 
Madde 40, fıkra 1 
Madde 40, fıkra 2 
Madde 41 
Madde 42 
Madde 43, 44 
Madde 45 
Madde 46 
Madde 47 
Madde 48 
Madde 49, 50, 51,52, 
Madde 53 
Madde 54 
Madde 55 
Madde 56 
Madde 57, 58 
Madde 59 
Madde 60 
Madde 61 
Madde 62 
Madde 63 
Madde 64 
Madde 65 
Madde 66 
Madde 67 
Madde 68, 69, 70 
Madde 71 

Madde 72, 73, 74, 75, 76, 77 
Madde 78 
Madde 79, 80 
Madde 81 
Madde 82 
Madde 83 
Madde 84 
Madde 85 
Madde 86 
Madde 87 
Madde 88 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 

Madde 36 
Madde 41 
Madde 76, fıkra 8 
Madde 37, fıkra 1 
Madde 38 
Madde 37, fıkra 2 
Madde 39 
Madde 40 
Madde 6, fıkra 1, bent (h); Madde 58, fıkra 9 
Madde 6, fıkra 1, bent(i); Madde 58, fıkra 9 
Madde 6, fıkra 1, bent (j); Madde 58, fıkra 9 
Madde 58, fıkra 1-8 
İnfaz kanununda düzenlenmek üzere, metinden cıkanlmıştır. 
İnfaz kanununda düzenlenmek üzere, metinden cıkanlmıştır. 
Madde 42 
Madde 43 
Madde 44 
Madde 45 
Madde 46 
Madde 47 
Madde 48 
Madde 49 
Metinden cıkanlmıştır. 
Madde 50 
İnfaz kanununda düzenlenmek üzere, metinden cıkanlmıştır. 
İnfaz kanununda düzenlenmek üzere, metinden çıkarılmıştır. 
İnfaz kanununda düzenlenmek üzere, metinden cıkanlmıştır. 
Madde 52 
Madde 52; infaza ilişkin hükümler, İnfaz kanununda 
düzenlenmek üzere, metinden cıkanlmıştır. 
Madde 53 
Madde 54, 55 
Madde 61 
Madde 62 
Madde 51 
Madde 64 
Madde 65 
Madde 66 
Madde 67 
Madde 68 
Madde 69,70 
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TASARI 
MADDESİ 
Madde 89 
Madde 90 
Madde 91 
Madde 92 
Madde 93 
Madde 94, 95, 96, 97, 98, 99 
Madde 100 
Madde 101 
Madde 102 
Madde 103, 
Madde 106, 
Madde 108, 
Madde 110 
Maddell l 
Madde 112 
Madde 113 
Madde 114 
Madde 115 
Madde 116 
Madde 117 
Madde 118 
Madde 119 

Madde 120 
Madde 121 
Madde 122 
Madde 123 
Madde 124 
Madde 125 
Madde 126 
Madde 127 
Madde 128 
Madde 129 
Madde 130 
MaddeBl 
Madde 132 
Madde 133 
Madde 134 
Madde 135, 
Madde 137 
Madde 138 

104, 105 
107 
109 

136 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 
Madde 71 
Madde 72 
Madde 73 
Madde 74 
Madde 75 
Madde 53-58 
Madde 6, fıkra 1, bent (b) 
Madde 31, fıkra 1. 
Madde 31, fıkra 2. 
metinden çıkanlmıştır. 
metinden çıkanlmıştır. 
metinden çıkanlmıştır. 
metinden çıkanlmıştır. 
metinden çıkanlmıştır. 
Madde 31, fıkra 2 
metinden çıkanlmıştır. 
Madde 31, fıkra 3 
metinden çıkanlmıştır. 
Madde 50, fıkra 3 
Madde 33 
İnfaz kanununda düzenlenmek üzere, metinden çıkanlmıştır. 
Çocuklarla ilgili kanunda düzenlenmek üzere, metinden 
çıkanlmıştır. 
Madde 51 
İnfaz kanununda düzenlenmek üzere, metinden çıkanlmıştır. 
metinden çıkanlmıştır. 
metinden çıkanlmıştır. 
Madde 58, fıkra 5 
Madde 66, fıkra 2 
Madde 68, fıkra 2 
metinden çıkanlmıştır. 
Madde 76 
Madde 77 
Madde 78 
Madde 79 
Madde 80 
Madde 81 
Madde 85 
Madde 82 
metinden çıkanlmıştır. 
Madde 87, fıkra 4 
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TASARI 
MADDESİ 
Madde 139 
Madde 140 
Madde 141 
Madde 142, 143 
Madde 144 
Madde 145 
Madde 146, 147 
Madde 148 
Madde 149 
Madde 150 
Madde 151 
Madde 152 
Madde 153 
Madde 154 
Madde 155 
Madde 156 
Madde 157 
Madde 158 
Madde 159, 160 
Madde 161 
Madde 162 
Madde 163 
Madde 164 
Madde 165 
Madde 166 
Madde 167 
Madde 168 
Madde 169 
Madde 170 
Madde 171 
Madde 172 
Madde 173 
Madde 174 
Madde 175 
Madde 176, 177, 178 
Madde 179 
Madde 180 
Madde 181 
Madde 182 
Madde 183 
Madde 184 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 84 
Madde 94 
Madde 95 
Madde 86 
Madde 87 
Madde 89 
Madde 97 
Madde 98 
Madde 99 
Madde 100 
Madde 99, fıkra 5 
Madde 101 
Madde 99, fıkra 6 
Madde 106 
Madde 108, 112, 113 
Madde 107 
Madde 109 
Madde 110 
Madde 109 
Madde 120 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 117 
Madde 115 
Madde 90 
Madde 122 
Madde 123 
Madde 115 
Madde 153 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 130 
Madde 116 
Madde 114 
Madde 125 
Madde 127 
Madde 126 
Madde 129 
Madde 128 
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TASARI 
MADDESİ 
Madde 185 
Madde 186 
Madde 187 
Madde 188, 189 
Madde 190, 191 
Madde 192 
Madde 193 
Madde 194 
Madde 195 
Madde 196 
Madde 197 
Madde 198 
Madde 199 
Madde 200 
Madde 201 
Madde 202, 203 
Madde 204 
Madde 205 
Madde 206 
Madde 207 
Madde 208 
Madde 209 
Madde 210 
Madde 211 
Madde 212 
Madde 213 
Madde 214 
Madde 215, 216 
Madde 217 
Madde 218 
Madde 219 
Madde 220, 221 
Madde 222, 223 
Madde 224 
Madde 225 
Madde 226 
Madde 227 
Madde 228 
Madde 229 
Madde 230 
Madde 231 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 
Madde 131 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 132 
Madde 133 
Madde 134 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 137 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 139 
Madde 135 
Madde 136 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 140 
Madde 141 
Madde 142 
Madde 143 
Madde 144, 147 
Madde 148 
Madde 149 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 151 
Madde 152 
Madde 151 
Madde 154 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 155 
Madde 160 
Madde 156 
Madde 157 
Madde 158 
Madde 163 
Madde 161, 162 
Madde 164 
Madde 165 
Madde 166 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 167 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
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TASARI 
MADDESİ 
Madde 232 
Madde 233 
Madde 234 
Madde 235 
Madde 236 
Madde 237, 238 
Madde 239 
Madde 240 
Madde 241 
Madde 242 
Madde 243 
Madde 244 
Madde 245 
Madde 246 
Madde 247 
Madde 248 
Madde 249 
Madde 250 
Madde 251 
Madde 252 
Madde 253 
Madde 254 
Madde 255 
Madde 256 
Madde 257 
Madde 258 
Madde 259 
Madde 260 
Madde 261 
Madde 262 
Madde 263 
Madde 264 
Madde 265, 266, 267 
Madde 268 
Madde 269 
Madde 270 
Madde 271 
Madde 272 
Madde 273 
Madde 274, 275 
Madde 276 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 170 
Madde 172 
Madde 170 
Madde 152 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 171 
Madde 174 
Madde 170 
Madde 176 
Madde 177 
Madde 178 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 185 
Madde 186 
Madde 187 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 188 
Madde 190 
Madde 192 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 193 
Madde 195 
Madde 196 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 197 
Madde 198 
Madde 199 
Madde 200 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 201 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 202 
metinden çıkarılmıştır. 
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TASARI 
MADDESİ 
Madde 277 
Madde 278 
Madde 279, 280,281 
Madde 282 
Madde 283 
Madde 284 
Madde 285 
Madde 286 
Madde 287 
Madde 288 
Madde 289 
Madde 290 
Madde 291 
Madde 292 
Madde 293 
Madde 294 
Madde 295 
Madde 296, 297 
Madde 298 
Madde 299 
Madde 300 
Madde 301 
Madde 302 
Madde 303 
Madde 304 
Madde 305 
Madde 306 
Madde 307 
Madde 308 
Madde 309 
Madde 310 
Madde 311 
Madde 312 
Madde 313 
Madde 314 
Madde 315 
Madde 316 
Madde 317 
Madde 318 
Madde 319 
Madde 320 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 204, 205 
Madde 206 
Madde 204 
Madde 207, 208 
Madde 209 
Madde 210 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 210 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 211 
Madde 214 
Madde 213 
Madde 214, 218 
Madde 215, 216, 217,218 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 220 
Madde 221 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 222 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 194 
Madde 228 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 223 
Madde 179 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 179 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 124 
Madde 102, 103 
Madde 103, 104 
Madde 102 
Madde 103 
Madde 102, 103 
Madde 225 
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TASARI 
MADDESİ 
Madde 321 
Madde 322 
Madde 323, 324 
Madde 325 
Madde 326 
Madde 327 
Madde 328 
Madde 329 
Madde 330 
Madde 331 
Madde 332 
Madde 333, 334 
Madde 335 
Madde 336 
Madde 337 
Madde 338 
Madde 339 
Madde 340 
Madde 341 
Madde 342, 343 
Madde 344 
Madde 345 
Madde 346 
Madde 347, 348 
Madde 349 
Madde 350 
Madde 351 
Madde 352 
Madde 353 
Madde 354 
Madde 355 
Madde 356 
Madde 357 
Madde 358 
Madde 359 
Madde 360 
Madde 361 
Madde 362 
Madde 363 
Madde 364 
Madde 365 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 
Madde 106 
Madde 226 
Madde 227 
Madde 109, fıkra 5 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 230 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 231 
Madde 232 
Madde 233 
Madde 234 
Madde 237 
Madde 238 
Madde 236 
Madde 157 
Madde 239 
Madde 235 
Madde 240 
Madde 242 
Madde 243 
Madde 244 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 245 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 246 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 303 
Madde 304 
Madde 305 
Madde 306 
Madde 307 
Madde 308 
Madde 309 
Madde 310 
Madde 311 
Madde 312 
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TASARI 
MADDESİ 
Madde 366 
Madde 367 
Madde 368 
Madde 369 
Madde 370 
Madde 371 
Madde 372 
Madde 373, 374, 375 
Madde 376 
Madde 377 
Madde 378 
Madde 379 
Madde 380 
Madde 381 
Madde 382 
Madde 383 
Madde 384 
Madde 385 
Madde 386 
Madde 387 
Madde 388 
Madde 389 
Madde 390 
Madde 391 
Madde 392 
Madde 393 
Madde 394 
Madde 395 
Madde 396 
Madde 397 
Madde 398 
Madde 399 
Madde 400 
Madde 401 
Madde 402 
Madde 403, 404, 405, 406 
Madde 407 
Madde 408 
Madde 409 
Madde 410 
Madde 411 
Madde 412 
Madde 413 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 
Madde 313 
Madde 314 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 316 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 315 
Madde 317 
Madde 318 
Madde 319 
Madde 320 
Madde 321 
Madde 322 
Madde 323 
Madde 324 
Madde 325 
Madde 326 
Madde 327 
Madde 328 
Madde 329 
Madde 330 
Madde 331 
Madde 339 
Madde 332 
Madde 333 
Madde 334 
Madde 335 
Madde 336 
Madde 337 
Madde 338 
Madde 340 
Madde 247 
Madde 351 
Madde 250 
Madde 252 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 254 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 255 
Madde 262 
Madde 264 
Madde 203 
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TASARI 
MADDESİ 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI 

Madde 414 
Madde 415 
Madde 416 
Madde 417 
Madde 418 
Madde 419, 420, 421, 
Madde 424 
Madde 425 
Madde 426 
Madde 427 
Madde 428 
Madde 429 
Madde 430, 431, 432 
Madde 433 
Madde 434 
Madde 435 
Madde 436 
Madde 437 
Madde 438 
Madde 439 
Madde 440 
Madde 441 
Madde 442 
Madde 443 
Madde 444, 445 
Madde 446 
Madde 447 
Madde 448 
Madde 449 
Madde 450 
Madde 451 
Madde 452 
Madde 453 
Madde 454 
Madde 455 
Madde 456 
Madde 457 
Madde 458 
Madde 459 
Madde 460 
Madde 461 
Madde 462 

Madde 281 
Madde 289 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 158, fıkra 2 
Madde 263 

422, 423 Madde 265 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 253 
Madde 300 
Madde 301 
Madde 302 
Madde 125 
Madde 267, 269, 270 
Madde 271 
Madde 291 
Madde 272 
Madde 273 
Madde 274 
Madde 276 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 277 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 275 
Madde 278 
Madde 281 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 283 
Madde 265, fıkra 2 
Madde 284 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 288 
Madde 268 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 144,150, 159 
Madde 290 
Madde 292 
Madde 293 
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TASARI 
MADDESİ 
Madde 463 
Madde 464 
Madde 465 
Madde 466 
Madde 467 
Madde 468 
Madde 469 
Madde 470 
Madde 471 
Madde 472 
Madde 473 
Madde 474 
Madde 475 
Madde 476 
Madde 477 
Madde 478 
Madde 479 
Madde 480 
Madde 481 
Madde 482 
Madde 483 
Madde 484 
Madde 485 
Madde 486 
Madde 487 
Madde 488 
Madde 489 
Madde 490 
Madde 491 
Madde 492 
Madde 493 
Madde 494 
Madde 495 
Madde 496 
Madde 497 
Madde 498 
Madde 499 
Madde 500 
Madde 501 
Madde 502 

ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN 
METİNDEKİ KARŞILIĞI . 
Madde 294 
Madde 295 
Madde 295 
Madde 296 
Madde 297 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 298 
Madde 299 
Madde 280 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 285 
Madde 341 
Madde 342 
Madde 343 
Madde 344 
Madde 256 
Madde 257 
Madde 235 
Madde 259 
Madde 261 
Madde 118 
Madde 219, 230, fıkra 6 
Madde 219 
Madde 258 
Madde 257 
Madde 279 
Madde 260 
Madde 257 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 266 
metinden çıkarılmıştır. 
Madde 345 
Madde 346 
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