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V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLA

MALAR 305,320,347 

1.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, Niğde'de tarımsal sulamada kul
lanılan elektrik borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin durumuna ilişkin açıklaması 305 

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Alman televizyonunda Alevi 
inançlı vatandaşlarımızı aşağılatan yayın yapılmasına ilişkin açıklaması 305:306 

3.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral'in, Adalet Bakanı Mehmet 
Ali Şahin'in konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 320:321 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Milletvekili Zeyid As
lan'ın, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 347:348 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 306, 329 

A) ÖNERGELER 306 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/236) esas numaralı sözlü so

rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/10) 306 

B) MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 306:311 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 milletvekilinin, 
spor kulüplerinin mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 306:307 

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 milletveki
linin, tekstil sektörünün sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 308:310 

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 milletvekilinin, altın 
madenciliğinin bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 310:311 

C) TEZKERELER 312 

1.- 25-27 Kasım 2007 tarihlerinde Fransa'ya giden Cumhurbaşkanı Ab
dullah Gül'e refakat eden heyete katılması uygun görülen milletvekillerine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/259) 312 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 329 

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 329 
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VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 312,321,330,348,379 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ .,.„.„,...„„,„ 

312:320,321:329,330:347, 
348:371,379:388 

1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zarar
larının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) 312:320,321:329,330: 

347,348:371,379:388 
2.- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İç

işleri Komisyonu Raporu (1/437) (S. Sayısı: 54) 371 
3.- Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/335) (S. Sayısı: 56) 371:378 

VIII.- OYLAMALAR 379 
1.- Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı'nin oylaması 379:388 

IX.- SORULAR VE CEVAPLAR 389 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 389:414 
1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'm, öğretmenlerin özlük hak

larına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1010) 389 
2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, öğretmenlerin özlük 

haklarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/1012) 390:391 

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Amasya'daki bir lisede bazı 
öğrencilere baskı uygulandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1015) 392:393 

4.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, öğretmenlerin özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in ce
vabı (7/1028) 394:395 

5.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, atama kararnamelerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil 
Çiçek'in cevabı (7/1031) 396:397 

6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanlığı Köşkündeki 
tadilat ve tefrişata ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1040) 398:400 

7.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, İsparta'da görev yapan bir öğret
men hakkındaki soruşturmaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüse
yin Çelik'in cevabı (7/1065) 401:402 
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8.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, uzman öğretmenlik ve baş

öğretmenlik sınavlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çe
lik'in cevabı(7/1066) 403:404 

9.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, İzmir'deki bir okulda dağı
tıldığı iddia edilen malzemelere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hü
seyin Çelik'in cevabı (7/1067) 405:406 

10.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, Tokat Sigara Fabrikasının 
özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ce
vabı (7/1110) 407:408 

11.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Nazilli Halk Eğitim Mer
keziyle ilgili bir iddiaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çe
lik'in cevabı (7/1111) 409 

12.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, 100 Temel Eser dizisin
deki bir kitaba ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/1114) 410 

13.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, üniversite öğrenci yurtlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1151) 411 

14.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'm, Erzurum Sosyal Hiz
metler İl Müdürü olarak atanan şahsa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun cevabı (7/1170) 412:413 

15.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, okullarda ulusal yazılım ve 
iletişim sistemi kullanılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüse
yin Çelik'in cevabı (7/1172) 413:414 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03'te açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Sarıkamış Harekâtı'nın 93'üncü yıl dönümüne, 
Samsun Milletvekili Osman Çakır, Samsun Çarşamba Belediyesinde çalışan işçilerin işten çı

karılmasına, 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, Tekelin satılmasına, satılmasından sonra çalışanların du
rumuna ve 4/C statüsünde çalışanların sorunlarına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Mersin Milletvekili Kadir Ural, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 86'ncı yıl dönümü
ne ilişkin bir konuşma yaptı. 

İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanının davetine 
istinaden, İran'a resmî ziyarette bulunacak olan TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan he
yeti belirlemek üzere, siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin Başkanlık Tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink cinayet
leri ile Malatya'daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması (10/77), 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 milletvekilinin, İstanbul'daki imar uygulamaları ve plan 
tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/78), 

Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki sorun
ların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
(10/79), 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; öner
gelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 31 ve 
37'nci sıralarında yer alan 68 ve 77 sıra sayılı Kanun Tasarılarının, bu kısmın 4 ve 5'inci sıralarına 
alınmasına ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Ku
rulun 2/1/2008 ve 9/1/2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 
8/1/2008 Salı günkü birleşimde ise bir saat sözlü sorulardan sonra diğer denetim konularının görü
şülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; Genel Kurulun 2/1/2008 Çarşamba günkü bir
leşiminde 15.00-20.00, 3/1/2008 Perşembe günkü birleşiminde 14.00-20.00, 8/1/2008 Salı günkü 
birleşiminde 15.00-23.00, 9/1/2008 Çarşamba günkü birleşiminde 14.00-23.00 ve 10/1/2008 Per
şembe günkü birleşiminde ise 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in ko
nuşmasında Hükümete sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 'inci sırasında bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, Tütün Mamullerinin Zararları

nın Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı'nin (2/9) (S. Sayısı: 
55) görüşmelerine devam edilerek 6'ncı maddesine kadar kabul edildi. 
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3 Ocak 2008 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
19.56'da son verildi. 

Meral AKŞENER 
Başkan Vekili 

Fatoş GÜRKAN Fatma SALMAN KOTAN 
Adana Ağrı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Harun TÜFEKÇİ 

Konya 
Kâtip Üye 

• 

No.: 62 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

3 Ocak 2008 Perşembe 

Tasan 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştır

malar ve Eğitim Merkezi (SESRTCIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İliş
kin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/489) (Dışişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2007) 

Teklifler 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin; 5411 Sayılı Bankacılık 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/109) (Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2007) 

2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 9 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/110) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2007) 

3.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 17 Milletvekilinin; 01.07.1976 Tarihli 2022 
Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/111) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2007) 

Rapor 

1.- Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 
2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesindeki yapılaşmaya iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 
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2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Serik Tapu Müdürlüğüne ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

3.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Ordu'ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

4.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor 
Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

5.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, karayollarındaki bakım ve onarım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

6.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/12/2007) 

7.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yurtiçi uçuşlardaki genel bilgi toplama uygulamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

8.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, gıda ürünlerinde üretimden tüketime kadar oluşan fi
yata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/12/2007) 

9.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hayvancılık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

10.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, AB'nin Katılım Öncesi Mali Aracının kullanılacağı 
illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/12/2007) 

11.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin mağduriyetine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/323) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

12.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kayıp ve kaçak elektriğe ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/324) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

13.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

14.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2007) 

15.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, THY'nin Elazığ uçuşlanndaki bir uygulamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2007) 

16.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların işitme 
cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir şirkete yaptırılan araştırmaya ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

2.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen 
milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1288) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2007) 

3.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yolsuzluk id
dialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, gaziler ve şehit yakınlarının kurdukları derneklerin 
protokol sırasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/12/2007) 

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, YÖK Başkanına söylediği iddia edilen bir sözüne iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

6.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Mersin Limanı güvenlik otomasyon işini 
alan firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

7.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermedi
ğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007) 

8.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı 
görüşmelere ve adıyla yayınlanan kitaplara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1294) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

9.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, sınav kaybeden idari hakim adaylarının yeni
den mülakata çağrılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1295) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/12/2007) 

10.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir kıyılarındaki balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

11.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Bodrum-İçmeler mevkiindeki arıtma tesisine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

12.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Girma Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

13.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Karamuğla Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü işine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/12/2007) 

14.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Fethiye-Eşen Beldesi Sulama İkmali işine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

15.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, RTÜK'ün bir kanala verdiği gelir getirici yayın 
yasağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1301) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13/12/2007) 

16.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, TRT'nin yılbaşı gecesi için anlaştığı sanatçıya ve 
ödenecek ücrete ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1302) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17/12/2007) 
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17.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, bir üretim tesisine usulsüz ruhsat verildiği iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1303) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17/12/2007) 

18.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün faaliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1304) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17/12/2007) 

19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir cinayet dosyasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

20.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Emniyet mensuplarının psikolojik rehabili
tasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/12/2007) 

21.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Karşıyaka Mezarlığındaki anıt mezarlara yapılan sal
dırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2007) 

22.- Trabzon Milletvekli M.Akif Hamzaçebi'nin, basında çıkan bazı polis memurları hakkın
daki soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18/12/2007) 

23.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir silahlı saldırı olayının aydınlatılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007) 

24.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir şirket arazisine verilen imar izni ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007) 

25.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir arazideki imar değişikliğine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007) 

26.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, kurban bedeli bağışı toplayan hayır kurumlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007) 

27.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas-Fesleğen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölge
sine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

28.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Milas halılarının değerlendirilmesine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

29.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, kültürel değerlerin etkinleştirilmesine ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2007) 

30.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, turizm beldelerindeki konutlarını kiraya veren ya
bancıların vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1316) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17/12/2007) 

31.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Bodrum Yarımadasındaki elektrik kesintilerine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

32.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, Çamaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari kadrosunda 
yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1318) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/12/2007) 

33.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, satın alınan okul arsalarına ve arsası başka kurum 
ve kişilere ait okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1319) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17/12/2007) 
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34.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlen
dirilmesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1320) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/12/2007) 

35.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İstanbul'daki bir kolejle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

36.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, okullardaki resim ve müzik eğitimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2007) 

37.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, Sanayi Tezleri Programına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

38.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kloroflorokarbonlu soğutuculara ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

39.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Dünya Ticaret Örgütüyle yapılan Tarım Anlaşması 
müzakerelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1325) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/12/2007) 

40.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da süt inekçiliği ve buzağı teşvik primleri öde
melerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1326) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17/12/2007) 

41.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da süt teşvik primleri ödemelerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

42.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, zeytinyağı üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

43.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Dünya Ticaret Örgütüyle yapılan Tarım Anlaşması 
müzakerelerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1329) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

44.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, TOKİ ile SHÇEK arasında yapılan protokole ve Ata
türk Çocuk Yuvasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/1330) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

45.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, yabancı gerçek kişilerin ve tüzel kişiliğe sahip ticaret 
şirketlerinin taşınmaz edinimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

46.- Ankara Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, hastanelerde kullanılan kloroflorokarbonlu 
soğutuculara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/12/2007) 

47.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, işçi emeklilerinin özlük haklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

48.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, turistlerin karavanlarını ülkemizde bırakabilmelerine 
imkan verilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru 
önergesi (7/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007) 

49.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, bir gazetenin logo değişikliği ile ilgili iddialara iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1335) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24/12/2007) 
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50.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermedi
ğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007) 

51.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, Türk Telekomun internet sitesindeki bilinmeyen 
numara sorgulama linkine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1337) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24/12/2007) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor klüplerinin mali so

runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007) 

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin bütün 
yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007) 
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3 Ocak 2008 Perşembe 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45'inci Birleşimini açıyorum. 
III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için beş dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli per
sonel aracılığıyla, beş dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Adana Millet

vekili Sayın Yılmaz Tankut'a aittir. 
Buyurun Sayın Tankut. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 86'ncıyıl 

dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
22 Temmuz seçimlerinde güvenlerine mazhar olmakla kendimi bahtiyar hissettiğim Adanalı 

kardeşlerimin ve hemşehrilerimin yaşadığı sorunları ve Adana'nın geldiği sıkıntılı konumu bugün hu
zurlarınızda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama, daha önce, Adana'mızın düşman işgalinden kurtu
luşunu, kurtuluş bayramını hatırlatmak istiyorum. 

Adana'mız, iki gün sonra, inşallah, diğer milletvekillerimizle bizim de katılacağımız 5 Ocak 
Cumartesi günü düşman işgalinden kurtuluşunun 86'ncı yıl dönümünü kutlayacaktır. Ben de bura
dan değerli hemşehrilerimin kurtuluş bayramını kutluyor, Cenabı Allah bir daha Adana'mızı ve bütün 
ülkemizi kurtuluş destanları yazmaya mecbur bırakmasın diyorum ve bugün dahi eserleriyle yaşayan 
Çukurova'nın Türkleşmesine önderlik eden Ramazanoğullarına, ay yıldızlı bayrağımız altında, bin-
bir yokluğa rağmen işgalci, sömürgeci güçlere boyun eğmeyerek canı pahasına, canıyla, malıyla sa-
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vaşıp Adana'mızı zilletten kurtaran Sinan Tekelioğlu, Şeyh Cemil Nardalı, Karaisalılı İbo Osman, 
Mehmet Ağa, Yüzbaşı Selahattin, Süleyman Cerdun, Hasan Akıncı, Niyazi Ramazanoğlu, Yusuf 
Çavuş ve daha nice isimlerini sayamadığımız kahramanlarımıza, dağlarda, vagon içinde Yeni Adana 
gazetesini basıp katırlarla dağıtarak millî mücadelede ayrı bir yer edinen Ahmet Remzi Yüreğir'e, 
Adana'nın kurtuluş mücadelesini Bayrak şiirine esin kaynağı yapan Bayrak şairimiz merhum Arif 
Nihat Asya'ya ve elbette Büyük Kumandan, Büyük Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk'e Yüce 
Allah'tan sonsuz rahmetler diliyor, ruhları şad olsun diyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve ebet 
müddet Türk şehri olarak kalacağından asla şüphemiz bulunmayan Adana, millî mücadelemizde ve 
cumhuriyete geçiş sürecinde çok önemli bir yere sahiptir. 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu önemi, "Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü bu 
memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur." sözleriyle bizzat ifade etmiştir. Bu bakımdan, 
Türk millî mücadele fikrinin ilk doğduğu yer olarak bilinen Adana'da Atatürk, bugün de güncelli
ğini yitirmeyen başka mesajlar da vermiştir. İşte onlardan bazıları şunlardır: 

"Bu memleketin efendisi, çiftçi ve köylülerdir." 

"Sebep ne olursa olsun, vatandaşın derdine çare bulmak, ona yardım etmek, cumhuriyet hükü
metinin üstleneceği bir görevdir." 

"Devlet iradesi felce uğrarsa, fertlerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet ve vasıta kalmaz. Bu 
bakımdan, hürriyeti yalnız tek taraflı değil, iki taraflı düşünmek lazımdır." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin doğu ile batısını, kuzeyi ile güneyini birbirine 
bağlayan, Ortadoğu'ya köprü vazifesi gören, Türk sanayisine beşiklik eden, toprağından bolluk ve 
bereket fışkıran topraklan ile "güneyin incisi" olarak nüfusumuzun doyurulmasına katkı sağlayan 
Adana'mızın parlak günleri ne yazık ki geride kalmış ve bugün, dünü aratır bir hâle gelmiştir. 

Sporda, sanatta, kültürde, sanayide, hemen her alanda ülkemize nice marka isimler yetiştiren, bir
çok sanatçıya, yazara ilham kaynağı olan, cumhuriyetimizin kuruluşuna temel olan "Türk milliyet
çiliği" felsefesini siyasi organizasyona dönüştüren, Milliyetçi Hareketin kuruluşuna tanıklık eden 
Adana'nın ağalık, zenginlik ve bolluk günleri, maalesef, sadece siyah beyazlı filmlerde kalmıştır. 

Dün, Türk İstiklal Savaşı'na meşale yakarak bugünün bazı mandacı zihniyetlerinin örnek al
ması gereken Adana, ne yazık ki hızla yoksullaşmakta ve gerilemektedir. Bugün, kişi başı millî ge
lirin 5.950 dolar olduğu ifade edilmektedir. Ancak Adana'da kişi başına gelir ortalama 2 bin dolar 
civarındadır. Niteliksiz göçün de etkisiyle Adana her geçen gün daha da fakirleşmektedir. 

Uygulanan teşvik politikalarında ise, ne acıdır ki Adana göz ardı edilmiş ve başta tekstil olmak 
üzere sanayisinin olumsuz etkilenmesine, son beş yıldır, AKP İktidarı tarafından âdeta göz yumul
muştur. Teşvikten mahrum edilen bir kent olarak artık Adana yatırımcıların cazibe merkezi olmak
tan çıkmış bulunmaktadır. Mevcut yatırımcı ve sanayiciler ise başka yerlere taşınma ve yatırım yapma 
arayışı içerisine girmişlerdir. 

Esnafımız ise ülkemizin pek çok bölgesinde olduğu gibi siftahsız kepenk kapatmaktadır. Türkiye 
İstatistik Kurumunun geçen ay açıkladığı rakamlara göre, Adana'mız işsizlikte yüzde 16,2 ile rekor 
kırmak suretiyle Türkiye'de birinci sırayı almıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Tankut, lütfen tamamlayın. 
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YILMAZ TANKUT (Devamla) - Bu oran, haklı olarak hiç hizmet ve yatırım alamadıklarından 
şikâyetçi olan İğdır ve Ardahan illerimizden bile 3 kat daha fazladır. 

DPT verilerine göre kamu yatırımlarında Adana, 2000 yılında 3'üncü sırada iken ne yazık ki bu 
sıralama AKP ile birlikte hızla gerilemiş ve geçtiğimiz yıl 15'inci sıraya düşmüştür. Bu durumun so
rumlusu elbette ki siyasi iktidardır. 

Bu vesileyle, AKP İktidarına buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum: Çukurova'nın kalbi, Tür
kiye'nin en önemli tarım ve enerji bölgesi olan Adana'yı artık, daha fazla ihmal etmeyiniz. Teşvik 
politikalarınızı yeniden gözden geçiriniz ve lütfen adil olunuz. Aldığı niteliksiz iç göçün olumsuz et
kilerini unutmadan, Adana'nın kamu yatırımlarından daha fazla pay almasını sağlayınız. Narenci
yeden, pamuktan, buğdaydan kaçışı önleyiniz. Hasat zamanlarında çiftçimizi yok edecek ve kendi 
yakınlarınızı zengin edecek tarımsal ürünleri ithal etmekten de artık vazgeçiniz. 

Sözlerimi tamamlarken, bugün üçüncü gününe girdiğimiz 2008 yılının bütün insanlığa, aziz mil
letimize ve hepimize barış, huzur ve refah getirmesini diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tankut. 
Gündem dışı ikinci söz, yine aynı konuda söz isteyen Adana Milletvekili Sayın Hulusi Güvel'e 

aittir. 
Buyurun Sayın Güvel. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 86'ncıyıl 

dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 
HULUSİ GÜVEL (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana'mızın kurtuluşu olan 

5 Ocak gününün 86'ncı yılı nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 Ocak 1922, Adana ve Adanalı için olduğu kadar Türkiye 
Cumhuriyeti için de çok önemli bir gündür. Bu gün, yalnızca Adana'nın düşman işgalinden kurtu
luşu değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir gün olarak tarihin şanlı sayfalarındaki 
yerini almıştır. 

Bilindiği üzere, siyasi ve ekonomik üstünlük için birbirleriyle mücadeleye girişen Avrupa dev
letleri arasında Avrupa'da çıkan ve çok büyük kayıplara sebep olan Birinci Dünya Savaşı kısa za
manda bütün kıtalara yayılmış ve Osmanlı İmparatorluğu da bu savaşın içine sürüklenmiştir. Sonunda 
imparatorluk çökmüş, toprakları parçalanmış, ana yurdumuz bile düşman istilası altında kalmıştır. 

Beş cephede birden pek çok devlete karşı savaşmak zorunda bırakılan Osmanlı devleti, Mondros 
Ateşkes Anlaşması ile imparatorluk topraklarının pek çoğunu düşmana bırakarak çekilmiştir. İşte bu 
dönemde Suriye cephesinde kalan Türk birliği ve o cephede Yıldırım Orduları Komutanlığı 
görevinde bulunan Mustafa Kemal Paşa, idaresindeki kendi kuvvetlerini yok olmaktan Halep'e çe
kilerek kurtarmıştır. Zamanın Sadrazamı İzzet Paşa, o sırada grup komutanı olan Liman Von San-
ders'ten elindeki tüm grup komuta ve koordinasyon yetkisini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmesini 
bildirmiş ve bu devir-teslim işlemlerini gerçekleştirmek üzere, Mustafa Kemal Paşa 31 Ekim 1918 ta
rihinde Adana'ya gelmiş ve on bir gün kalmıştır. Liman Von Sanders Paşa'nın "Paşam, yenildik, bizim 
için her şey bitmiştir." sözüne karşılık, yetkiyi teslim alan Mustafa Kemal Paşa "Savaş müttefikler için 
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bitmiş olabilir ama bizi ilgilendiren savaş, kendi istiklalimizin savaşı, ancak şimdi başlıyor." karşı
lığını vermiştir. On bir gün kaldığı Adana'da, İskenderun'a asker çıkarmaya hazırlanan İngiliz ve 
Fransızlara ateş açılacağını zamanın hükümetine ve başbakanına bildiren Mustafa Kemal Paşa, aynı 
emri kendi komutasındaki askerlere de bildirerek İskenderun'a asker çıkarmaya hazırlanan İngiliz
lere ve Fransızlara ateş açma emrini vermiştir. 

Tarihî açıdan bakılacak olursa, Adana'dan verilen bu ilk emir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk em
ridir. Nitekim, 15 Mart 1923'te tekrar Adana'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, bu durumu şu sözleriyle 
toplum ve tarih önünde kanıtlamıştır: "Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel 
Adana'da vücut bulmuştur." 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Adanalılar, İstanbul hükümetinin 23 Kasım 
1918 tarihinde Adana ve dolaylarının boşaltılmasını zorunlu kılan kararını büyük bir tepkiyle karşı
lamışlardır. Durumu protesto eden böyle bir harekâtın yaratacağı vahim hadiseleri vurgulayan bir 
telgrafı dönemin İçişleri Bakanına yollamışlardır. Bu işgal sırasında Türklere ait bütün sembol, arma, 
işaret ve levhalar yok edilmiş ve sistemli bir şekilde Türk halkının soykırımı yoluna gidilmiş; kendi 
birlikleri içinde, Fransızlar Suriye'den getirdikleri 70 bin Ermeniyi Adana'ya, 12 binini Dörtyol'a, 
8 binini Saimbeyli'ye, Antep ve Maraş bölgesine de 50 bin tanesini yerleştirmişlerdir. 

Adana 1918 ve 1919 yılları arasında tam bir terör ve cinayet dönemi yaşamıştır. Bunlar arasında 
Abdi Ağa Çiftliği olayları, şehir içi cinayetleri, Taşköprü'de Türklerin çarmıha gerilişi, kırbaçlana
rak öldürülen insanlar, toplum şuurundan ve hatırasından çıkmayacak olayların başında gelmektedir. 
10 Temmuz 1920'de Fransız ve Ermeniler tarafından Türklere karşı büyük bir şiddet ve soykırım 
harekâtına girişilmiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, bir dakikada tamamlayınız. 
HULUSİ GÜVEL (Devamla) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 
...ve bu harekât sonrasında on binlerce Türk, Toroslar'a doğru kaçmışlardır. Dört gün süren bu 

harekât, tarihte "Kaç-Kaç Olayı" olarak isimlendirilmiştir. 
5 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Çakmak ve milletvekilleriyle Pozantı'ya gelmiş 

ve orayı il hâline getirerek Pozantı Kongresini yapmıştır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha büyük direnişe geçen Türkler büyük kayıplar ver

mişler, buna rağmen, Kasım 1920 sonlarında Fransızları ağır yenilgiye uğratmışlardır. Sonuç olarak, 
Fransızlar, Türkiye Büyük Millet Meclisini resmen tanıyarak barış yolunu seçmişlerdir. 

Bu anlaşma, 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara'da hazırlanmıştır. Bu anlaşma gereği, Fransızlar 5 
Ocak 1922 tarihinde Çukurova'dan tamamen çekilmişlerdir. 

5 Ocakta 86'ncı kurtuluş gününü kutlayacak olan Adanalı hemşehrilerime buradan sevgi ve say
gılarımı sunarak, vatanı uğruna canını hiçe sayan Büyük Önder Atatürk'ü saygıyla anıyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güvel. 
Gündem dışı üçüncü söz, Benazir Butto'nun ölümü hakkında söz isteyen Muş Milletvekili Sayın 

Sırrı Sakık'a aittir. 
Buyurun Sayın Sakık. (DTP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
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3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık 'in, Benazir Butto 'nun bir suikast sonucu ölümüne ilişkin gündem 
dışı konuşması 

SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 27 Aralık 2007'de Pakistan'da si
lahlı saldırıya maruz kalarak yaşamını yitiren Benazir Butto'yla ilgili gündem dışı söz almış bulun
maktayım. Bu vesileyle yüce kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Yeni yılımızın ülkemize, dünyaya barış getirmesini diliyor ve umut ediyorum. Ülkemizin üze
rinden eksik olmayan savaş bulutlarının bir an önce barış meltemlerine dönüşmesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu konuya girmeden önce, dün Grup Başkanımızla ve milletvekillerimizle 
ilgili, seçildiğimiz günden bugüne kadar antidemokratik uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bir davete DTP dâhil edilmediği için Grup Başkanımız bir durum tespiti yapmıştı. Daveti ya
panlar DTP'yi dışlayan bir davranış içerisinde oldukları için Grup Başkanımız, bu davranışın de
mokrasiye uymadığını, itici olduğunu, bölücü olduğunu söylemişti ve bundan dolayı yargıçların bir 
kısmı durumdan vazife çıkararak dün 301 'inci maddeden Grup Başkanımız hakkında bir fezleke ha
zırlanıp Adalet Bakanlığına intikal ettiğini... Seçildiğimiz günden bugüne kadar, milletvekili arka
daşlarımızın seçim öncesi devam eden yargılama sürecinin, halkın iradesi hiçe sayılarak, 
Parlamentonun iradesi hiçe sayılarak ve bazı yargıçlar Parlamentoyu dışlayarak, durumdan vazife 
çıkararak yargılama süreci devam etmektedir. 

Arkadaşlar, bugün DTP'ye, yarın size. Eğer dokunulmazlık varsa Parlamentonun bir bütününü 
kapsamalıdır. Kişiden kişiye, partiden partiye dokunulmazlık eğer uygulanacaksa, o zaman yürek 
varsa, buyurun, kürsü masuniyetinin dışında dokunulmazlıkları birlikte kaldıralım. Ama, onu yapa
mıyorsanız, seyirci kalıyorsanız, bize oy veren milyonlarca insanın eli hepimizin yakasında olacak
tır. Buna, Parlamentonun seyirci kalmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, Benazir Butto, hepimizin bildiği, yakinen tanıdığı ve Avrasya'da, bu coğ
rafyada önemli bir şahsiyetti. Ailesi de ve kendisi de demokrasi ve özgürlük için çok ağır bedeller 
ödeyen bir aile ve bir şahsiyet. Babası idam edildikten sonra siyasete atıldı. Siyasete atıldığı zaman, 
babasının başına gelenlerin onun başına da gelebileceğini düşündü ama korkmadı, yılmadı. Dikta
törler, nasıl ki 1960'ta ihtilal yaptılar, ilk işleri rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarını astılarsa, 
Pakistan'da da ilk ihtilal olduğunda Ali Butto asıldı. Yani, Türkiye'yle o kadar benzeşen yönleri var 
ki! Ama o aile yılmadı, o aile sürekli bedel ödedi. 

Benazir Butto ülkesine sekiz yıl sonra geri döndüğünde kendisine gazeteciler sordular: "Kork
muyor musunuz? Hayatınız tehlikede değil mi?" "Evet, korkuyorum, hayatım da tehlikede ama bir 
şey var, benim ülkem ve halkım daha çok tehlikede. Ben, halkımı ve ülkemi birinci planda tutuyo
rum, benim hayatım ve çocuklarım, ülkeme, halkıma feda olsun." dedi. Şimdi, bu ülkede de istiyo
ruz, siyasetçiler yüreklerini ortaya koyabilmelidirler. Siyasetçiler, sorunları çözmek için halktan oy 
alırlar. Siyasetten korkanlar, sorunların adını koyamayanlar siyaset yapmamalıdırlar ve Benazir But-
to'yu örnek almalıdırlar. 

Benazir Butto'nun ölümünde, başta Amerika Birleşik Devletleri, Müşerref ve onun taşeronu 
olan El Kaide'nin payı büyüktür. Biz, bu cinayet aydınlanmadan o coğrafyada özgürlüklerin gelişe
ceğine inanmıyoruz ama şunu da biliyoruz: Bu coğrafyada yaşıyoruz, o cinayeti işletenler ile soruş
turanlar aynı ise cinayet aydınlanmaz çünkü bu coğrafyada da öyle cinayetler işlendi. Hâlen Uğur 
Mumcuların, Ape Musaların katilleri bulunmadı. Türkiye ile Pakistan arasındaki benzerlik de budur. 

Değerli arkadaşlar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Sakık, lütfen tamamlayın. 
SIRRI SAKIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Bu coğrafyada ve Pakistan'da o kadar çok askerî ihtilaller oldu ki, o kadar çok hukuksuzluklar 

oldu ki, çünkü ihtilali yapanlar ilk önce siyasetçilere yöneldiler. İlk önce, 1960'da Adnan Menderes'i 
ipe, sonra Ali Butto'yu ve sonra 12 Eylül oldu, bu Parlamento kapatıldı, aktörlerin hepsi birer birer 
Zincirbozan'a gittiler ve sonra ne oldu? Pakistan'daki ihtilali yapan Ziya Ül Hak'la, buradaki ihtilali 
yapan Kenan Evren kan kardeş oldular. Beslendikleri tek şey vardı, kandı. Onun için diktatörlerin ben
zerliği Pakistan'da da burada da aynıdır. 

Ben, bu noktada, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde onurlu bir duruş sergileyen, bir Pakis
tanlı babanın ve Kürt annenin kızı olan Benazir Butto'nun anısı önünde saygıyla eğiliyorum ve ken
disine rahmet diliyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sakık. 
İç Tüzük'ün 60'ıncı maddesine göre, pek kısa söz talebi vardır. 
Sayın İnan, buyurun. 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR 
/.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'in, Niğde'de tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçla

rını ödeyemeyen çiftçilerin durumuna ilişkin açıklaması 
MÜMİN İNAN (Niğde) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekillerini; hepinize iyi seneler diliyorum. 
Niğde'mizde çiftçilerimizin tarımsal sulama, elektrik borçlarından dolayı çok ciddi anlamda 

icra takipleri başlatılmıştır. Niğde'de yaklaşık 8.600 üyenin tamamı borçludur ve bunların yansından 
çoğu şu andan itibaren icra takibindedir. Borçların ödenememe sebepleri, ana paraya uygulanan faiz 
oranlarının yıllık yüzde 30'lar civarında olmasıdır. Çiftçilerimizin bu şartlarda borcunu ödemeleri 
mümkün görünmemektedir. 

Çiftçilerimiz, anapara ile makul hesap edilecek faiz oranlarıyla bir ödeme planı istemektedirler. 
Haciz işlemleri bu şekilde uygulanır ise Türkiye'miz gelecekte patatesi ithal eder durumda kalacak
tır. Çünkü, Türkiye'nin patatesinin yüzde 25'ini Niğde çiftçisi üretmektedir. 

Kısa süre içerisinde icra takiplerinin durdurulması gerekmektedir. Çünkü, Niğde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Aynı maddeye göre Sayın Genc'in pek kısa söz talebi vardır. 
Buyurun Sayın Genç. 
2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Alman televizyonunda Alevi inançlı vatandaşlarımızı 

aşağılatan yayın yapılmasına ilişkin açıklaması 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, geçenlerde, Alman televizyonunda Alevi inançlı vatandaşlanmızı aşağılatan onur

suz ve soysuz bir yayın yapılmıştır. 
Tarih boyunca, Aleviliğe, Alevi inançlı insanlara bu onursuz ve soysuz iftiralar atılmıştır. Ama, 

Aleviler, özünde insan onurunun gerektirdiği en büyük haysiyete, onura, şerefe, ahlaka, edebe sahip 
olan bir kitledir. Bu onursuz ve aşağılık saldırı karşısında, ülkemizde bu kadar Alevi inançlı insan
ların yaşadığı bir sırada, Hükümetten herhangi bir tepki gelmemesini kınıyorum. 
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Ayrıca da, bu yayını yapan Alman televizyonu Alman Hükümeti tarafından kınanmadığı tak
dirde, ben bir milletvekili olarak, Ankara Büyükelçiliği önüne getirip bir siyah çelenk bırakacağımı 
da belirtiyorum. 

Aleviliğin ne olduğunu öğrenmeden bu aşağılık ve onursuzca saldırıda bulunan insanların Al
eviliğin özündeki dürüstlüğü Hacı Bektaş'tan, Sarı Saltuk'tan, Ahmed Yesevi'den öğrenmelerini is
tiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÖNERGELER 
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun (6/236) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/10) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 64 üncü sırasında yer alan (6/236) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim 
Reşat Doğru 

Tokat 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır. 
Önergeleri sırasıyla okutuyorum: 
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
/.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 milletvekilinin, spor kulüplerinin mali so

runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/80) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde bansın, sevginin, toplumsal duyarlılığının, sağlıklı yaşamın oluşmasındaki en önemli 

faktörlerden birisi olan Türk Sporu'nun sorunlarını irdelemek ve ülkemizin uluslararası karşılaşma
larda daha başarılı olması açısından tüm faktörlerin en ince noktasına kadar tartışılması gerekmektedir. 

Ülkemizde tüm spor branşlarında amatör ve profesyonel olarak yapılan aktiviteler spor kulüp
lerimiz tarafından ilgili dalda oluşturulan Federasyonlar kanalıyla yürütülmektedir. 

Ayrıca, özürlü vatandaşlarımızın yaşama bağlanması açısından spor en önemli bir unsurdur. Ül
kemizdeki spor kulüpleri, Dernekler Kanununda belirtilen esaslara tabidir. 

Futbol Dünya'da ve Ülkemizde en yaygın spor aktivitelerinin başında gelmektedir. Ülkemizin 
tüm illerinde olduğu gibi ilçelerimize ve köylerimize kadar yayılmıştır. Amatör futbol kulüplerimiz 
saha, malzeme, taşıma ve diğer ihtiyaçlar için büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Bugüne kadar çok 
güç koşullarda büyük mücadele vermektedirler. Ancak, her türlü destekten yoksun bırakılmaktadır. Ama
tör tüm spor branşlarına her yıl malzeme, araç ve gereç ihtiyaçları sistemli bir şekilde karşılanmalıdır. 
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Profesyonel kulüplerimiz ise 4 ayrı kategoride yarıştırılmaktadır. Futboldaki başarıları kulüple
rimizi ekonomik yapıları ile çok yakın ilişkisinin bulunduğunu açıkça belirtmemiz gerekir. Aynı ka
tegoride yarışan kulüplerimizin içinde bulunduğu farklı ekonomik koşullar mücadelenin eşit 
koşullarda yapılmamasının en önemli faktörüdür. 

Kulüplerimizin farklı il ve ilçelerde kaynak temini açısından eşit koşullarda olmadığı da ayrı 
bir gerçektir. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonun kaynaklarının en önemli kısmının sadece Türkiye 
süper ligine yönlendirilmekte geri kalan 3 kategori takımları çok güç koşullarda mücadele vermek
tedirler. Mali olanaksızlıklar nedeniyle dünün süper ligi takımlarının amatör kümelere dahi düştüğünü 
açıkça görmekteyiz. Ayrıca, süper lig dışında kalan kulüplerimiz edimlerini karşılayamamakta, pek 
çok futbol takımımız icra takibi uygulamalarının çemberinden çıkamamaktadır. Hatta Federasyonu 
karşı ödenmesi gereken bazı bedelleri ödeyememektedirler. Gelir İdaresi ve SSK'nın haciz kıska
cında yok olacaklardır. Birçok kulübümüz lisans bedellerini yatıramadığı için karşılaşmalara 9 kişi 
ile çıkmak zorunda kalmaktadır. Bu şekilde rekabet olur mu, bu şekilde spor yapılabilir mi. Türkiye 
Futbol liglerindeki kulüplerimizin vergi ve sigorta borçlan ödenemez boyuta ulaşmış, özellikle 1. 2. 
ve 3. liglerdeki kulüplerimiz kayyum'a teslim edilmektedir. Türkiye Futbol liglerinin sorunları ve çö
zümleriyle ilgili Anayasa'nın 98. Maddesi ile İç Tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
1) Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
2) Ramazan Kerim Özkan 
3) Mevlüt Coşkuner 
4) Esfender Korkmaz 
5) Yaşar Ağyüz 
6) Akif Ekici 
7) Hüseyin Unsal 
8) Sacid Yıldız 
9) Abdullah Özer 
10) Ergün Aydoğan 
11) Muhammet Rıza Yalçınkaya 
12) Ahmet Küçük 
13) Şahin Mengü 
14) Mustafa Özyürek 
15) Nesrin Baytok 
16) Rahmi Güner 
17) Enis Tütüncü 
18) Hulusi Güvel 
19) Rasim Çakır 
20) Ali Rıza Öztürk 
21) Mehmet Ali Özpolat 
22) Ahmet Ersin 

(Malatya) 
(Burdur) 
(İsparta) 
(İstanbul) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(Amasya) 
(İstanbul) 
(Bursa) 
(Balıkesir) 
(Bartın) 
(Çanakkale) 
(Manisa) 
(İstanbul) 
(Ankara) 
(Ordu) 
(Tekirdağ) 
(Adana) 
(Edirne) 
(Mersin) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
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2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet AkifPaksoy ve 26 milletvekilinin, tekstil sektörünün so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/81) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçesini ekte sunduğumuz tekstil sektörü; gelişmiş yapısı, ihtisaslaşması, ihracata ve istih
dama katkısı bakımından stratejik öneme sahip olup, sorunları ve çözüm önerilerinin araştırılması ve 
bunun için yapılacak yasal düzenlemeler dâhil olmak üzere alınacak önlemlerin tespiti için Anaya
sanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılmasını arz ederiz. 

1) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 

2) Recep Taner (Aydın) 

3) Oktay Vural (İzmir) 

4) Hasan Özdemir (Gaziantep) 

5) Alim Işık (Kütahya) 

6)AkifAkkuş (Mersin) 

7) Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu) 

8) Beytullah Asil (Eskişehir) 

9) Kürşat Atılgan (Adana) 

10) Nevzat Korkmaz (İsparta) 

11) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

12) Gündüz Suphi Aktan (İstanbul) 

13) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 

14) AliUzunırmak (Aydın) 

15) Necati Özensoy (Bursa) 

16) İzzettin Yılmaz (Hatay) 

17)AtilaKaya (İstanbul) 

18) Şenol Bal (İzmir) 

19) İsmet Büyükataman (Bursa) 

20) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 

21) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 

22) Yılmaz Tankut (Adana) 

23) Mithat Melen (İstanbul) 

24) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 

25) Mehmet Ekici (Yozgat) 

26) Muharrem Varlı (Adana) 

27) Ahmet Bukan (Çankırı) 
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Gerekçe: 
Dünyanın 7. büyük pamuk üreticisi olan Türkiye, 1.475 bin ton iplik üretimi ile dünya iplik üre

timinde ilk beş ülke içerisinde yer almaktadır. Sektörde en büyük beş iplik üreticisi, aynı zamanda 
en büyük pamuk üreticisi olan Çin, Hindistan, Pakistan, ABD ve Türkiye'dir. Ayrıca, Türkiye'nin yıl
lık pamuklu dokuma üretimi 580 bin ton, pamuklu örme üretimi 708 bin tondur. Dünya tekstil tica
retinde Türkiye, dokuzuncu büyük tekstil ihracatçısıdır. Dünya hazır giyim ihracatında Türkiye 
dördüncü büyük ülkedir. 

Türkiye'nin en önemli pazarı yüzde 76,1'lik pay ile AB ülkeleridir. 

Tekstil ithalatı ise yüzde 6 artışla 2006 yılında 6,3 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin tekstil 
genel ithalatı 2002 yılından itibaren ihracatın üzerinde gerçekleşmektedir. Konfeksiyon ithalatı ise 
2006 yılı sonu itibariyle 1 milyar doları geçmiş bulunmaktadır. 

Bugün Türkiye'de 40 bin firmanın tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyette bulunduğu bi
linmektedir. Bu işletmelerin yüzde 90'ından fazlasını KOBİ'ler oluşturmaktadır. Bu firmalar fason üre
timde bulunmaktadır. Konfeksiyon sektöründeki işletmelerin tamamına yakınını KOBİ'ler 
oluştururken tekstil sektörü ağırlıklı olarak büyük ölçekli firmaların elinde bulunmaktadır. Faaliyette 
bulunan 40 bin firmanın yüzde 25'i aktif ihracatçı konumundadır. 

Türkiye ekonomisinin bel kemiği tekstil sektörü, gelişmiş yapısı, ihtisaslaşması, ihracata ve is
tihdama katkısı bakımından stratejik olarak öneme sahiptir. Ancak sektörün kan kaybından kurtul
ması ve gelişmesi, katma değeri yüksek ürünler kategorisinde daha fazla hasıla üretmesi, istihdam 
yaratmaya devam etmesi bakımından karşı karşıya olduğu sorun ve tehditlerden kurtulması gerek
mektedir. Bu sorunlar kısa vadede çözüme kavuşturulamazsa, önümüzdeki dönemde sektör kan kay
betmeye devam edecek sosyal huzursuzluk boyutunda sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Şimdiden, başlıca 
sorunların devam etmesiyle sektörün rekabet gücü hızla kaybolmaktadır. Sektör teknolojik dönüşü
münü yapamadığından yeni yatırımlar ertelenmekte ve daha avantajlı koşulları sağlayan yabancı ül
kelere kaymaktadır. Polyester iplik ve kumaş ithalatı için ve Uzakdoğu ülkelerinden her geçen gün 
artmaktadır. Türkiye'de iplik üretimi ve dokuma sanayi bitmek üzeredir. 

Bugün tekstilde makineler, fabrikalar yok pahasına elden çıkarılmaktadır. Firmalar çaresizlik 
içerisinde üretim tesislerini devretmekte veya birçoğu da kapanma aşamasında bulunmaktadır. Do
layısıyla işsizlik başlamıştır. 

Bugün 2,5 milyon kişiyi istihdam eden, 20 milyar dolar ihracat yapan, 10 milyar dolara yakın 
iç pazar büyüklüğüne sahip muazzam bir sanayi yanlış politikaların kurbanı olmaktadır. 

Türkiye'nin henüz, tekstil sektörünü ikame edecek, bu derecede büyük, ihracatın ve istihdamın 
lideri başka bir sektörü bulunmamaktadır. 

Ülkenin toplam ihracatı 2006'da yüzde 16,4 artarken ihracatımızın yüzde 23'ünü gerçekleştiren 
tekstil ve hazır giyim sektörüdür. Cari açık, gerek istihdam açısından son derece endişe vericidir. 
Özellikle, tarımdaki daralma ve milyonlarca insanın tarımda işsiz kalması nedeniyle sektörden bo
şalmaya devam edecek vasıfsız işgücüne önemli bir istihdam kapısı oluşturan tekstil sektörü hayati 
öneme sahiptir. 

Kentlerde kayıtlı genç işsizliğinin yüzde 23'leri aştığı ve sosyal patlama sinyallerinin giderek art
tığı bir ortamda Türkiye'de toplam imalat sanayi istihdamının yaklaşık yüzde 40'ını yaratan sektör
deki üretim kaybının yaratacağı ekonomik ve sosyal tahribat ortadadır. 
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Yukarıda sunulan ve araştırma sırasında belirlenecek nedenlerle Anayasanın 98. ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca "Tekstil Sektörünün içinde bu
lunduğu sorunlar ve çözüm önerilerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması" için Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 milletvekilinin, altın madenciliğinin bütün 
yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir-Ovacık-Bergama ile başlayan, Balıkesir-Havran, Artvin-Carettepe, Uşak-Eşme-

Kışladağ, Tunceli-Ovacık, Erzincan-İliç ve İzmir-Efemçukuru ile devam eden çalışmalar Çanakkale-
Balıkesir-Kazdağları'nda yaşanan ekolojik kriz ile altın madenciliğinin ülkemize kazandırdıkları ve 
kaybettirdiklerinin neler olduğu konusunda bir muhasebe yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. (Ay
rıca Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Çanakkale, Gümüşhane ve Kırşehir illerindeki rezerv 
alanları da bu ay ihaleye çıkarmıştır.) 

Altın madeni işletmeciliğinde, günümüzde ekonomik bazda tek geçerli yöntem, siyanür liçi yön
temidir. Siyanür liçi yöntemiyle yapılan maden ve kimya işletmesinde, doğada zararsız halde bulu
nan ağır metallerin aktive olduğu, havaya, suya, toprağa karışarak çevre sağlığı ve canlı yaşamı için 
büyük risk oluşturduğu bilinmektedir. Bu tür işletmelerde büyük ekolojik yıkımlara yol açan kaza
lar meydana gelmektedir. Örneğin, Papua Yeni Gine'de 1984 yılında 2100 metrelik dağın tıraşlanması 
sonucunda yoğun yağmurlar sonucu akan siyanürlü toprağın yüzünden bölge halkı göçmüş; Ro
manya'da Esmeralda altın madenindeki atık havuzunun yıkılması sonucu 100 bin metreküp siyanürlü 
atık Tuna Nehri'ne karışmış, Macaristan, Sırbistan, Ukrayna ve Bulgaristan'daki doğal hayatı zarara 
uğratan felaketler yaşanmıştır. Siyanürlü altın madenciliği bugün ABD'nin Montana Eyaleti'nde ya
saklanmış, Colorado Eyaleti'nde yasaklanması için yasal işlemler başlatılmıştır. 

Bu arada 26.5.2004 tarihli 5177 Sayılı "Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun" ile birlikte onbir yasada önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikle; orman 
alanları, millî parklar, özel koruma bölgeleri, ağaçlandırma alanları, tabiat alanları, özel koruma böl
geleri, doğal ve kültürel sit alanları, tarım alanları, meralar, sulak alanlar, kıyılar, karasuları, kentle
rin imar alanları, turizm bölgeleri, su havzaları madencilik faaliyetine açılmıştır. 

Faaliyetlerin ÇED ve gayrı sıhhi müessese izin süreçlerinin Bakanlar Kurulu'nun çıkartacağı 
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Maden arama faaliyetleri ÇED kapsamı dışına çıkarılmış, 
arama ruhsatları ile toplam rezervin % 10'unun işletilmesine ve satışına izin verilebilmesinin önü 
açılmıştır. 

Altın madencilerinden, "ruhsat sahibi tarafından beyan edilen" ocak başı satış fiyatı tutarının 
yalnızca %2'sinin devlet hakkı olarak alınacağı düzenlenmiştir. Yasa değişikliğine dayanılarak Ba
kanlar Kurulu tarafından çıkartılan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile doğal ve kültürel 
varlıkların yasal güvenceleri ortadan kaldırılmıştır. 

Bunun dışında Katma Değer Vergisi Yasası'nda yapılan değişiklikle "Altın, gümüş ve platin ile 
ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yü
rütenlere yapılan teslim ve hizmetler" KDV'den muaf tutulmuştur. 

Bu durumda adı geçen bölgelerde altın madenciliğinin yapılması durumunda iddia edildiği üzere 
oluşacak ekonomik büyüme ile yaşanacak ekolojik, sosyolojik ve hukuksal yıkım sonucunda oluşa
cak zararın karşılaştırılması araştırılmalıdır. 
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1. Ülkemizde yapılmakta olan altın madenciliğinin milli gelire katkısı, 

2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından altın aramasına izin verilen şirketlerin çıkart
tıkları altın miktarları ve bu miktarın Hazine'ye kalan kısmının araştırılması, 

3. Altın madenciliğinin aranması, sondajı ve üretimi işlemleri esnasında toplam ne kadar kişiye 
istihdam sağlandığının tespit edilmesi, 

4. Altın madenciliğinin aranması, sondajı ve üretimi sonucunda zarar görecek sektörlerin ve 
bunun neden olacağı insan göçü gibi sonuçların oluşturacağı toplumsal maliyetin hesaplanması, 

5. Siyanürle altın aramanın yaratacağı ekolojik tahribatın tespit edilmesi, 
6. Altın madenciliğinin zarar vereceği sektörlerden oluşacak işsizlik oranı ve yaracağı ekono

mik küçülmenin sorunlarının araştırılması amacı ile, 
Anayasamızın 98, İçtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu ku

rularak araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 23/11/2007 

1) Mehmet Ufuk Uras 
2) Mümin İnan 
3) Şerafettin Halis 

4) Selçuk Ayhan 
5) Ensar Öğüt 
6) Hüseyin Pazarcı 

7) Oğuz Oyan 
8) Muharrem İnce 
9) Necla Arat 
10)Mustafa Vural 
1) Recai Birgün 
12) Hasan Macit 
13. Hüseyin Mert 

14) Ayşe Jale Ağırbaş 
15) Süleyman Yağız 
16) Harun Öztürk 
17) Hasan Erçelebi 
18) Emrehan Halıcı 
19) Kamer Genç 
20) Tacidar Seyhan 

(İstanbul) 

(Niğde) 
(Tunceli) 
(İzmir) 
(Ardahan) 
(Balıkesir) 
(İzmir) 
(Yalova) 
(İstanbul) 
(Adana) 
(İzmir) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Denizli) 
(Ankara) 
(Tunceli) 

(Adana) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön 

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Başbakanlığın, Anayasa'nın 82'nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup oyla

rınıza sunacağım. 
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C) TEZKERELER 
1.- 25-27 Kasım 2007 tarihlerinde Fransa'ya giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e refakat 

eden heyete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/259) 
27.12.2007 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26-27 Kasım 2007 tarihlerinde Paris'te yapılan Uluslararası Sergiler Bürosu'nun 142. Genel 
Kurul Toplantısı'na katılmak üzere, 25-27 Kasım 2007 tarihleri arasında Fransa'ya giden Cumhur
başkanı Sayın Abdullah Gül'e refakat eden heyete, ekli listede adları yazılı Milletvekillerinin de iş
tirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste 
Mehmet Tekelioğlu İzmir Milletvekili 
Cevdet Erdöl Trabzon Milletvekili 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

l'inci sırada yer alan Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının 
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Ve Adalet Komisyonu 
Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
/.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Ka

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) (x) 
BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Geçen birleşimde 5'inci madde kabul edilmişti. 
Şimdi 6'ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6 - 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"Ceza hükümleri 
MADDE 5 (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alan

larda tütün ürünleri tüketenler ile 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 30/03/2005 
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre; 3 üncü maddenin 
onikinci fıkrasına aykırı hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre 
cezalandırılır. 

(x) 55 S. Sayılı Basmayazı 27/12/2007 tarihli 43 'üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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(2) 2 nci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen, yasakların uy
gulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, 
işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili iş
letme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getir
meyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir 
tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) 3 üncü maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve onbirinci fıkralarındaki yasakların her 
birine aykırı hareket edenler, ellibin Türk Lirasından ikiyüzelli bin Türk Lirasına kadar idarî para 
cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piya
sası Düzenleme Kurulu yetkilidir. 

(4) 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; 
yerel yayın yapan kuruluşlar, bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın yapan 
kuruluşlar, beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan kuruluşlar, ellibin 
Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar ver
meye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir. 

(5) 3 üncü maddenin yedinci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, belediye sınırları içinde 
belediye encümeni, belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından bin Türk Lirası idarî para ce
zası ile cezalandırılır. 

(6) 3 üncü maddenin sekizinci fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket edenler, 26/09/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Sağlık için tehlikeli madde temini" başlıklı 194 üncü maddesi 
hükmüne göre cezalandırılır. 

(7) 3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir 
tarafından her bir kişiyle ilgili olarak bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. 

(8) 3 üncü maddenin onuncu fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, belediye zabıtası tara
fından ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. Belediye sınırları dışında bu yetki 
genel kolluk tarafından kullanılır. 

(9) 3 üncü maddenin onüçüncü fıkrasındaki yasaklara aykın hareket edenler, mahalli mülki amir 
tarafından bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Tütün 
ürünlerinin satış belgesiz olarak satışının yapıldığı veya satışa hazır tutulduğu yerlerdeki tütün ürün
lerine el konulur ve nereden temin edildiğine dair belge ibraz edilememesi halinde, mahallî mülkî 
amir tarafından bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

(10) 3 üncü maddenin ondördüncü fıkrasındaki ürünleri üretenler, belediye sınırları içinde be
lediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından yirmibin Türk Lirasından 
yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 

(11)4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket 
edenler, mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. 

(12) 4 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı ha
reket eden üretici firmalar, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu 
tarafından bu yükümlülüklere aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idarî para 
cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı ikiyüzellibin Türk Lirasından 
az olamaz. 

- 3 1 3 -



TBMM B:45 3 . 1 . 2008 0 : 1 

(13) 4 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yükümlülüğe aykırı hareket eden firmalar Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ellibin Türk Lirasından yüzbin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 

(14) 4 üncü maddenin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde; yerel 
yayın yapan televizyon kuruluşları bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın 
yapan televizyon kuruluşları beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan 
televizyon kuruluşları ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile 
cezalandırılır. Bu cezalar, radyo yayını yapan kuruluşlar hakkında ondabir oranında uygulanır. Bu ce
zaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir. 

(15) Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu gö
revlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer 
alan disiplin hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi vardır. ' 
İlk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Erkan Akçay'da. 
Buyurun Sayın Akçay. 
Süreniz on dakika. 
MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifı'nin 6'ncı maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Günümüzde sigaranın insanlara, sağlık, sosyal ve ekonomik bakımdan verdiği zararlar devlet
lerin kayıtsız kalamayacağı boyutlara ulaşmıştır. Sigara insanlığın ortak sorunu olan bir illet hâline 
gelmiştir. Bu illetle insanlığın topyekûn mücadele etmesi bir mecburiyet hâline gelmiş durumdadır. 
Bu konuda en büyük görev, yine en üst kamu otoritesi olan devletlere düşmektedir. 20'nci yüzyılda 
tütünü ve sigarayı üreten, işleyen, satan ve tütün tüketimini doğrudan veya dolaylı olarak teşvik eden 
ülkeler, artık 21 'inci yüzyıl başında, tütün mamullerinin verdiği zararlara karşı ciddi bir şekilde mü
cadele etmeye başlamıştır, çünkü tütün kullanımı, ülkeler bakımından astarı yüzünden pahalı hâle gel
miştir. Tütün, sadece parasal yönden ele alındığında dahi getirdiğinden fazlasını götürmektedir. Kaldı 
ki, insan sağlığının ve insani değerlerin söz konusu olduğu yerde, konunun parasal boyutunun bir 
önemi olmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir ihtiyaçtan doğan kanunların yapımında dikkat edilmesi gereken en 
önemli husus, kanunun uygulanabilir nitelikte olması ve uygulanmasıdır. Bu açıdan baktığımızda, 7 
Kasım 1996 tarihinde kabul edilen ve hâlen yürürlükte olan 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zarar
larının Önlenmesine Dair Kanun'un amacına ulaşamadığı hepimizin malumudur. On bir yıldır yü
rürlükte bulunan 4207 sayılı Kanun'un, bırakın cezai yaptırım uygulamasını, bazı basit uygulamalar 
dahi bu Kanun çerçevesinde yerine getirilememiştir. 

Örnek verecek olursak, bu Kanun'un 2'nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen "Kapalı ma
hallerde tütün içilebilmesi için ayrı yerler tahsis edilir." hükmü, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olmak üzere, kurumların pek çoğu tarafından uygulanmamış, sigara içimi için özel mahaller tahsis 
edilmemiştir. Yine, 4'üncü maddenin son fıkrasındaki, TRT ve özel televizyon kurumları tarafından, 
ayda en az doksan dakika, tütün alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette ya
yınlar yapmak mecburiyetine uyulmamaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, şimdi huzura getirilen bu kanun teklifiyle, yüce Meclisin mensubu olan 
değerli milletvekillerimiz önemli bir sınavla karşı karşıyadır. Bu sınav, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından çıkarılan bir kanuna başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisinin uyup uyma
yacağı, bu konuda topluma örnek olup olmayacağı hususudur. Çıkacak bu kanuna, önce 
milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi uymak ve uygulamak zorundadır. Getirilen bu ku
ralların adil ve doğru bir şekilde uygulanmaması hâlinde bir zafiyet doğacaktır. 

Önemli bir kamusal ihtiyaçtan doğan bu kanun, etkili ve uygulanabilir olmalıdır. İhtiyaç olduğu 
hâlde etkili olamayan ve uygulanamayan kanunlar, faydasız bir kanun hâline gelir. Faydasız kanun
lar zorunlu kanunları zayıf düşüreceği gibi, yasama gücünü de zayıflatır. Yüce Meclis, bu kanunun 
uygulamalarını özenle takip etmek durumundadır. 

Değerli milletvekilleri, bir kanunun etkili ve uygulanabilir olmasının bazı şartlan vardır. Kanun ya
pılırken hukuka uygun davranılmalı, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmamalıdır. Kanun, şahıs 
veya toplumla ilgili önemli bir ihtiyaçtan doğmalıdır. Kanun, kamu vicdanında yerini bulmalıdır. Kanun 
vesilesiyle getirilen kurallann, zaman içinde örf ve âdete dönüşmesi de mümkündür. Örneğin, Türk örf 
ve âdetinde yer alan birbirine sigara ikram etme alışkanlığından vazgeçilip, sigara ikramının ayıplan
dığı bir anlayış yerleşebilmelidir. Ayrıca, yasa yapmanın genel ilkeleri olan kanunilik, açıklık, zaruri-
lik, zarar ve kusur ilkesiyle gerekli orantılı ve uygulanabilir ceza ilkelerine uyulmalıdır. 

Hukuk devleti, hukuka uygun yasalar yapan ve yaptığı yasaya uyan ve uyduran devlettir. Tütün 
içimini engellemek için kişilerin ve toplumun eğitimine ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara, 
bu kanunda maalesef yer verilmemektedir. Bu kanun teklifinin en önemli noksanlığı buradadır. Kanun 
teklifi yasakçı bir zihniyet taşımaktadır. Yasakçı zihniyetin, sigara ve tütün zararlarıyla etkin bir şe
kilde mücadele etme imkânı zayıftır. Tarihimizdeki IV.Murat örneği ile başka ülkelerin yasakçı uy
gulamaları başarısız örneklerdir. En etkili çözüm, tütün ve tütün mamullerinin zararları konusunda 
kişilerin ve toplumun eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve kanunların tam, zamanında, tarafsız ve yay
gın biçimde uygulanmasıdır. 

Kanun teklifinde cezayı uygulayacak merci ve yetki karmaşası bulunmaktadır. Ayrıca, teklif, 
sağlıktan ziyade ceza üzerine inşa edilen, devletin vatandaşını suçlu durumuna düşürdüğü bir dü
zenleme görüntüsü vermektedir. Sigara kötüdür. Bu doğrudur. Peki, sigara içen vatandaş suçludur de
nilebilir mi? Cezanın ödenebilir olup olmadığı araştırılmış mıdır? Düzenleyici etki analizi sonuçları 
nelerdir? 4207 sayılı Kanun kadük ise, işlerliği cezaların artırılması yoluyla mı sağlanacaktır? En 
önemlisi, vatandaşı suçlu konumuna düşürecek eylemleri çoğaltarak ve cezayı uygulayacak yetkiliyle 
vatandaş arasında sürtüşmeleri artırarak etkili bir uygulama yapılamaz. Genel kabul gören yasaklar 
dışında alınacak bu tedbirlerin gerekçede belirtilen amaçları sağlayıp sağlamayacağı ayrı bir sorudur. 

Hepimizin bildiği gibi, bu kanun teklifinin hazırlanması esnasında ilgili komisyon üyeleri örnek 
uygulamaları izlemek amacıyla yurt dışına gitmişlerdir. Bu seyahatin yanı sıra, ülkemizde 4207 sa
yılı yürürlükteki Kanun'un uygulandığı yerlerin ziyaret edilmesi de uygun olurdu. 

Değerli milletvekilleri, sigara kullanımının zararlarını önlemeye yönelik çalışmalara ve yasala-
nn uygulanmasına yönelik faaliyetlere örnek olması ve fikir vermesi bakımından, daha önce görev 
yaptığımız Manisa ve Balıkesir Defterdarlıklarında sigara içiminin önlenmesine ilişkin yaptığımız ça
lışmaları bir tecrübe örneği olarak çok kısaca bilginize sunmak istiyorum. 
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1999 yılında Manisa, 2004 yılında Balıkesir Defterdarlığında, 4207 sayılı Kanun hiç kimseye 
ceza uygulamadan, yasakçı ve cezacı olmayan bir anlayışla harfiyen uygulamıştır. Önce, konunun uz
manı hekimler tarafından konferans ve seminerler verilmiş, personel eğitim yoluyla bilinçlendirilmiş 
ve ikna edilmiş, ısrarlı ve tutarlı yöntemlerle ve idari bir iradeyle etkin bir uygulama yapılmıştır. 
Demek ki, 4207 sayılı Kanun istenebilirse uygulanıyormuş. Kişilerin tütün kullanımına başlamala
rını engelleyecek, kullananları vazgeçirecek veya kullanımı en aza indirecek eğitim çalışmalarına 
ilişkin hususlara bu kanunda yer verilmesi gerekirdi. 

Sadece yasaklara yer veren, eğitimi ve bilinçlendirmeyi noksan bırakan 4207 sayılı Yasa'nın 
hazin durumunu göstermesi bakımından bir ilimizin bir kamu kurumunda 2004 yılında bir gazeteci, 
foto muhabiri tarafından çekilen ilginç bir fotoğrafı, değerli milletvekilleri, dikkatinize ve takdirle
rinize sunmak istiyorum. Bu fotoğraf 2004 yılında bir ilimizdeki bir kamu kurumu koridorlarında çe
kilmiştir ve sigara yasağını ilan eden, duyuran "Burada sigara içilmez. Cezası 462.400.000 Türk 
lirasıdır" olarak ilan eden afişi vatandaşımız ağzındaki sigarayla hiç yasağa uymadan ve tınmadan -
deyim yerindeyse- okumaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, lütfen tamamlayınız. 
ERKAN AKÇAY (Devamla) - Görüldüğü üzere, 2004 yılında çekilen bu fotoğraf da kamu ku

rumundaki afışli uyarının ve Kanun'un uygulanabilirliğinin ne duruma geldiğini bize yeterince bil
dirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama burada son verirken, çıkacak olan bu yasanın ülkemize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, muhterem heyetinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçay. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bayram Meral. 
Buyurun Sayın Meral. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; tütün mamullerinin zararlarının önlenmesiyle ilgili 55 sıra sayılı yasanın 6'ncı maddesiyle 
ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak insan sağlığına zararlı her şeyin 
karşısındayız. Bunun, bir defa, bilinmesinde yarar var. 

Bu sigaranın iki önemli ağır boyutu vardır: Bunun birisi insan sağılığına verdiği zarar, ikincisi 
ekonomiye getirdiği zarar. 

Değerli arkadaşlarım, insan sağlına yalnızca sigara zarar vermez. İnsan yaşamında, düşük kalorili 
besinden yararlanan, gerekli besini alamayan dar gelirli vatandaşların da ciddi sorunu, sıkıntısı var
dır. Ya duyuyorsunuz işitmek istemiyorsunuz, ya işitiyorsunuz söylemek istemiyorsunuz saygıdeğer 
AK Partili milletvekilleri. 

Bakınız, burada, geçmişte bütün gücümüzle, detaylarıyla ortaya koyduk, dedik ki... Bu 657 sa
yılı Devlet Memurları Yasası'na 4/C maddesi eklediniz, özelleştirmeden mütevellit insanları bu 
madde kapsamına aldınız, bunların şimdi, bugün, bu karda kışta çıkışlarını verdiniz değerli arkadaş-
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larım ve bir bölümünün ne zaman işe başlayacakları da meçhul. Peki, bunların gelirleri yoksa -işte, 
birçok, gecekonduda yaşayan, hatta seyrettiğimiz zaman birçoğumuzun yüreğinde sızı yaratan o dar 
gelirli vatandaşlar gibi- bunlar evine herhangi yiyecek, içecek veya yakıt sorunlarını temin edemezse, 
bu da insan sağlığı için zararlı değil midir değerli arkadaşlarım? Niye bunları hiç görmezlikten geli
yoruz? Helal olsun size, akaryakıta zam yaptınız -açıkları kapatacaksınız ya- doğal gaza zam yaptı
nız! Bir ülkede akaryakıta zam gelmesi demek, A'dan Z'ye her şeye zam gelmesi demektir. Elektriğe 
zam yaptınız, doğal gaza zam yaptınız, şimdi sıra dumana geldi, sigaranın dumanına, ona da zam ya
pıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sigaraları söndürüyoruz. 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sigara öyle sönmez. Birçoğunuz 
Avrupa ülkesine gitmişsiniz. Avrupa ülkeleri tedbir almış, okuldan başlatmış onu, okuldan. Sigara
nın zararlarını, okuldan başlatmış... Şimdi biz, bırakın sigarayı önlemeyi, okulların önünde hangi 
rezilliklerle karşılaştığımızı televizyonlarda izliyoruz değerli arkadaşlarım. Bunun bir defa tedbirini 
alın. Sigaradan önce alınması gereken tedbirler var; onu da alın, onu da alın. Görüyoruz, yaşıyoruz 
bunları. İşte, sizin millî eğitiminizin okulları getirdiği nokta o. Sen esrarı önleyemeyeceksin, sigarayı, 
okullarda ders vereceksin, vatandaşı yetiştireceksin. Bir defa, değerli arkadaşlarım, bu aradaki çe
lişkileri kaldırmak zorundasınız ve Avrupa ülkelerinde okuldan başlıyor. 

Bir konu daha var. Gidin devlet dairelerine değerli arkadaşlarım, bir odayı boşaltmıştır, orada ge
rekli tedbiri almıştır, belirli saatlerde sigara içmek isteyen vatandaş varsa gider orada sigarasını içer. 
Var mı şimdi Türkiye'de, bunun tedbirini aldınız mı? Yok. Ne olacak? Bir yerden duman çıktı -aynen 
itfaiye gibi- zabıta memuru koşacak "Burada kim sigara içti?" Getirdiğiniz bu değerli arkadaşlarım, 
getirdiğiniz yasa bu. Bunun bir tedbirini alın. 

Yapılanlardan şikâyetçi değiliz. Elbette ki sigaranın zararını hepimiz biliyoruz. Parayı yakıyor
sun en azından parayı, sağlığınla birlikte parayı yakıyorsun. Bunu biliyoruz, ama, bunun bir başlan
gıcı vardır değerli arkadaşlarım. Sırf, bugün, bunun suçlusu siz olduğunuzdan söylemiyorum. Ama, 
beş yıldır, değerli arkadaşlarım, yaptığımız tek şey... 

KEREM ALTUN (Van) - Sigarayı terk ettiremedik değil mi? 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Vallahi, inşallah edilsin değerli arkadaşlarım. Yani, bir şey 

söyledin... İnsan sağlığına zararlı her şeyin karşısındayız. Bakınız, yaşamını sürdüremeyen, asgari 
ücretle geçinemeyen, iş bulamayan insanların sorunu sigaradan daha önemlidir. Evine ekmek götü-
remiyor, yaşamını sürdüremiyor, kalori alamıyor, besinini temin edemiyor, onlar da sorun değil mi? 
Onlara da eğilmek lazım değerli arkadaşlarım. Hani "Haksızlıkla, yolsuzlukla, açlıkla mücadele ede
ceğiz." diyordunuz ya, onu hatırlatıyorum size, başka bir şey yok. 

Değerli arkadaşlarım, burada, önemli bir konu daha var. Muhterem arkadaşlarım, geçmişte, 
Tekel, Sümerbank -birçoğunuz bilirsiniz, eski arkadaşlarım daha çok iyi bilir- bunlar çok güçlü ku
ruluşlardı. Bunların büyük birikimleri vardı. Şimdi, bunları teker teker budadık. Bu kürsüden birkaç 
defa konuştum -eski milletvekili arkadaşlar bunu biliyor- tedbir alınmasını istedik. Ne istiyoruz? Sü-
merbankı bitirdiniz, arsaları bitirdiniz. Kimlere gittiğini biliyorsunuz, inşallah, hayrını görmez, başka 
bir şey yapamıyoruz. Hayrını görmez, yetimin malını yiyorlar. 

Şimdi, bir taraftan, değerli arkadaşlarım, bir taraftan bizim bölgemizle Bitlis'i bitirdiniz, Çuku
rova'yı bitirdiniz, Ege tütününü bitirdiniz, Tokat vesaireyi bitirdiniz. Ama, bir yerden tütün geliyor 
değerli arkadaşlarım. Yunanistan'dan tütün geliyor ve bu, değerli arkadaşlarım, sanayi maddesi gö-
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ründüğü için gümrük bile ödenmiyor. Bu ne? Sayın AK Partililer, bu ne yani? Bir şey daha var, doğ
ranmış tütün geliyor. Peki, Torbalı'da sigara fabrikası var, onun tütünü nereden geliyor saygıdeğer 
milletvekilleri? Hani önlüyorsunuz ya bir taraftan! Sen tut, kendi fabrikalarını yok et! Nereyi yok 
ettin? Malatya bekliyor sırada, yanında, Sümerbankın büyük arazileri vardı, o gitti, hemen bitişi
ğinde -Malatya milletvekilleri varsa bilir- Tekelin büyük sigara fabrikası var, arazisi var, şimdi sıra 
ona geldi. Yani, bunları kapatıp da onları da devredeceksiniz, bekliyor zaten. İşçi orada boş oturu
yor, boş; üretim yaptırmıyorsunuz. Nerede üretim oluyor? Yabancı firmaların, değerli arkadaşlarım, 
işletmek istediği fabrikalarda. Tütünü nereden geliyor? Yurt dışından, Yunanistan'a kadar vesair... 

Muhterem arkadaşlarım, bunları bilmiyor musunuz? Bir şey söyledim, dedim ki: Ya biliyorsu
nuz ya görüyorsunuz görmemezlikten geliyorsunuz, ya duyuyorsunuz duymamazlıktan geliyorsu
nuz. Bunlar, Türkiye'nin sorunları. Kendi müesseselerini yok ediyorsun. İşler hâle getirin, bir şey 
demiyorum, üretimi artırın, istihdamı artırın, bunlara hiçbir şey dediğim yok, ama ne yapıyorsunuz 
biliyor musunuz? Hükümetleriniz döneminde özelleştirmeden 40 milyar dolar para kazanmışsınız, 
onunla övünüyorsunuz. Peki, üretimden gelen bir şey var mı? Yok, çivi çakmıyorsun ki üretim olsun. 
O da yok. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar ülkenin ciddi sorunları. Yani, Torbalı'da hangi memleketin tütünleri 
işleniyorsa, bunlardan ne alınıyorsa bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Doğrudur, sigara zararlı; 
içki de zararlı, kumar da zararlı. Bunlarla mücadele etmek güzel bir şey, ama mücadele edilmesi ge
reken önemli konular var. Tokat işçileri yürüyordu, izlediniz bunu. Yok mu Tokat milletvekilleri? 
Tokat işçisi niye yürüyor? Ekmek kapısı kapatıyorsunuz. Bir taraftan 4/C maddesini ekliyorsunuz, ge
çici işçi; müktesebatlarını ortadan kaldırıyorsunuz, sendika yok, kıdem tazminatı yok, yıllık izni yok. 
Ondan sonra, Torbalı'daki yabancı şirketlerin işlettiği sigaraya her türlü imkân var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre verdim, lütfen tamamlayın. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sigara zararlıdır, içki zararlıdır, kumar 

zararlıdır... Bunlar, kime sorarsanız bilinen bir şeydir. Bunları önlemenin yolları vardır. "Duman 
çıktı, zabıta memuruna, git orada ceza yaz"la bunlar önlenmez değerli arkadaşlarım. Bir başka türlü 
cezayla da bunlar önlenmez. Nasıl önleyeceksin? Bakınız, laf lafı açıyor, bir gün uçakta bir başka yere 
gidiyoruz. Sigara yasak. Bir hostes geldi, bir feryat kopardı, dedi ki: "Aman" dedi, sigara içmiş, af
federseniz, tuvalete atmış vatandaşın birisi. Şimdi, bakınız değerli arkadaşlarım, bu o kadar önemli 
bir şey ki, intihar, havada intihar. Niye bunu yapmış? Onun orada, söner mi sönmez mi, ne zarar ge
tirdiğini bilmediği için vatandaş onu oraya atmış. Nasıl önlenecek bu? Temelden başlayacaksınız, eği
tim vereceksiniz, eğitim, eğitim. Sizin anladığınız eğitim değil, sizin anladığınız eğitim değil. 

Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Meral. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, madde üzerinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN - Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin cevap verecek. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz on dakika. 
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ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; hepinize saygılar sunuyorum. Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın ilgili 
maddesi vesilesiyle söz aldım. 

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına kendisini dinlediğimiz Sayın Bayram Meral, 
özelleştirmelerle ilgili uygulamaları eleştirirken, bizim, Hükümet olarak 4/C diye, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nda bir madde çıkarttığımızı ve böylece yıl sonu itibarıyla da geçici personel 
olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen bu kişilerin işlerine son verdiğimizi ve bunla
rın ne zaman işe alınacağının da belli olmadığını ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım, 4/C maddesiyle ilgili, özelleştirme nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımı
zın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı konusu, benim daha önceki Bakanlığım dönemimde 
uygulamaya girdi. O zaman Devlet Personel Başkanlığından da sorumluydum. 

Sayın Meral'in de uzun süre Genel Başkanlığını yaptığı Türk-İş Genel Başkanı Sayın Kılıç bana 
bir gün gelerek dedi ki: "Sayın Bakanım, 1992 yılından beri Türkiye'de özelleştirme uygulamaları 
var. Ancak bu özelleştirmeler nedeniyle emekliliğini hak edemediği için ve iş de bulamadığı için çok 
mağdur duruma düşmüş insanlar var." Bir gün Türk-İş'i ziyarete gittiğimde bu insanlar önüme çık
tılar, dediler ki: "Sayın Bakanım, emekliliğimizi hak edene kadar bize sigortalı olabilecek bir iş ve
rebilirseniz -kimimizin dört yılı, kimimizin beş yılı, kimimizin üç yılı kalmış- bize bir yardımcı 
olursanız çok seviniriz." Türk-İş'te Sayın Kılıç'la, nasıl bir çözüm bulabiliriz, 1992 yılından beri 
özelleştirme nedeniyle işsiz kalmış insanların sorununa nasıl bir çare bulabiliriz diye oturduk ve -
Türk-İş'le birlikte- Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesinin uygulanabileceğine karar verdik, 
geçici personel ve bu konuda bu Parlamentodan bir yasa çıkardık. Sayın Meral hatırlayacaktır, Türk-
İş Genel Başkanı bulunduğu sırada o da, 2 bin civarındaki kişiye böyle bir imkân sağlamaya çalış
mıştı o zamanki hükümet tarafından, ama sadece 2 bin kişiydi. O da, kendi başında bulunduğu 
sendikada çalışan işçilere yönelikti. Ancak biz, kanunun çıktığı ana kadar özelleştirme nedeniyle 
mağdur olmuş herkesi kapsayacak ve bundan sonra da bu duruma düşecek herkesi içine alacak bir 
düzenleme yaptık. 

Bu insanlar sigortalıdır, bu insanlar... Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi aynen şöy
ledir: Bir yıldan daha az süreli çalışmalar içindir. Yani, bir yıl çalışamıyor, 4/C öyle düzenlenmiş. Ta 
1965 yılında Devlet Memurları Kanunu çıktığı an yürürlüğe girmiş olan bir düzenleme ve tabii, Özel
leştirme İdaresi bu durumdaki insanlarla sözleşme yaptı. Bir yıldan az süreli, emeklilik hakkını elde 
edinceye kadar çalışma koşuluyla ve ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için ayrı ayrı üc
retler tayin edilmek suretiyle bir uygulama başlattık. Tabii, bu, yıl sonu itibarıyla, bir yıldan az sü
reli olduğu için onların işine bir süre son veriliyor ve sonra tekrar bunlar sözleşmeleri yenilenerek 
işlerine devam imkânı buluyorlar. 

Bu konudan dolayı eleştirilmeyi değil takdir edilmeyi bekleriz. Çünkü, bu insanlar özelleştiri
len kuruluştan tazminatlarını almışlar, tekrar çalışma ihtiyacını duymamışlar özelleştirilen kuruluşta 
bu işçi arkadaşlarımız. Tazminatlarını almışlar kuruşuna kadar. Sekiz ay da çalışmadan maaş almış
lar, ödenmiş kendilerine ve daha sonra iş bulamamışlar. Biz bu insanlara emekli oluncaya kadar yar
dımcı olmak için bu düzenlemeyi ihdas ettik ve bu düzenlemeden yararlanan, bu uygulamadan 
yararlanan birçok vatandaşımız bize teşekkür ediyorlar. Sayın Meral'in de, eski bir sendikacı olarak, 
Türk-İş'le birlikte oluşturduğumuz bu düzenleme sebebiyle bizi eleştirmesini değil, takdir etmesini 
ve tebrik etmesini beklerdik. 
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Sadece siz değerli milletvekili arkadaşlarımı ve kamuoyunu bu konuyla ilgili doğru bilgilen
dirme adına söz aldım ve Devlet Personelden sorumlu eski bir Bakan arkadaşınız olarak ve işin al
tında imzası bulunan bir arkadaşınız olarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. 

Sayın Başkana da böyle bir açıklama yapma imkânı sağladığı için teşekkür ediyorum ve hepi
nize saygılar sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Meral. 

BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Bakan ifadelerinde, benim, kendi 
sendikamın sorununu çözdüğüm ve diğerlerine bakmadığım gibi bir ifade kullandı. Lütfen, Tüzük'ün 
69'uncu maddesi gereğince söz istiyorum. Daha doğrusu, konuyu düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN - Meramınızı anlattınız Sayın Meral. Şimdi tutanakları getirtirim.... 

BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Efendim, getirtmeye gerek yok, siz de duydunuz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Bakın söylüyorum: Şimdi, sataşmayla ilgili veya yanlış anlaşılmayla ilgili bir mevzu 
varsa, sizin o anda başında bulunduğunuz sendikaya yönelik olmadığını, Türk-İş'in bütününe yöne
lik bir problemin düzeltilmesi için müracaat ettiğinizi söylemiş oldunuz, meramınız anlaşıldı. Te
şekkür ederim. 

BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Anlaşılmadı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Şahıslar adına söz talepleri... 
BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN-Efendim... 

BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Efendim, beni suçladı, lütfen, rica ediyorum... Yanlış söy
lüyor Sayın Bakan. O zaman kadroya geçecek... 

BAŞKAN - Peki, iki dakika söz veriyorum. 

Tekrar bir sataşmaya mahal vermeden, iki dakikada anlatın. 

Buyurun. 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR (Devam) 
3.- istanbul Milletvekili Bayram Ali Meral'in, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in konuşma

sında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın açıklamasında bir tezat var. Devlet Su İşlerinde, Enerjide, 
Ormanda, Tarımda, Köy Hizmetlerinde çalışan geçici işçilerin kadroya geçmesi ayrı bir konu. Allah 
nur içinde yatırsın, Ecevit döneminde oldu. (DSP sıralarından alkışlar) Bu ayrı bir konu, özelleştir
meden mütevellit iş yerlerine dağıtılması ayn bir konu. Benim dönemimde özelleştirmeden mütevellit 
hiçbir işçi dışarıda kalmadı, 657 sayılı Yasa'ya göre değil, gittikleri kurumdaki toplu sözleşme hü
kümlerine göre intibakları yapıldı ve bunlar çalışıyor. Burada bir yanlış anlaşılma olmadı. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Bir sürü adam dışarıdaydı senin döneminde. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
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BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Beyefendi, özür dilerim, hiçbir şey bilmiyorsanız, şu Ta
rımda çalışanları, Ormanda çalışanları, senin Köy Hizmetlerinde çalışanları, senin Bayındırlık mü
dürlüklerinde çalışanları... 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Onlar özelleştirilmedi ki özelleştirilmeden bahsediyorsun. 

BAŞKAN - Sayın milletvekili, lütfen... 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ama Sayın Bakan öyle söylüyor. ORÜS'te çalışanlar, 
Bolu'da çalışanlar... Yok mu Bolu milletvekili burada? 

BAŞKAN - Sayın Meral, söz aldığınız konu üzerinde açıklamanızı yapın. 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, teşekkür ederim. Ama yanlış bilgi vermesin 
Sayın Başkanım, öyle değil. 

BAŞKAN - İşte şimdi düzeltiyorsunuz. 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

L- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) 
(Devam) 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına söz talepleri vardır: İzmir Miletvekili Sayın İbra
him Hasgür, Antalya Milletvekili Sayın Abdurrahman Arıcı, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit. 

İlk söz İzmir Milletvekili Sayın İbrahim Hasgür. 

Buyurun Sayın Hasgür. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakika. 

İBRAHİM HASGÜR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 55 sıra sayılı Tütün Ma
mullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek-
lifi'nin 6'ncı maddesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. 

Bu kanunla ilgili olarak, şu ana kadar, genelde, kanunun sağlık boyutu ve sigara içmenin insan 
bedenine vermiş olduğu zararlar konuşuldu. Ben ise, konunun farklı bir boyutunu ele almak ve kısa 
süre içerisinde olayımızın hukuki boyutuna temas ederek, sigara içme özgürlüğünün sınırlandırıl
ması konusuna girmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, belirli yer ve şartlarda başkalarına zarar verir bir şekilde sigara içilmesi, sadece 
bir sağlık sorunu, bir ahlak sorunu olmaktan çıkarak, bir hukuk sorunu hâline gelmiş ve birtakım hu
kuki düzenlemelere ihtiyaç göstermiştir. Bizimle birlikte pek çok ülkede sigara içme özgürlüğünün 
sınırlandırılmasınm anayasal temelleri tartışılmış ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeler hazırla
narak yürürlüğe konulmuştur. 
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Bilindiği gibi, özgürlük, çok çeşitli şekillerde tarif edilmiş ve anlaşılmış bir kavramdır. Kısa bir 
tarifini vermek gerekirse, özgürlük, belli bir konuda serbest hareket etme gücü olarak ifade edilebi
lir, bu anlamda, bir sigara içme özgürlüğünden de bahsedilebilir. Bu özgürlük, sigara içme konu
sunda insanların serbest hareket etme gücüne sahip oluşları şeklinde tanımlanabilir. Her ne kadar, bu 
özgürlüğü, Anayasa'mızda düzenlenen özgürlükler kapsamına sokmak ilk elden zor olsa da, Ana
yasa'nın 17'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş "Maddi ve manevi varlığı geliştirme 
hakkı" bir kapsayıcı özgürlük olarak yorumlanarak, sigara içme özgürlüğü bu özgürlüğün kapsamına 
dâhil edilebilir. Keza, Anayasa'mızın 12'nci maddesinin birinci fıkrası tabii hukuk anlayışından esin
lenerek, herkesin her çeşit özgürlüğe sahip olduğunu kabul etmiştir. Anayasa'nın 12'nci maddesinin 
birinci fıkrasıyla kabul ettiği özgürlüklerden birisinin de pekâlâ sigara içme özgürlüğü olduğu söy
lenebilir. Sigara içme özgürlüğü, ister 17'nci maddenin birinci fıkrasının isterse 12'nci maddenin bi
rinci fıkrasının kapsamında düşünülsün, Anayasa'nın 13'üncü maddesinde öngörülen sınırlama 
sistemine göre sınırlanabilir. 

Sigara içme özgürlüğü, belirli yer ve koşullarda birçok özgürlüklerle çatışmaktadır. Söz gelimi, 
sigara içme özgürlüğü, eğitim özgürlüğüyle, seyahat etme özgürlüğüyle, çalışma özgürlükleriyle ça
tıştığı pekâlâ söylenebilir. Bu özgürlüklerde bir çatışma söz konusuysa, hiyerarşi ilkesi, müdahale
nin durdurulması ilkesi ve pratik uyuşum ilkelerine göre çözümlenmeler hukukta karşılaşılan 
yöntemlerdir, ama en uygunu pratik uyuşum ilkesidir. Bu ilkeye göre, çatışan özgürlükler, varlık ve 
etkilerini optimal düzeyde sürdürebilecek şekilde sınırlandırılmalıdır. Söz gelimi, sigara içme öz
gürlüğü seyahat etme özgürlüğüyle çatıştığı zaman, bu ilkeye göre seyahat edenlerin hem haklarını 
korumak hem de sigara içenlerin özgürlüğünü korumak için, mesela, trenlerde farklı kompartıman
larda sigara içenlere ayrı, sigara içmeyenlere ayrı kompartımanların tahsis edilmesi şeklinde bir 
çözüm düşünülebilir. 

Sigara içme özgürlüğü, diğer yandan bir ödevle, bir zorunlulukla da çatışabilmektedir. Mesela, 
askerlik bir ödevdir, askerlikte sigara içenlerle içmeyenlerin durumu ne olacaktır? Aynı şekilde, ha
pishaneye düşmüş bir insanın durumu nazara alındığında, orada sigara içen mahkûmlarla içmeyen 
mahkûmların durumu ne olacaktır? Bunlarda sigara içme özgürlüğünün bir ödev veya zorunlulukla 
çatışması hâlinde de hiyerarşi nedeniyle sigara içme özgürlüğünün sınırlandırılması yoluna gidile
bilmektedir. Ancak, pratik uyuşum ilkesinin uygulanma imkânı olduğu durumlarda bu ilkeye göre 
çözüm aranması hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. 

Sigara içme özgürlüğü, Anayasa'nın 12'nci maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlandırmayla 
yüklü olarak doğmuştur. Diğer bir anlatımla, sigara içme özgürlüğü, daha doğarken kişilerin, topluma, 
ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumlulukla sınırlı bir şekilde doğmuştur. Bu alanda yasa ko
yucunun sigara içme özgürlüğünün sınırlarını belirtmesi bu özgürlüğün sınırlandırılması anlamına 
gelmez. Bu sınır belirtme işlemi kurucu değil, bildirici niteliktedir. Zira, burada sınırlılık temel hak
kın dışından değil, bizzat kendisinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, burada Anayasa'da belirtilen 
genel ya da özel sebeplere uygunluk da aranmaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hasgür, bir dakika süre verdim, lütfen tamamlayın. 
İBRAHİM HASGÜR (Devamla) - Sigara içme özgürlüğünün sınırlandırılması Anayasa'nın 

13'üncü maddesinde öngörülen sisteme göre olur. Buna göre sigara içme özgürlüğünün sınırlandı
rılmasına! şartları şunlardır: Öncelikle, sınırlandırma yasama organı tarafından yapılmalıdır. İkinci 
olarak, sınırlandırma Anayasa'da belirtilen genel sağlık sebeplerine göre yapılmalıdır. Üçüncü ola
rak, sınırlandırma Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır. Dördüncü olarak, sınırlandırmada 
ölçülülük ilkesine uyulmalıdır. 
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Sigara içme özgürlüğünü sınırlandıran bir yasada, inancıma göre, başkalarının sağlığını korumak 
olduğu vurgulanmalı ve bu yasanın kapsamı şu ölçülerle belirtilmelidir: Bir kere, yasak ancak birden 
fazla kişinin bulunduğu yerlerde söz konusu olmalıdır. İkinci olarak, bu birden fazla kişinin bir temel 
hak ve özgürlüğünün kullanımına, bir ödeve, bir görevine ya da bir zorunluluğuna dayanmalıdır. 

Mevcut hazırlanan bu yasa teklifinin burada ifade etmiş olduğumuz bu hassasiyetleri ve ince
likleri titizlikle yerine getirmiş olduğunu görüyor, yasa teklifini hazırlayanlara teşekkür ediyor ve 
hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hasgür. 

Şahısları adına ikinci söz, Antalya Milletvekili Sayın Abdurrahman Arıcı'nın. 

Buyurun Sayın Arıcı. 

Süreniz beş dakika. 
ABDURRAHMAN ARICI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tütün Mamulle

rinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 
6'ncı maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hiç kimse bağımlı olarak dünyaya gelmez, bağımlı kalmayı da istemez. 
Onu yanlışlıklara iten çevrenin olumsuz etkileridir. Bunlardan birisi de sigara alışkanlığı kazanma-
sıdır. Sigara içen bir kişi, ortamda bulunan ve sigara içmeyen kişilerin de sigara dumanı solumasına 
neden olur. "Pasif içicilik" adı verilen bu durum, doğrudan sigara içmeye göre daha fazla tehlikeli
dir. Kendi sağlığını bozmakla kalmayıp çevresindeki kişilerin de sağlığını bozmaya hakkı yoktur. 

Kendiliğinden duyarlı davranmayan içicileri de uyarmak bir görevdir diyerek, 2008 yılının tüm 
halkımıza barış, mutluluk, iyilikler getirmesi dileğimle saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Şimdi, madde üzerinde soru-cevap işlemi yapılacaktır. 

Sayın Doğru... 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, aracılığınızla sormak istiyorum: Aşırı sigara kul

lanımı vücutta A, C ve E vitaminlerinin yetersizliğine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da özel
likle ciltte büyük bozukluklar olmakta ve beraberinde de kırışıklıklar oluşmaktadır. Son yapılan 
araştırmalarda, kız çocuklarının ve bayanların sigara kullanımıyla ilgili olarak yoğun bir şekilde ta
lepte olduğu görülmektedir. Bununla ilgili -yani kırışıklıklara sebep olması dolayısıyla görünümü de 
bozulacağı için- bir çalışma yapılmakta mıdır yapılmamakta mıdır? Bunu sormak istiyorum. 

İkinci sorum da: Sigarayla ilgili, çeşitli televizyon kanallarında yayınlar yapılmaktadır. Bu ya
yınların etkili olup olmadığı konusunda veyahut da ne kadar izlendiği konusunda bir çalışma yapıl
mış mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Enöz... 
MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Aracılığınızla Sayın Bakanımıza soruyorum: Tekel sigara fabrikalarının özelleştirilmesiyle kaç 
Tekel işçisi doğrudan etkilenecektir? 
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İkinci sorum: Kanunun çıkmasından sonra uygulamada gerekli denetimlerin yapılabilmesini te-
minen ne kadar personele ihtiyaç duyulmaktadır? 

Üçüncü sorum ise... Sigara paketlerinin renk, desen ve şekil bakımından sigaraya ilk başlamada 
çekici ve cazibe merkezi olduğunu düşünüyorum. Bu konu da araştırılıp itici bir ambalajlama düşü
nülür mü? 

Teşekkür ederim. 
Sayın Asil... 
BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, toplumumuzu sigaranın zararları etkilerinden korumanın birinci yolu olan sigara 

yasağını, inşallah, bugün yasalaştıracağız. İkinci yolu olan sigaraya başlamayı önleyici, başlayanları 
da bıraktırmaya yönlendirici eğitim çalışmalarını yasal bir düzenlemeyle, bütçeden önemli de bir 
pay ayırarak yapmayı düşünür müsünüz? Yoksa, sağlık harcamalarına şimdiki gibi pay ayırmaya 
devam mı edeceğiz? 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sigaranın zararlarıyla ilgili olarak Sayın Milletvekilimiz, özellikle bayanlarda cilde verdiği za

rarlardan ve bunların araştırılmasının düşünülüp düşünülmediğinden bahsettiler ve böyle bir soru 
sordular. Yani, özel olarak bunun için bir araştırma planlamış değiliz, ama genel anlamda şunu ifade 
etmeliyim: Bu kanun, şu anda birlikte görüşmelerini yaptığımız bu kanun, aslında ülke olarak imza
ladığımız bir uluslararası sözleşmenin ve bunun akabinde de Hükümet olarak ortaya koyduğumuz bir 
eylem planının parçası olarak ortaya çıkmış durumdadır. Soruyla ilgisi şu söylediğimin: Sayın Mil
letvekilimizin söylediği zararlar ve daha birçok zararlar dâhil olmak üzere, toplumdaki etkilerinin 
daha yoğun araştırılması, birçok sektörün, birçok bakanlığın, sivil toplumun, üniversitelerimizin kat
kılarıyla toplumsal bir mücadelenin başlatılması hususunda bu eylem planıyla adımlarımızı atmış du
rumdayız. Bu eylem planını titizlikle devam ettireceğiz. Şu anda televizyonlarda sigarayla ilgili olarak 
yapılan yayınların çok etkili olduğu kanaatinde değilim. Hem hazırlanış biçimleri itibarıyla birçoğu 
güncelliğini kaybetmiş yayınlar hem de saat itibarıyla uygun olmayan saatlerde yayınlanıyorlar. İşte, 
bugün yapacağımız kanunla, bazı önergelerin de verilmiş olmasıyla, şu noktaya geldik: Gün boyu ya
yınlar yapılacak. Üstelik, akşam saatlerinde, televizyonun en ziyade seyredildiği, izlendiği saatlerde 
de yine yoğun bir yayın imkânına sahip olmuş oluyoruz.Her bir televizyon için bir ayda doksan daki
kalık böyle bir yayın imkânına bu kanunu yapmakla sahip olduk. Sağlık Bakanlığının öngördüğü bi
çimde modern iletişim teknikleri kullanarak bu yayınları önümüzdeki günlerde yapabilmiş olacağız. 

Tekel sigara fabrikasının özelleştirilmesiyle ne kadar işçinin işsiz kalacağıyla ilgili şu anda benim 
bir bilgim yok. Biraz önce Değerli Adalet Bakanımızın ifade ettiği gibi, özelleştirmeler sırasında bu
ralarda çalışan işçilerin hukuklarını korumak hususunda bugüne kadar ne yapmışsak, bundan sonra 
da buna hassasiyetle devam edeceğiz. 

"Bu kanundan sonra denetim için ne kadar personel gerekli?" sorusuna şu cevabı verebilirim: 
Aslında, mahallinde denetlemeler yapılacağı için, belediyelerimiz, il özel idarelerimiz bu denetle
meleri yapacağı için, mevcut personelleriyle bu denetlemeleri elbette yapabilecekler, ama belli eği
tim çalışmaları yapmamız gerekeceği de açık. 
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Sigara paketleri üzerinde, daha doğrusu sigara paketlerinin özellikle gençleri veya diğer insan
ları cezbetmeyecek biçimde olması elbette çok önemlidir. Bildiğiniz gibi, bu paketlerin üzerinde şu 
anda çok ciddi yazılı uyarılar var, paketin büyük bir kısmını kaplayacak biçimde, kapsayacak bi
çimde. Şimdi, yaptığımız kanunla bu yazılara ilaveten resimlerle de veya başka birtakım tedbirlerle 
de bu paketleri ve sigarayı cazip olmaktan çıkarabilecek duruma geliyoruz. 

Aslında, Hükümetimiz -Sayın Asil'in sorusuna cevaben ifade ediyorum- koruyucu sağlık hiz
metlerine geçmiş dönemlere kıyasla çok daha büyük paralar harcayabilmektedir. Sigarayla müca
dele konusunda da gerekli ödeneklerin konacağından ve bu mücadelenin gereği gibi yapılacağından 
Sayın Milletvekilimiz emin olmalıdır. 

Teşekkür ediyorum Değerli Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırı
lık sırasına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 55 sıra nolu, Tütün Mamullerinin Önlenmesine dair Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasansının 6 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının sonuna cezalandırılır kelimesinden 
sonra gelmek üzere ".. .verilecek cezalara karşı 7 gün içinde Sulh Ceza mahkemesine itiraz edilebi
lir..." cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan M. Nezir Karabaş Sevahir Bayındır 
Şırnak Bitlis Şırnak 

Nuri Yaman Şerafettin Halis Osman Özçelik 
Muş Tunceli Siirt 

Aysel Tuğluk 
Diyarbakır 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 55 sıra nolu, Tütün Mamullerinin Önlenmesine dair Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının "...görsel yayın yoluyla ihlal 
edilmesi halinde;..." kelimesinden sonra gelmek üzere "söz konusu televizyonun ihlal eden progra
mının yayını durdurulur..." cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan M. Nezir Karabaş Sevahir Bayındır 
Şırnak Bitlis Şırnak 

Nuri Yaman Şerafettin Halis Osman Özçelik 
Muş Tunceli Siirt 

Aysel Tuğluk 
Diyarbakır 

BAŞKAN - Şimdi maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TeklifT'nin çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilen 4207 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesinin; ikinci fıkrasında yer alan "2 nci maddenin birinci," ibaresinin "2 nci 
maddenin (a) bendi hariç birinci," olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Bekir Bozdağ Vahit Kiler 
Giresun Yozgat Bitlis 

Turan Kıratlı Bayram Özçelik Nuri Uslu 
Kırıkkale Burdur Uşak 

Musa Sıvacıoğlu Abdurrahman Arıcı Aşkın Asan 
Kastamonu Antalya Ankara 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Heyetin takdirine bırakı

yorum efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz değerli Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların giderilmesi amacıyla değişiklik önergesi ve

rilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Oyları sayalım Sayın Başkan. Oyları sayalım ve aynen tutanağa ge
çelim retleri ve evetleri. 

BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 55 sıra nolu, Tütün Mamullerinin Önlenmesine dair Kanunda değişiklik ya

pılmasına dair kanun tasarısının 6 ncı maddesinin 4 ncü fıkrasının ".. .görsel yayın yoluyla ihlal edil
mesi halinde;..." kelimesinden sonra gelmek üzere "söz konusu televizyonun ihlal eden programının 
yayını durdurulur..." cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan (Şırnak) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Değerli Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan. 
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HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 6'ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasını... Değişiklik önergemizin nedeni, RTÜK'ün sansür uygulamalarıyla ilgilidir. Ge
nelde, uygulamada, Radyo Televizyon Üst Kurulu, örneğin bir şarkı söylendiği için veya bir prog
ramda aykırılık bulunduğu için televizyonlarla ilgili kapatma kararları veriyordu ve cezaların şahsiliği 
prensibine aykırı olarak, kolektif bir uygulama olarak bu hep geçerdi. 

Şimdi, burada da örneğin, bir ulusal veya yerel yayın yapan, görsel yayın yapan bir televizyo
nun yasaya aykırı davranması durumunda, yerellerde 1.000 Türk lirası, bölgesel yayın yapıyorsa 5 
bin, ulusal yayın yapıyorsa da 5 bin Türk lirasından 10 bin Türk lirasına kadar, ulusal yayın yapan 
kuruluşlar hakkında bir para cezası verileceği ve bunu da RTÜK üst kurul olarak yetkili... Bu yan
lış bir uygulama olur hukukta, sansür durumunu genişletebilir. Bunun alternatifi şudur: O televizyon 
programı, diyelim yirmi dört saat yayın yapan bir televizyonsa ulusal kanal, o kanalda bunu ihlal 
eden programın yapımcısı veya sorumlusundan bu müeyyide uygulanabilir, ceza uygulanabilir. Bunun 
da cezası, sadece para cezası olarak düşünülmesi doğru değildir. Uyarma bir cezadır, kapatma bir 
cezadır, sonradan para cezası da uygulanabiliniz Böylesi caydırıcı imkânı olan bir uygulama yerine, 
direkt, sadece para cezasının uygulanması, özellikle yerel radyo ve televizyonlar ile bölgesel yayın 
yapan televizyonların ciddi cezai müeyyidelerle karşı karşıya olması durumunu doğuracaktır. Biz 
bunu dikkate alarak, bu madde hükmünün, söz konusu televizyonun ihlal eden programının yayını 
durdurulur... En etkili yöntem budur. En etkili yöntemle en caydırıcı yöntem bu olunca kişi ve so
rumlu kendi fiilinden sorumlu olur. Çağdaş ceza yargılamasında da böyledir. Bu nedenle, kişinin ey
lemi veya kuruluşun eylemi yerine televizyonları ve umumi olarak sahiplerini cezalandırmak -ki 
genellikle şirketlerdir- ceza yargılama mantığına aykırıdır. Uluslararası televizyon yayınlarının ku
rallarıyla ilgili ilkeler de dikkate alındığında, böylesi bir yasa maddesi ileride uluslararası hukuka 
konu olabilecek birçok davanın doğmasına da neden olabilir. Bu yanıyla hem yasanın amacıyla ör-
tüşmemektedir hem de etkili olması mümkün değildir. 

Bunlar dikkate alınarak önergemiz lehinde oy kullanılmasını diliyorum, teşekkür ediyorum. 
(DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 55 sıra nolu, Tütün Mamullerinin Önlenmesine dair Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının 6 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının sonuna cezalandırılır kelimesinden 
sonra gelmek üzere ".. .verilecek cezalara karşı 7 gün içinde Sulh Ceza mahkemesine itiraz edilebi
lir. .." cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasip Kaplan (Şırnak) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
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SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Kaplan, gerekçeyi mi okutayım? 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Kanun kapsamı itibariyle, aykırılık fiili "kabahatlar" nevinden ceza kapsamı dahilinde olup, 
ceza verme yetkisinin sadece "belediye encümeni" veya "genel kolluk" tarafından verilmesi, itiraza 
tabi olmaması, yargı yolunun kapalı olması, denetimsizlik keyfî ve yasal olmayan uygulamalara yol 
açacağından, bunun önlenmesi açısından verilecek cezaların yargı denetimine tabi olması gerek
mektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi, maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

On dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.49 

• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45'inci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

55 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

Teklifin 7'nci maddesini okutuyorum: 

MADDE 7- 4207 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Tahsil edilen idarî para cezalarından pay alınması 

MADDE 6 (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen mikta
rın yüzde elli oranındaki kısmı, para cezasına karar veren kurumun harcamalarında kullanılmak üzere 
kurum veya ilgili bakanlık bütçesine; yüzde onu Sağlık Bakanlığı, yüzde onu Millî Eğitim Bakan
lığı bütçelerine aktarılır. Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçelerine aktarılan para, bu Ka
nunun kendilerine yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin harcamalarda kullanılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi vardır. 

Birinci söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'ya aittir. 

Buyurun Sayın Doğru. 

Süreniz on dakika. 

MHP GRUBU ADINA REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

BAŞKAN - Sayın Doğru, bir dakika... 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

L- Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Ta
lat 'a Başkanlıkça "Hoş geldiniz " denilmesi 

BAŞKAN - Saym milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Saym Abdullah Gül'ün davetlisi olarak ül
kemizi ziyaret etmekte olan Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat 
ve beraberindeki heyet Meclis Başkanımız Sayın Koksal Toptan ile birlikte şu anda Meclisimizi teş
rif etmiş bulunuyorlar, kendilerine yüce Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Doğru. 
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VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

1.- Trabzon Milletvekili Cevdet ErdöVün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı: 
55) (Devam) 

REŞAT DOĞRU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 55 sıra sayılı Tütün Ma
mullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'nın 7'nci maddesi üzerinde Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Türk milletini ve yüce Meclisimizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Bu kanun, içerisinde nikotin ve fare zehri gibi 4 bine yakın zehirli ve toksit madde bulunan si
garanın kullanılmayarak çocuklarımız ve gençlerimizin korunması için çıkarılan çok önemli kanun
lardan bir tanesidir. Bu kanunun buraya getirilmesini ve kanunlaşmasını sağlayan siz değerli 
milletvekillerine ve emektarlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Sigaranın, kanser başta olmak üzere kalp damar hastalıkları, Kronik Obstrüktif Akciğer Hasta
lığı dediğimiz KOAH gibi solunum sistemi ve sindirim sistemi hastalıklarını yapmakta olduğu her
kes tarafından bilinmesi gereken ve bilinen gerçeklerdir. Sigaranın, artık akciğer kanseri, beyin 
tümörleri, gırtlak kanseri oluşmasında en büyük etken olduğu da herkes tarafından kabul edilmekte
dir. Ayrıca, sigaranın, insan vücudunda etkilerinin neler olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmakta 
ve yeni yeni zararları da ortaya çıkartılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kanunun 6'ncı maddesinde uygulanacak cezalar anlatılmaktadır. 7'nci 
maddesinde de 6'ncı maddeye atfen, cezalar sonucu toplanacak olan paraların nasıl kullanılacağı an
latılmaktadır. Ancak, alınan cezaların kullanımında, bence, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine daha 
fazla pay ayrılmalıdır. Çünkü, kanunun amacı, gençleri ve çocukları, bu yüzyılın en kötü alışkanlık
larından olan sigara kullanımından korumak ve kurtarmaktır. Sigara, gençler arasında çabuk ulaşıla
bilir olması nedeniyle kolayca ele geçirilebilmekte ve de kullanılmaktadır. Sigaraya gençlik 
döneminde alışmayan birisinin ileriki yaşlarda tiryaki olması çok zordur. Çünkü, sigara içenlerin 
yüzde 95'i sigaraya yirmi bir yaşına kadar başlamış olmaktadır. İlk ve ortaokul çağlarında koruyucu 
hekimlik konusunda insanımıza, çocuklarımıza, sorumluluğumuz arasında, eğitim dâhil çok şeyler 
yapmak mecburiyetindeyiz. 

Ancak, sayın milletvekilleri, sigarayla ilgili bu cezaları ve yapılması gerekenleri tartışırken başka 
bazı konuları da düşünmek zorundayız. Cezaları uygularken ayrıca sigara fabrikası çalışanlarını ve 
tütün üreticilerini de beraberinde cezalandırmaktayız. Bugün tarımda çalışan çiftçilerimizin birçok 
sorunu vardır. Gübre, mazot fiyatları, işçilik ücretleri almış başını gitmektedir. Bugün çiftçi çok zor 
durumda olup geçinemez, üretemez duruma gelmiştir. Seçim öncesi çıkarılmış olan 5661 sayılı Yasa 
da yetersiz kalmıştır. Çiftçilerimize daha fazla yardımcı olunması gerekmektedir. 

Örneğin, Tokat ili Erbaa ilçesi Çalkara köyündeki çiftçilerimiz tarım kredi kooperatifine borç
larını ödeyemedikleri için hapse girmekte, icra takibiyle karşı karşıya kalmakta ve jandarma takiba
tına uğramaktadırlar. Tarım ve Maliye Bakanlıkları, Hükümet bu mahzun insanların sesini 
duymamaktadır. Bu insanlar yardım ve çözüm bekliyorlar. 
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Ayrıca, sigara fabrikaları da özelleştirme adı altında satılmaya, peşkeş çekilmeye doğru git
mektedir. Tokat Sigara Fabrikası işçileri bu konudaki mağdurların başında gelmektedir. Sigara iç
mekle ilgili cezaları uygulamaya çalışırken, kaderleri gereği sigara fabrikasında çalışan insanlar da 
Hükümet tarafından verilen cezalarla karşı karşıya kalmaktadır. Tokat Sigara Fabrikasına ve işçile
rine de sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, fabrika işçilerine zulüm yapılıyor. Özelleştirme adı altında, fabrikaya, 
bayramın birinci günü sabah erkenden fabrika alıcıları getirilip gezdiriliyor. Fabrikasına sahip çıkan 
işçileri de polis copluyor ve biber gazı sıkıyor. Bu insanlar bunu hak etmiyorlar. Sağlıklarını kaybe
derek ülke ekonomisi için yıllardır çalıştılar ve hâlâ da çalışıyorlar. Fabrikalarına sahip çıkmak için 
de, 1 Ocak tarihinde, Tokat'ta, bütün işçiler, Tekgıda-İş Sendikasının önderliğinde, çoluk çocuğuyla, 
yaşlısıyla, eşleriyle beraber, vatandaşların da katılımıyla beraber büyük bir yürüyüş yapmışlar ve 
özelleştirmeyi de protesto etmişlerdir. 

Tokatlı, aylık olarak 4,5-5 trilyonu bölgeye getiren bu fabrikasına artık sahip çıkıyor. Yıllık 50 
trilyonun Tokat'tan gitmesinden kimlerin zararlı çıkacağının artık farkına varmış durumdadır. To
katlılar özelleştirmeye karşı çıkıyorlar, fabrikanın kendilerine verilmesini de bekliyorlar. Özelleştir
menin küresel tröstlere değil, sermayenin tabana yayılması ve halka açılması amacıyla çalışanlara ve 
küçük hisseler hâlinde vatandaşlarımıza verilmesi doğru olacaktır. Geçmişte Karabük Demir Çelik 
örneği vardır. Sayın Bakan Cemil Çiçek'in önderliğinde o zaman Karabük Demir Çelik Fabrikası, 1 
YTL'ye -sembolik miktarlarla beraber- oradaki çalışanlara ve sendikalara verilmiştir. Aynı durum 
Tokat Sigara Fabrikası için veyahut da birçok sigara fabrikasıyla beraber özelleştirmeye girecek olan 
fabrikalara da uygulanabilir. Bunu da tüm insanlarımız ve Tokatlılar, özellikle, Tokat Sigara Fabri
kası ve Turhal Şeker Fabrikası için bekliyorlar. Bu yönde de Hükümetten önemli bir oranda da des
tek beklenmekte olduğunu da ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii, çıkartılan bu kanun çok önemli bir kanundur. Sigara insanlığın son 
zamanlarda karşılaşmış olduğu en önemli sorunların başında gelmektedir. İçerisinde dört binin üze
rinde çok kötü maddeler vardır. Zaman zaman içerisindeki maddelerin neler yaptığı konusunda araş
tırmalar da yapılmaktadır. Biraz önce sorularım içerisinde de vardı, özellikle A vitaminoz dediğimiz 
C vitamini, D vitamini ve E vitamininin özellikle çok fazla sigara kullanan insanların üzerinde azal
masıyla beraber çok büyük etkiler yaptığı da görülmektedir. Bu mealde de, sigaranın insanlar tara
fından kullanılması, özellikle gençlerimiz tarafından kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir. 

Son zamanlarda yapmış olduğumuz araştırmalar ve çalışmalarda, sigaranın, özellikle gençlerde, 
kız çocuklarımızda ve bayanlarda kullanımı artmış durumdadır. Bu manada da işte mesela bir C vi
tamini eksikliğinden dolayı cilt kırışıklıkları ve beraberinde de işte o görünüm bozukluklarının an-
latılmasıyla beraber sigara kullanımının ben daha fazla azalacağını düşünüyorum. Bu mealde de 
eğitim dâhil çok şeyler yapılması gerekir. İnanıyorum ki, sigara fabrikasının üretimiyle beraber -üre
timi tabii bazı yerler tarafından destekleniyor ama- oralardan alınan veyahut da verilen cezalarla be
raber, ayrılan paralarla beraber işte basın-yayın organlarında, özellikle okullarımızda yapılacak 
çalışmalarla sigara kullanımının önlenebileceğini düşünüyorum. 

Yine de çıkarılan kanun çok önemli bir kanundur. Çıkarılan kanunu kendimiz destekliyoruz. Ül
kemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğru. 
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Madde üzerinde şahıslar adına söz talepleri vardır: Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Emin 
Tutan, Kayseri Milletvekili Sayın Ahmet Öksüzkaya, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit. 

İlk söz, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Emin Tutan'da. 

Buyurun Sayın Tutan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Söz süreniz beş dakika. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

55 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin 7'nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, merhum Nasrettin Hoca'ya atfedilen bir fıkra vardır: Nasrettin Hoca, mer
hum, merkebin üzerinde giderken yere düşmüş, millet başına toplanmış, "Hocam, ne oldu? " diye. 
"Gidin, gidin" demiş, "merkepten düşen gelsin." Evet, sigarayla ilgili bir yasa üzerinde konuşuyo
ruz. Ben de otuz küsur yıllık bir sigara içicisi olarak konuşuyorum. Ya da yine Anadolu'da bir deyim 
var, bekâra hanım boşamak kolaydır derler, ben bekâr değilim. 

Değerli arkadaşlar, konuşmacılar genellikle bence aynı hatayı yapıyorlar. Konuşurken "sigara ya
sağı" ya da "sigara içme yasağı" deniyor. Oysa madde metnini okursak, "Tütün Mamullerinin Za
rarlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması"nı konuşuyoruz. Yani, biz burada, değerli 
arkadaşlarımız, sigara yasağı getirmiyoruz, sigara içme yasağı da getirmiyoruz. Sadece bizim yaptı
ğımız, bu yasayla, bu teklifle yaptığımız şudur: Sigara içilen alanları daraltıyoruz. Böylece, sigara 
içenler sigara içmek için birçok zahmete katlanmak zorunda kalacaklar ve böylece bu kötü alışkan
lığı bırakmaya zorlanacaklar. Bence bu yasanın çıkması, her şeyden önce çocuklarımız için önemli
dir. Biz sigara içsek dahi -ki, ben de eski bir içici olarak söylüyorum- çocuklarımın sigara içmesini 
asla istemem. Bu açıdan, görüşmekte olduğumuz bu teklifi, en fazla, sigara içen milletvekillerimi-
zin desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette, yasayı çıkaran parlamenterler olarak öncelikle biz 
örnek olmak zorundayız ve değerli arkadaşlar, daha bugünden kulislerde ve lokantalarda sigara iç
meyi bizler bırakmalıyız. 

Yine, özellikle toplum önderlerimiz, yani sanatçılarımız, spor adamlarımız, toplumun önünde bu
lunan diğer önemli zevat da -bu yasa inşallah bugün yasalaşacak- hepsi, hep beraber, bizler de mil
letvekilleri, parlamenterler olarak, siyasiler olarak, hatta varsa parti genel başkanları olarak sigarayı 
bıraktığımızı açıklamalıyız. Eğer bunu yapamıyorsak, en azından bundan böyle sigara içerken asla 
medyaya görüntü vermemeliyiz diye düşünüyorum. 

Bu yasanın hayırlı, uğurlu olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şimdi ikinci söz, Kayseri Milletvekili Sayın Ahmet Öksüzkaya'da. 
Buyurun Sayın Öksüzkaya. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tütün Mamullerinin 

Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifı'nin 7'nci maddesi hakkında şahsım adına söz almış bu
lunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, bu kanun teklifini veren değerli milletve
kili arkadaşıma da teşekkür ediyorum. 
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Dünya Sağlık Teşkilatı dünyada 1 milyar 300 milyon kişinin sigara içtiğini ve otuz yıl sigara içe
nin bu sayının yarısının ölümüne sebep olacağını belirtmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatından alınan 
son bilgilere göre, sigara, dünyada her gün 11 bin kişinin, yılda ise 5 milyon kişinin ölümüne sebep 
olmaktadır. Türkiye'de sigara ve zararlarıyla mücadele eden önemli kuruluşlarımızdan olan Yeşilay 
ise, maalesef, sigaranın yaygın olarak kullanıldığı ülkemizde 5 ölümden 1 'inin sigaraya bağlı oldu
ğunu ve saatte 12 kişinin sigaradan öldüğünü belirtmektedir. 

Sigara içen sayısının 25 milyon olduğu Türkiye'de, sigara içenlerin yüzde 11,7'sini yedi-on bir 
yaş grubu çocuklar, ilkokul çocukları, ilkokul öğrencileri oluşturmaktadır. 

Sigara faturasının tutarı ise 9 milyar dolar iken, sigaraya bağlı hastalıklar sebebiyle ülkenin yıl
lık zararı 2,7 milyar doları bulmaktadır. 

Türkiye'de, maalesef, her 2 erkekten ve her 5 kadından 1 'i sigara içmektedir, ancak son yıllarda 
kadınlarda sigara içme oranındaki artış da dikkatten kaçmamaktadır. Bu durum da en çok, bir anne 
olarak örnek oldukları için çocuklarına olumsuz örnek olmaktadır. 

Türkiye'de geçen yıl sigaraya 9 milyar dolar harcandı. Parasını tütüne yatıran 25 milyon tir
yaki, karşılığında ölüm ve hastalık satın aldı. Sigara şirketleri de kârlarına kâr katarken, her yıl 100 
binden fazla insan, sigaranın yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti, yüz binlercesi de astım, 
kronik bronşit ve kalp-damar rahatsızlıklarına yakalandı. Türkiye'nin yıllık ilaç harcaması yaklaşık 
8 milyar dolar olarak gerçekleşirken sigaraya 9 milyar dolar ödenmesi dikkat çekiyor. 

Araştırmalara göre, Türkiye'de, yetişkin nüfusun yüzde 44'ü sigara bağımlısı, ancak bu oran, 
yirmi beş-otuz beş yaş arasına geldiğinde yüzde 60'a çıkmaktadır. 

İlginç bir sonuç da kadınlar arasında gözleniyor. On yıl öncesine kadar her 11 erkeğe karşılık 1 
kadın sigara içerken, bu rakam şimdilerde yedide 1 'e kadar çıkmıştır. 

Yeşilay Derneğinin 2006 yılı madde bağımlılığı raporuna göre, ülkede sigaraya başlama yaşı 
10'a düşmüştür. 

Araştırmalara göre, her yıl 100 bin kişi sigaradan hayatını kaybediyor. Çocuklarımızın yüzde 75'i 
ise pasif içici konumundadır. Pasif içiciler de aktif içiciler gibi dumandan aynı oranda etkilenmek
tedir. Dünyada her yıl 200 bin kişi pasif içici olarak ölmektedir. Bu da göstermektedir ki, sigara, içen 
ve içmeyenler için tedricî bir intihar aracıdır. Türkiye'de çocukların yüzde 70'i pasif içici konu
mundadır. Pasif içiciler, sigara içenlerin yakalandıkları hastalıkların tümüne göre aynı hastalıklara ya-
kalanabilmektedir. Pasif içicilerde sigara içmeyenlere göre kalp damar hastalıklarına yakalanma riski 
oranı yüzde 30 artmaktadır. 

Sigaranın sebep olduğu daha pek çok rahatsızlıklar vardır. Bu rahatsızlıkların yanı sıra, sebep ol
duğu ailevi, iktisadi ve içtimai birçok problemleri de peşinden getirmektedir. Sigaraya verilen para 
tamamen israf olduğu gibi, içilen sigara, içen ve içmeyen herkesin sağlığını da tehdit etmektedir. Bu 
durumda, sayısını tahmin edemediğimiz binlerce gencecik insan, bir hiç uğruna sigaradan dolayı 
telef olup gitmektedir. 

Bu gerçekler göz önüne alındığında, tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair yapılan 
bu sınırlama ve cezaların ne kadar gerekli olduğunu, özellikle özendirme ve yeni başlamaların en
gellenmesi adına ne kadar ihtiyaç olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Kanunun milletimize hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öksüzkaya. 

Şimdi, madde üzerinde soru-cevap işlemine geçiyoruz. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, ben biraz uygulamayı bilen biri olarak özellikle bu maddede soru sormak istiyorum. 
Şimdi, bu tahsil edilen idari para cezalarının vadesi ne zaman gelecek? Yani evvela şunu söyleyeyim: 
Bir defa belediye encümeni bu cezayı kesiyor, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzen
leme Kurulu kesiyor, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kesiyor, mülki idare amirleri kesiyor. Bu 
kadar geniş bir ceza kesme yetkisine sahip olan kişilerin kestikleri cezaya karşı, idare mahkemesine 
dava açılması lazım. Bence bu cezaları bir yerde toplamak lazım. İdare mahkemesine dava açıldığı 
zaman da bunların savunmalarının Maliye tarafından yapılması lazım ve bu konuda kesilen cezalar 
kesinleşinceye kadar da tahsilata gitmemesi lazım. Çünkü, bazı vergi dairelerine idari para cezaları 
gider gitmez hemen ilgilisine ödeme emri tebliği ediyorlar, bankadaki mal ve mülklerine el koyu
yorlar, sonra idare mahkemesi iptal veriyor. Yani, bence, bunları çok ciddi bir kurala bağlamak lazım. 
Komisyon veya Hükümet bu konuda açık, kesin bir şey verirse, yani bir belirleme yaparsa, uygula
yıcılar bakımından çok sağlıklı bir sonuca varılır. Yani, idari para cezası olduğuna göre idare mah
kemesine gidecek, tahsilatında da, idare mahkemesinin hiç olmazsa yürütmenin durdurulması 
konusunda verdiği kararın sonucunu beklemek lazım. Yani, ondan önce tahsilat yapılmaması lazım. 
Bu konuda Hükümet veya Komisyon ne düşünüyorsa, onu açıklarlarsa memnun olurum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Komisyon... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, Sayın 
Genc'in ortaya koyduğu mülahazalar kanunumuz bakımından varit değil, çünkü Kabahatler Kanu-
nu'na genel atıf yapıyor. Kabahatler Kanunu'nda hangi idari para cezalarında sulh ceza yargısına, 
hangi idari para cezalarında idari yargıya başvurulacağı hususu düzenlenmiş, yeni gelecek uyum ka
nununda da ayrıca tanzim edilecektir. Bu konuda bir kapalılık yok. Diğer maddelerde zaten Kaba
hatler Kanunu'na atıf var. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" nin çerçeve 7 nci maddesinin metinden çıkarılmasını 
ve madde numaralarının teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Reha Denemeç İsmail Göksel 

Hatay Ankara Niğde 

Nurettin Canikli Kemalettin Aydın Ertekin Çolak 
Giresun Gümüşhane Artvin 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Yüksek heyetin takdirle
rine tevdi ediyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz Değerli Başkanım. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Gerekçe, efendim... 
BAŞKAN - Evet, gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe İlkeleri baş

lığını taşıyan 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan ilkeye göre "belirli gelir
lerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır." Bu hükümden hareketle Teklif metninde yer alan 
hükmün bu ilkeye aykırı olması, ayrıca Devletin tek bir gelir bütçesi olduğu, bakanlıkların kendile
rine ait gelir bütçeleri olamadığı göz önüne alındığında anılan bakanlık bütçelerine gelir aktarımı 
yapmanın mümkün olamayacağı, ayrıca 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17'nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa 
ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezaları
nın ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet 
başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilen idarî para cezalarının genel bütçeye gelir kayde
dilmesi, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezalarının kendi 
bütçelerine gelir kaydedilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idarî para ceza
larının ise, ilgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla genel bütçeye gelir kaydedilmesi ge
rektiği belirtilmiştir. Bu durumda çerçeve madde ile yapılması öngörülen değişiklikle 5326 sayılı 
Kanunun ilgili hükmü arasında çelişki meydana gelmektedir. Önerge ile, bütçe tekniğine uygun ol
mayan ve uygulamada tereddüt yaratacak maddenin metinden çıkarılması amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergenin çerçevesi içinde, 7'nci madde kanun metninden çıkarılmıştır. 
Şimdi, 8'inci maddeyi, 7'nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 7 4207 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"Mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
MADDE 7 (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve ondördüncü fıkralarındaki 

yasakların konusunu oluşturan her türlü eşya ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının 
konusunu oluşturan tütün ürünlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tara
fından karar verilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz talepleri vardır. 
İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın İsa Gök'te. 
Buyurun Sayın Gök. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
CHP GRUBU ADINA İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Mec

lisi saygıyla selamlıyorum. 
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Öncelikle, eğer izin verirseniz bugün, güzel Mersin'in, 3 Ocak günü itibarıyla kurtuluş yıl dö
nümü, 86'ncı yılı kurtuluşun ama gariptir ki bu kurtuluşunda Mersin'in, o güzel Mersin'in, turizmi 
konuşulurken, geliştirmek konuşulurken, Akkuyu gibi en güzel yerinde yeni bir işgale izin verece
ğiz. Nükleer santral yapılması kararını biliyoruz Mersin'in Akkuyu'sunda Gülnar ilçemize bağlı. Bu, 
Mersin'in ikinci bir işgali olacak, umarım, bundan da kurtulmayı başarırız. 

Bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Konuşan arkadaşlarımız, mütemadiyen, bu kanunda da 
geçtiği için "ulusal medya" kelimesini kullanıyorlar, bu, bir hatadır arkadaşlar. Ulusallık farklı bir şey
dir. Buna, lütfen, yaygın medya diyelim. Ulusal olmak, ayrı bir onurdur, siyasi literatürde tanımı 
farklıdır. Yerel medya, yaygın medyayı anlarım, doğrusu budur, ama lütfen, ulusal demeyelim. Bir 
anda, hiç de ulusallığı hak etmeyen, ulusla alakası olmayan kuruluşlara veya sektöre böyle bir paye 
vermek çok doğru gelmiyor bana, onu arz etmek istiyorum. 

Söz konusu yasaya gelince arkadaşlar, 4207 sayılı Yasa, o on maddelik küçücük Yasa, hep de
diğim şey, bir devrim yaşadı, bir devrim yaptı. O, 96 tarihinin Yasa'sı, Türkiye'de olmazları başardı. 
4207 sayılı Yasa'da yapılmak istenen bu değişikliklerle, esasen, Yasa'yı daha uygulanabilir hâle ge
tirmek istiyoruz, daha çalışmasını temine dönük çalışmalar yapmaya çalışıyoruz, ama hatalar yapı
lıyor. Bir önerge verildi daha önce, önerge kabul edilmedi. Arkadaşlar, ben, çerçeve 4, kod 3'üncü 
madde geçmesine rağmen, oradaki hataya yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakınız, kod 3'üncü 
maddede açıkça şu deniyor: "Televizyonda yayınlanan filmlerde tütün ürünleri kullanılamaz, gö
rüntülerine yer verilemez." Henüz tam geçmemişken, eski tarihli ve belgesel nitelikli filmlere bu ya
sağın konulmamasına ilişkin mutlaka bir madde konması lazım. Türkiye'de yayınlanan tüm filmlerde, 
40'lı, 50'li yılların klasik filmleri var, her şeyi geçelim arkadaşlar, belgeseller var. Yani siz Winston 
Churchill'in belgesellerinin üzerine buzlama mı yapacaksınız? Mustafa Kemal Atatürk'ün eli siga-
ralı filmlerine buzlama mı yapacaksınız? Zaten, çok komiktir. Büyük Önder'in güzel fotoğrafı var
dır: Bir çiftlikte -bir halk adamıydı Atatürk- takım elbisesiyle oturmuş, bağdaş kurmuş, önünde rakı 
kadehi var ve türkü söylüyor. Halk müziğini ve sanat musikisini sevdiğini çok iyi biliriz, bu müzikleri 
çok da iyi söyleyen bir insanmış. Türkü söylerkenki o fotoğrafının, arkadaşlar, ne hikmetse son za
manlarda rakı kadehi kısmı yok edildi fotoğraflarda. Yani, şimdi bunlan mı yapacağız? Yapmayalım 
bunları, bunlara gerek yok. Bu çerçeve 4, kod 3'üncü maddenin 6'ncı fıkrasının uygulanmasına ilişkin 
mutlaka ayrı bir maddeyle belgesellere ve eski tarihli filmlere mutlaka bir çözüm getirmek zorundası
nız. O önerge mantıklı bir önergeydi, ama önerge öyle bir hâle geldi ki, herkes... Zaten, önergeleri red
detme konusunda hakikaten AKP Grubunun potansiyelini ve başarısını tebrik ediyorum ben, harika 
önerge, reddediyorsunuz. Ama o önerge doğru bir önergeydi, lütfen onu tekrar değerlendirin. 

Arkadaşlar, 8'inci madde konumuz. 8'inci madde, şimdi 7 oldu sanıyorum Sayın Başkan, çer
çeve 7 oldu: Mülkiyetin kamuya geçirilmesi... Aslında bunun diğer adı müsaderedir. "Mülkiyetin ka
muya geçirilmesinde bir zaman sorunu vardır, ondan böyle." deniyor ama müsadere konusu... Bu 
kanun ifratları içeriyor arkadaşlar, çok aşırılıkları var. Her ne kadar Komisyon bunun savunusunu Ka
bahatler Kanunu'na bağlı kılarak "idari para cezasından" diye izah ediyorsa da... Bakınız, sigara 
işinde paket vardır, kutular vardır, kartonlar vardır, box derler, box vardır ve bunlar konteynerlerle 
binlerce adet olur. Ekonomik boyutu çok fazladır. Siz yalnızca mülki amir emriyle bunları kalkıp da 
bir depoya kaldırdığınızda, koyduğunuzda... Bunlar çok büyük ekonomik değerler. Çok büyük, 
çünkü bunlar bir anda milyon dolarlarla ölçülüyor. Düşünün ki -o yüzde 30, yüzde 60 oranı var ya, 
o yazılardaki punto oranı var- punto oranlarında ihtilaf çıktı, mülki amir talimatıyla bunlara el ko
nuldu, yani depolara kaldırıldı, konuldu. Ha, Kabahatler Kanunu diyecek şimdi Komisyon, Sayın 
Bakan, ama, bakınız, Kabahatler Kanunu'na göre, itiraz edeceksiniz, itiraz üzerine dosya yargıya gi
decek falan... 
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Bizim önerimiz neydi bu konuda? Neydi? Gayet makul bir öneri. Cumhuriyet savcısının talebi 
üzerine sulh ceza mahkemesini yetkili kılmak. Yani, adliyede bir dosya yaptırmak. Bu sistem aslında 
yabancı bir sistem değil, yine önceki hükümetin çıkardığı... Hatta, bu konuda üç kanun çıkardılar. 
En son 5607 sayılı Kanun var, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. Bu Kanun'da da aynı sistemi uygu
luyoruz. Çok da düzgün gidiyor bu sistem. Kabahatler Kanunu'na topu atıp da niye böylesine büyük 
bir zararı göz önüne alıyorsunuz? Bunu değerlendirmek zorundasınız. 

Bu sebeple, "mülkiyetin kamuya geçirilmesine" deyin veya demeyin, box'larla ölçülen, kon-
teynerlerle ölçülen, yurt dışından gelebilen -Türkiye'de üretilebilen- gemiyle gelen o kadar büyük mal 
üzerinde bir yargı denetimi çok da kötü değildir. Ha, siz yargı denetimini... Önce mülki amir gere
ğini yapsın diyorsunuz. Kimdir mülki amir? Bakın, orada bir mülkiyeli bana bakıyor. Vali, kayma
kam, bucak müdürü. Ya, yapmayın şimdi. İlçede olabilir, bilinmeyebilir, ama buraya siz savcı ve 
hâkimi koyun, bundan bir zarar gelmez, yargı denetiminden zarar gelmez. Her ne hikmetse zaten, 
diğer kanunlarda da oldu, idare olağanüstü kuvvetlendiriliyor. Ben bunu hukukçu olarak anlayamı
yorum. Her şey idarenin eline veriliyor. Bu yanlıştır, bu mantık yanlıştır. Yargıdan çekinmemek lazım 
ve yargıya, itiraz hâlinde gitmek gibi ikincil bir görev vermemek lazım. Yargıyı işin içine katın. Bu
rada bir müsadere var. 

O sebeple, ben bu madde konusunda, arkadaşlar, dikkat arz etmeye çalışıyorum. Bakın, mülki 
amir diyorsunuz. Mülki amir valiler. Danıştayımızın kararlan var: Mülki amirler siyasi iktidara bağlı 
ajanlardır. Hukuki bir tabir gerçi ama. 4. Dairemizin kararları var bu konuda. Ne diyor Danıştay 4. 
Dairesi: "Valiler dahi hükümetin, idarenin bağlı ajanlarıdır." Yani bir yerde, o eskiden olan devletin 
valiliğini; ki, şimdi de kömür falan dağıttıracaksınız, artık devletin valiliği kalkıyor, iktidara bağlı si
yasi valilik geliyor. 

Şimdi, bakın... 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Yanlış... 
İSA GÖK (Devamla) - Hayır, bu konuda yargı kararları da var, ben bir şey demiyorum. Danış

tayımızın düşünceleri de bu yönde, Danıştay da bu konuda böyle düşünüyor. Şimdi, böyle bir şey var
ken, müsadere gibi bir konuda niye siyasileşen bir mülki makamı bu konuda yetkili kılıyorsunuz, 
anlamak mümkün değil. Bunu lütfen yargıya aktarın. Birtakım spekülasyonlara sebebiyet vermeyin. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gök. 

Gruplar adına ikinci söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Sayın Er-
tuğrul Kumcuoğlu'nda. 

Buyurun Sayın Kumcuoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 

MHP GRUBU ADINA ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; bugün burada sağlık açısından ve bu arada tabii ekonomi açısından son derece önemli 
bir kanunu konuşuyoruz. Bu işin sosyal ve ekonomik boyutunu bütünüyle göz ardı ettik. Bakalım 
türün üreten illerdeki milletvekili arkadaşlarımız, oralardan gelen milletvekili arkadaşlarımız, ora
lardan gelen milletvekili arkadaşlarımız bu konuda nasıl seçmene hesap verecekler, onu bir tarafa 
bırakıyorum. 
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Şimdi, evvela, müsaade ederseniz, bugünkü müzakerede dikkatimi çeken bir hususa işaret etmek 
istiyorum. Sayın Adalet Bakanı bu kürsüden yaptığı bir konuşmada, Sayın Bayram'a cevap olarak 
verdiği konuşmada özelleştirme dolayısıyla işsiz kalan kimselerden bahsederken "1992 tarihinden iti
baren" ifadesini kullandı. 

Şimdi, özelleştirmenin sizce ne kadar müspet tarafı varsa bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi ta
rafından yapılmıştır, ne kadar menfi ve kamuoyunu rahatsız eden tarafları varsa bizden önce yapıl
mıştır niyetini içeren bir ifade bu. 

2007 senesinde Türkiye'de büyüme hızı yüzde 4'ün altına indi Allah'ın izniyle. Partinizin adın
daki kalkınma meselesini gündemden düşürdünüz ama lütfen "adalet" kelimesine sahip çıkın ve bu 
kürsüden yaptığınız konuşmalarda biraz adil olmaya gayret edin. Herhangi bir şekilde özelleştirme 
dolayısıyla Türkiye'de bir işsizlik sorunu çıkmışsa ve bundan mağdur olan kimseler varsa, bu mağ
duriyetin büyük bir mesuliyeti, sorumluluğu sizin partinize aittir. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. 

Burada benim ikinci dikkatimi çeken husus, bu kanunun geçtiği komisyon. Şu kanunu dikkat
lice inceleyen herhangi bir kimse, asgari hukuk bilgisiyle mücehhez bir kimse, bu kanunun Adalet 
Komisyonunu yakından uzaktan ilgilendirmediğini görür. Eğer herhangi bir şekilde bu kanun Sağ
lık Komisyonunda konuşulmayacaksa, belki de muhtevası itibarıyla İçişleri Komisyonunda konuşu
labilir idi. 

Bununla şunu söylemek istiyorum: Sayın Başkan, şahsınıza değil ama makamınıza bir tarizde 
bulunmak istiyorum. Bizim hukukumuzda, Parlamento hukukunda Bütçe Plan Komisyonunun özel 
konumu hariç komisyonların birbirine üstünlüğü yoktur ve bu arada, hangi komisyon başkanı daha 
çok işimize geliyorsa kanunlar o komisyona havale edilmez. Bu yanlış bir uygulamadır, bunun dü
zeltilmesinde yarar görüyorum. 

Şimdi, bu kanunun yanlış bir şekilde Adalet Komisyonunda konuşulduğunda şöyle bir ifadeye 
rastlıyoruz: "22'nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu rapor ve kanun metninde bazı aksaklıklar ve 
eksiklikler görülse de bunların Genel Kurul aşamasında telafi edilebileceği..." diye giden bir ifade 
var. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada iki yanlış var. Bun
lardan birincisi, "Bu işin aciliyetine binaen biz paldır küldür Genel Kurula indirdik." ifadesi doğru 
değil. Çünkü bu konu 22'nci Mecliste, Yasama Döneminde 2006 yılı Şubat ayında bu Komisyonda 
konuşulmuş. On yedi ay bekliyorsunuz herhangi bir aciliyeti olmuyor konunun, birdenbire son bir ay 
içinde veya son on beş günde aciliyet kesbediyor. Buna ayrıca temas edeceğim, çünkü o konuda 
bizim rahatsızlığımız var. 

Şimdi, ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu komisyonların emrinde değildir. 
Sayın Başkan, Komisyon Başkanı Sayın İyimaya, bu Genel Kurul sizin emrinizde değildir, siz bu Ku
rulun emrindesiniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Tabii. 

ERTUGRUL KUMCUOGLU (Devamla) - Evet, o zaman, bize görev veremezsiniz. "Ben hata 
yaptım, ne yaptığımı bilmiyorum, Genel Kurulda düzeltilsin..." Bu ifadeleri böyle lütfen kullanma
yın. Başka bir tedbir düşünün veyahut da Komisyon olarak lütfen görevlerinizi dört başı mamur ye
rine getirin. 
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Komisyonların hatalarını düzeltme, komisyonların tembelliklerini telafi etme, komisyonların 
görevlerini sağlıklı algılayamamasının telafisini yapma yeri değildir Genel Kurul. Genel Kurula dört 
başı mamur kanun getirmek durumundasınız Hükümet olarak da komisyon olarak da. Biz gece sabah 
geç vakitlere kadar burada çalışıyoruz. Hoş, bu kanat çalışmıyor ama bu kanat çalışıyor. Lütfen biraz 
saygı duyun. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlar, ben bu Hükümete... Şimdi, bir de diyor ki: "Aciliyetine binaen ge
tirdik." On yedi ay acil olmayan bir şey, son on beş günde niye acil oldu? Şimdi, ben, mevcut idare
nin tavrını, efendim, lastik botta rafting yapan bir gruba benzetiyorum. Siz, nereye gideceğinizi, 
hedefinizin ne olduğunu maalesef kendiniz kararlaştıramıyorsunuz. Su sizi nereye götürürse oraya 
doğru gidiyorsunuz. Yolda giderken sığ bir tarafa geldiğinizde elinize birisi bir reçete veriyor, köşeye 
kadar bunu halledin diyor. 

Ne oldu? Bazı Avrupa ülkelerinde, 2007 senesinde, bu tür kanunların 2008 yılbaşından itibaren 
yürürlüğe girmesi konusunda genel bir eğilim belirdi, siz de o genel eğilime uyuyorsunuz. Bu, iyi ni
yetli yorumdur. 

Peki, tam Tekel özelleştirmenin eşiğindeyken, Türkiye'de tütün üretiminde önemli düşüşlere 
sebep olacak böyle bir kanunu paldır küldür buraya getirmenin mantığı nedir? Bundan kim kârlı çı
kacaktır? Kime hizmet edilmektedir? Kime, ne mesaj verilmek istenmektedir? Onun için, efendim, 
yani buraya bu tür kanunları getirirken, böyle, birisi istedi, affedersiniz "saldım çayıra, Mevla'm ka
yıra" anlayışıyla kanun çıkaramayız. Biz, Türk ekonomisine bu kanunun vereceği fayda ve zararları, 
hem tütün ekicisi ve üretici bazında hem sigara ve sigara mamulleri üreticisi bazında nazarı itibara 
almak durumundayız. Bu kanun Tekelin fiyatını bütünüyle etkilemeyecek diyebilir miyiz artık bu nok
tadan sonra? Çünkü, Türkiye'de tekele sahip olan firmalar, burada ürettikleri tütünü Afrika ülkelerine, 
Uzak Doğu ülkelerine mi satacaklar? Genellikle Türk pazarı için geliyorlar ve siz bu kanunu çıkarı
yorsunuz, doğru veya yanlış. Ya bunu -tamamını- aylar önce, yıllar önce çıkaracaktınız, herkes hesa
bını ona göre yapacaktı veyahut da bırakacaktınız, bir süre sonra çıkaracaktınız diye düşünüyorum. 

Bu konuda bir de şu hususa dikkat çekmek istiyorum: Bu Avrupa ülkeleri üzerinde... Biz, Av
rupa Birliğine tam üyelik mücadelesi veriyoruz ama, Avrupa ülkeleri içinde tütün üreten, galiba Yu
nanistan'ın yanı sıra biraz da Bulgaristan var. Dolayısıyla, ben Sayın Bakana soruyorum: 
Yunanistan'daki kanun bizimki kadar sert midir, değil midir? Eğer, bunu bilebiliyorsak burada ce
vaplandıralım, bilemiyorsak biz bunu tabii araştıracağız. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, Sayın Başkan, lütfen bundan sonra Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin önüne kanun getirirken bunun, bir, Türk milleti açısından -biz burada Türk milletinin yüksek 
menfaatleri için varız- bu kanunun uzun vadede-kısa vadede ne getirip götüreceği konusunda çok 
iyi hazırlanmış ve hesaplamış olmamız gerekir diye düşünüyorum. İkincisi de, lütfen, bundan böyle 
komisyonlardan bu yüce Meclisin huzuruna gelecek metinlerin mümkün olduğu kadar sağlıklı geti
rilmesi konusunda da itina gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve ayrıca, yüce heyetin ve Türk mil
letinin 2008 yılını yürekten kutluyorum ve bu yılın herkes için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğlu. 
Sayın İyimaya, söz talebiniz var, ama isterseniz diğer grup da tamamlasın, ondan sonra size söz 

vereyim. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Peki. 
BAŞKAN - Gruplar adına şimdi söz sırası, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına, Diyarba

kır Milletvekili Sayın Selahattin Demirtaş'ta. 
Buyurun Sayın Demirtaş. 
Süreniz on dakika. 
DTP GRUBU ADINA SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teklifteki ha

liyle 8'inci madde, son haliyle 7'nci madde üzerine DTP Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Bu maddedeki düzenlemenin bazı sakıncalı kısımlarıyla ilgili düşüncelerimi belirtmek üzere 

söz aldım. Gerçi Sayın İsa Gök benzer kaygıları ifade etti. Çok önemli bir temel hak, özgürlük, mül
kiyet hakkıyla ilgili bir düzenleme bu. Bu haliyle, mülkiyet hakkı gibi, gerek Anayasa tarafından ge
rekse uluslararası sözleşmeler tarafından çok sıkı bir şekilde korunmuş bir hakkın ihlal edilme 
olasılığı mülki amirler tarafından gerçekleştirilebilir bu maddeye göre. 

Şimdi, uygulamadan hepimiz biliyoruz ki, mülki amirler bu tür yetkilerini en uçtaki kolluk gö
revlileri aracılığıyla kullanırlar. Kırsalda jandarma kullanır bunu, şehir merkezlerinde polis, eğer be
lediyenin denetim alanı ise zabıta görevlileri tarafından kullanılır bu yetki. 

Şimdi, müsadere dediğimiz, yani mülkiyetin kamuya geçirilmesi meselesi çok hassas bir konu
dur. Burada en nihayetinde zararlı bir maddeden, sigaradan söz ettiğimiz için, işte, bunun el konulma 
işleminin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, mülki amirlerin bu yetkiye sahip olması ve zararlı bir mad
denin hızla ortadan kaldırılması gibi bir sıcak düşünce gibi geliyorsa da, yine Sayın İsa Gök'ün de 
ifade ettiği gibi, çok büyük maddi değerdeki tütün mamullerinin de bu şekilde tartışma konusu ola
bileceği muhakkaktır. 

Şimdi, bu maddede düzenlenen, değerli arkadaşlar, 3'üncü maddenin ikinci, dördüncü ve on 
dördüncü fıkralarındaki, kıyafet, takı, aksesuar, eşantiyon, promosyon; yine, her türlü sakız, şeker, 
çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar... Devam etmiş, saymış burada. 4'üncü maddedeki, işte, bir 
yüzün toplam alanının yüzde 40'ından vesaire uymayan ithal ürünler, yine 4'üncü maddenin dör
düncü fıkrasındaki tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde bu ürünlerin özellikleri, sağlığa et
kileri falan yazılmamış olan ürünler şeklindeki tanımlanmış bütün mamullere kolluk aracılığıyla el 
konulup, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilebilecek. Şimdi, burada, evet şu savunulabilir, 
Kabahatler Kanunu'na göre vatandaşın itiraz hakkı vardır. Fakat hak ve özgürlüklerin kullanımında 
temel ölçü özgürlüklerin lehine bir düzenleme yapmak olmalıdır. Bu itiraz külfeti vatandaşın boynuna 
bırakılacağına, burada yapacağımız ek bir düzenlemeyle, şu el koyma işleminden sonra, mülki ami
rin el koyma işleminden sonra kırk sekiz saat içerisinde yetkili sulh ceza hâkimine el koyma işlemi 
onaylatılabilir, daha sonraki aşamalarda, itiraz süresi dolduktan veya itiraz kesinleştikten sonra eğer 
suçlu bulunmuşsa veya yasaya aykırı bulunmuşsa, yine mülkiyetin kamuya geçirilmesine itiraz pro
sedürü tamamlandıktan sonra yargı tarafından karar verilebilir. Burada direkt olarak el koyma işlemi 
değil, mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi, yani müsadere işlemi, örneğin bir belediye zabıtası ta
rafından rahatlıkla yapılabilecek. Belki trilyonlar değerindeki bir ithal ürün, limanda, havaalanında 
ve benzeri yerlerde, gümrüklerde, bir kolluk görevlisi tarafından "yasaya aykırıdır" denilerek derhâl 
mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amirin onayıyla karar verilmiş olacak. Bundan sonrası, artık, 
vatandaşın itiraz prosedürünü kendisinin işletmesi, hukuk yollarını kendisinin tüketmesi, eğer haklı 
çıkarsa, el koyma işleminin, kamuya geçirme işleminin iptaline karar verilmesi gibi bir sonuçla ancak 
karşılaşabilecek. Dolayısıyla, eğer vatandaş haklıysa, bu prosedürle, bu itiraz prosedürüyle karşı kar
şıya bırakılmış olması vatandaş açısından büyük bir haksızlık doğuracaktır. 
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Bunun dışında, ayrıca, eğer bu şekilde, mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi bu şekilde mülki 
amirler tarafından yapılırsa, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ne de aykırı olacağı için, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde Türkiye aleyhine açılacak davalarda mülkiyet hakkının ihlaline karar ve
rilme olasılığı çok yüksek olacaktır. Madde bu haliyle de Anayasa'nın mülkiyet hakkını koruyan il
kesine aykırıdır diye düşünüyoruz. 

Şimdi bu konuda bir değişiklik önergesi vereceğiz ama "muhalefetten geldi" diye geçme şansı 
yok. Dolayısıyla, buradan ricamız, komisyondan, AKP grup başkan vekillerinden ricamız, bu ko
nuda bir değişiklik önerisi hazırlansın veya hazırlanmışsa Genel Kurula sunulsun. Bu haliyle geç
mesinin çok sakıncalı olduğu düşüncesindeyiz. İyi bir şey yapalım derken temel haklardan birini de 
ihlal edecek şekilde bir uygulamaya imza atmış olmayalım, kaş yapalım derken bu şekilde göz çı
karmayalım diye öneriyoruz. 

Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Komisyon adına Sayın İyimaya. 
Buyurun Sayın İyimaya. 
Süreniz on dakika. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkan, çok de

ğerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanunun görüşülmekte olan maddesi üzerinde, Komisyon 
adına söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Parlamentosu, yüce Meclisimiz, çalışma usulleri bakımından, itiraf 
edeyim ki, uzun süre dayanılamayacak bir krizin içindedir. Aslında, Türk Parlamentosunun muka
yeseli parlamento hukukundan ve kendi birikiminden yararlanarak büyük bir reform girişiminde bu
lunması lazımdır, bu, zarurettir. Meseleyi makro genel yapısı içerisinde değerlendirip ele almak 
yerine, kısmi bazı düzeltimlerden kaynaklanan sorunların A veya B kişisi bir isnat kaynağı kılınarak 
bu kürsüye taşınmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Yüce Parlamento milletin emrindedir ve 
milletin memurudur. Yüce kurum, Komisyonun hiçbir zaman emrinde olamaz. Komisyon bir mikro 
kozmostur ve ana iradeye tabi, onun çizdiği usule göre çalışır. 

Değerli arkadaşlar, sorun, bundan önceki dönemde İç Tüzük'ümüzün 77'nci maddesinde ger
çekleştirilen ve samimi kanaatime göre rasyonelleştirme yolunda bir reform olan hükmün konuluş 
amacının ötesinde yorumlanmasıdır. Bundan önceki Parlamento koyduğu İç Tüzük kuralıyla dedi 
ki: "Önceki dönemlere ait işler yönünden yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşme
lerden sonra, önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla komisyonca be-
nimsenebilir." 

Kuralın ilk konulusu, ilk uygulanışı itibarıyla sorunsuz olduğunu düşünmüyorum. Bütün yeni ka
nunlaştırmalarda ve yeni kurallarda, daima sorunlar, yorumlardan ve sorunun doğasından kaynakla
nan şekilde yaşanır. Burada sorun ne değerli arkadaşlarım? 

Bir, bu reformun birinci mantığı kurumsal birikime saygı. Bundan önceki Parlamento milletin 
Parlamentosuydu. Bundan önceki komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisinin komisyonuydu. Ön
ceki yapılan, tamamlanan çalışmalar, uygun görülüyorsa sonraki dönemlerde benimsenebilir. Temel 
kanunlar bakımından bu zorunludur arkadaşlar. Bir ticaret kanunu, yarın bir borçlar kanunu gelecek, 
yarın bir usul kanunu gelecek, önceki dönemde görüşülmüş. Aynı usulü yeniden başladığınız zaman, 
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yasamada usul ekonomisini, yasama verimini elde edemezsiniz, yasama organı kendisini tekrarlar ve 
büyük reformları gerçekleştiremez. Sorunu yok mu? Var. Bilhassa önceki Parlamentonun kompo
zisyonu veya unsurları ile sonraki Parlamentonun kompozisyonu ve unsurlarının değişimi hâlinde, 
demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan bir siyasal partinin görüşünü o süreçte, komisyon sürecinde, 
madde müzakereleri, teklif, önergeler yoluyla dönüştürme gibi bir işlevi elinden alıyorsunuz. Bu 
nispi çözüm, esasen bizim hâlen mevcut Tüzük'ümüzde de var. Aynı Parlamento dönemi iki kısma 
ayrılıyor. Birinci kısımdaki çalışmalar ikinci komisyonca belli sürede benimsenmiyor yönünde bir re
zerv konmadıkça, kendiliğinden benimsenebiliyor. Haa, işlem temeli çökmüş, bir temel kanun gö
rüşülmüş, konsept değişmiş, ekonomik anlayışlar değişmiş, sosyal anlayışlar değişmiş; o zaman, 
mecburen o kanunu temelden görüşeceksiniz. Fakat, bir Ticaret Kanunu, bir falanca kanun, görü
şülmesi tamamlanmış, aynen benimsenebilir. Benim kişisel olarak mesela, Komisyon Başkanı ola
rak -bütün üye arkadaşlarım, muhalefetten, iktidardan arkadaşlarım biliyor- benim görüşüm, Tütün 
Kanunu'nun, bu görüşmekte olduğumuz kanunun esasına girilmesi gerektiği yönündeydi -Komisyon 
zabıtları müzakere edilirse görülecektir- ve dil ve hukuk kurgusu bakımından katılmadığımı da hem 
Komisyonda, burada ifade ettim hem yukarıdaki müzakerelerde ifade ettim. Ama, bu, bir imkândır, 
bu imkân verilmiştir. Bu imkânın Komisyonda şu veya bu yönde kullanılması, dayanakları bakı
mından, argümanları bakımından eleştirilebilir, ama, böyle bir yolun seçilmiş olması, herhalde Ko
misyonun tasarrufunu İyimaya'nın tasarrufu hâline dönüştürmez. Böyle bir yolun seçilmiş olması, çok 
saygı duyduğu o demokrasinin mabedi olan Meclise "İyimaya'nın memuru" gibi hitap etmek, "sizin 
emrinizde olmak" gibi hitap etmek üslubunu derpiş edecek bir hitabeti veya söylevi meşru kılmaz 
diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, Adalet Komisyonu, aynen diğer komisyonlarda olduğu gibi, kendisine tevdi 
edilen görevi noksansız şekilde yerine getiriyor demiyorum, yerine getirme gayreti içerisindedir. 
Niyet olarak gayreti içerisindedir, mesaisini verimli olarak kullanmak suretiyle gayreti içerisindedir 
ve sizlerin düşünceleriyle Komisyonun düşüncesi arasında sonuçlar itibarıyla farklılık olsa bile, ni
yetler itibarıyla herhangi bir farkı yoktur. 

Somut olarak bu maddeye gelince: Benim de görüşüm öyleydi. Çünkü, mülkiyet hakkı, yaşama 
ve sağlık hakkından sonra insanın var oluşunun, ontolojisinin en temel hakkıdır. Mülkiyet hakkına 
ilişkin gerek özel tasarruflar -adli yargıda öyledir; 444 zannediyorum, Usul Kanunu- gerek kamu ta
sarrufları kesinleşmedikçe mülkiyetin benden öbürüne, devlete, kamuya geçmemesi lazım, görüşüm 
öyle. Komisyonun görüşü aksine tecelli etti. Benim iç hukukum gereği Komisyonun görüşüne saygı 
duyuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Niye muhalefet şerhi koymadınız o zaman? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Ayrıca, tabii, burada 

mülkiyet konusunda Kabahatler Kanunu'nun 3'üncü maddesi yoluyla, burada özel hüküm olmasa 
bile, değerli arkadaşlar, bu el koyma veya kamusal alana özel mülkiyetin geçmesiyle ilgili itiraz hu
kuku aynen caridir. 3'üncü maddenin, Kabahatler Kanunu'nun 3'üncü maddesinin zannediyorum (a) 
ve (b) bentleri açık şekilde düzenlenmiştir. 

Ben bu düşüncelerle yüce heyeti, değerli arkadaşlarımızı ve ismimi zikreden Değerli Milletve-
kilimi saygıyla selamlıyorum, hürmetlerimi sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İyimaya. 

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) - Sayın Başkan, bir tavzihte bulunabilir miyim? 
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BAŞKAN - Bulunduğunuz yerden, buyurun. 
ERTUGRUL KUMCUOGLU (Aydın) - Ben Sayın İyimaya'nın ismini kendisinin anladığı bi

çimde ifade etmedim. Konuşuyordum, beni dinlemesini arzu ettiğim için "Sayın İyimaya, lütfen beni 
dinler misiniz." dedim. Yoksa, öbür tarafta "Genel Kurul komisyonların üstündedir" diye hükmi şah
siyetlerden veyahut da hükmi koşullardan bahsettim; tavzih ediyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına söz talepleri vardır: İlk söz Tokat Milletvekili Sayın 

Zeyid Aslan, ikinci söz Gaziantep Milletvekili Sayın Mahmut Durdu, üçüncü söz talebi İstanbul Mil
letvekili Sayın Hasan Macit'e aittir. 

İlk söz, Tokat Milletvekili Sayın Zeyid Aslan'a aittir. 
Buyurun Sayın Aslan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tütün Mamullerinin Zararla

rının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde kişisel düşüncelerimi açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle toplumu, gelecek nesilleri ve bunların sağlığını korumak dev
letin asli vazifelerinden, asli görevlerinden biridir. Bu anlamda, bugün burada görüşmekte olduğu
muz ve görüşmeleri devam eden bu yasanın içerisinde yer alan bazı hükümler, yirmi yılı aşkın bir 
zamandan beridir sigara kullanan biri olarak, çok içime sinmese de bu yasanın ülkemiz açısından, ül
kemizin geleceği ve toplumun sağlığı açısından yararlı olduğuna inanıyorum. 

Özellikle, açık alanlara ilişkin kişisel şerhlerim var, ama bunları burada belirtmeyeceğim. Öner
gelerle, Sayın Komisyon Başkanı bunların değiştirileceğini belirtmişti. İnşallah önümüzdeki mad
delerde... Ve özellikle de yürürlük maddesinin bir buçuk yıl sonraya atılması uygulama açısından 
birtakım faydalar getirecektir. 

Ben sigara tüketimine, tütün mamullerinin kullanılmasının önlenmesine yönelik bu kanunu fay
dalı bulduğumu belirtirken, bir önceki maddede, 7'nci maddede söz alan Değerli Tokat Milletveki
limiz Sayın Doğru'nun özellikle maddenin ötesinde tamamıyla Tokat'a, Tokat Sigara Fabrikasına, 
Erbaa'daki tütün üreticilerine ve tarım kredi kooperatifi borçlarına yönelik olarak söylediği sözlerle 
ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Tabii, gündem tütün üretimi olunca, doğal olarak, Te
kelin özelleştirilmesi sürekli olarak gündeme geliyor. Bizim de yöremizi ilgilendirmesi açısından 
Tokat Sigara Fabrikasının bu özelleştirmeyle beraber gündemde olması ve özellikle sigara fabrika
sında çalışan değerli işçilerimizin ve Tokat esnafının bu konudaki duyarlılığının Meclise taşınması 
doğru bir gerekçe, ama, bir şeyin de altını çizmekte fayda görüyorum: Bizler, siyasi sorumluluk üst
lenmiş insanlar olarak, konuşurken, özellikle bizleri dinleyen insanların psikolojilerini olumsuz an
lamda etkileyecek sözler sarf etmekten uzak durmalıyız diye düşünüyorum. Bugün "Tekelin 
özelleştirilmesiyle birlikte Tokat Sigara Fabrikası kapanacak, oradaki işçiler işsiz kalacak, sokak
larda kalacaklar." şeklindeki bir cümlenin, doğru bir cümle olmadığı gibi, bir siyasi tarafından söy
lenmesinin uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü, özelleştirmenin bir devlet politikası olduğunu, 
yıllardan beridir, yirmi yılı aşkın bir zamandan beridir Türkiye'de uygulandığını hepimiz biliyoruz 
ve biliyoruz ki, bugün, bütün siyasi partilerin -bazı marjinal partileri kenara bırakırsak- bütün prog
ramlarında özelleştirmenin var olduğunu ve özelleştirmeden yana olduklarını da hepimiz, program
larında, seçim beyannamelerinde okuyoruz ve vatandaşlarımız da bunları dinliyor. 
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Tekelin özelleştirilmesi konusuna gelince, hepimiz biliyoruz ki, Tekelin özelleştirilmesi bugü
nün konusu değildir. Biraz önceki maddede söz alan Sayın Doğru'nun da bakanlık yaptığı bir 57'nci 
Hükümet döneminde, 2001 yılının şubat ayında Tekelin özelleştirilmesi kararı alınıp, Özelleştirme 
İdaresine Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından devredilmiştir. Şimdi, bir hükümette hem bakan
lık yapacaksınız hem de sizin bakanlık yaptığınız hükümet Tekelin özelleştirilmesi için özelleştirme 
kararı alacak ve Özelleştirme İdaresi Kuruluna bunu devredecek, siz o zaman hiç ses çıkarmaya
caksınız, o zaman Tekelin satışı peşkeş çekmek olmayacak, vatanın satılması olmayacak, ama şimdi, 
muhalefete düşünce, kalkıp, orada yaşayan insanların psikolojilerini bozmak için, kendi gerçekleri
nizle ters yüz birtakım söylemlerde bulunacaksınız; bu, siyasi tutarsızlıktır. Ben, bunu, burada ifade 
etmek istiyorum. 

Yine, tabii, Sayın Doğru'yla, biz, aynı yörenin milletvekilleriyiz, aynı ilçeden milletvekilleriyiz, 
aynı köyden milletvekilleriyiz. Kendisi de, biz de, tütün tarlalarının içerisinde büyümüş, tütün üre
timinin yoğun olarak yapıldığı bir bölgenin milletvekilleriyiz. Ama, bu bölgede, yine 57'nci Hükü
met döneminde, özellikle Erbaa'da -ikimizin de ilçesi olan Erbaa'da- Tekel işletmesi kapatılarak 
oradaki binlerce insanın mağduriyetine ses çıkarmamış Sayın Bakanın, bugün kalkıp Erbaa'daki 
tütün üreticilerinin mağduriyetinden bahsetmesini gerçekten yadırgıyorum. Bu anlamda, özellikle, 
Tokat, Erbaa, Çalkara köyündeki tarım kredi kooperatifi borçlularından da bahsetti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre verdim, lütfen tamamlayın efendim. 
ZEYİD ASLAN (Devamla) - Şimdi, geçtiğimiz dönem, burada, Mecliste olan arkadaşlarımız 

hatırlayacaklardır. 2007 yılının ilk aylarında tarım kredi kooperatiflerinden ve Ziraat Bankalarından 
kredi almış çiftçilerimizin bu borçlarına yönelik bir düzenleme yaptık. Bunu, özellikle kefil olanlar 
için... Çünkü, 2002 yılından önce Ziraat Bankasında, 2004 yılından önce de tarım kredi kooperatif
lerinde birbirlerinden habersiz, insanlar, yirmişerli gruplar hâlinde kefil yapılmıştı. Bundan mağdu
riyetleri gördük ve bu mağduriyeti de en fazla- biraz önce Sayın Doğru'nun belirttiği- Çalkara 
köyünde gördük ve buraya gelip, bir kanun teklifi hazırladık. Tarım Komisyonu Başkanımızla bir
likte bir düzenleme yaptık ve düzenlemeden Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 580 bin insanımız ya
rarlandı ve biz, bu düzenlemeye giderken Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarım kredi kooperatifi borcundan 
dolayı, sadece 48 kişi mağdurdu, bunun 45 tanesi de biraz önce belirttiğimiz köydeki vatandaşları-
mızdı. 2007 yılının sonuna kadar süre verildi bunlarla ilgili, düzenlemeyle ilgili. Ama, hâlâ, gerçek
ten, bu arkadaşlarımız bu düzenlemelerden faydalanmamışsa, burada, Meclisin yapabileceği bir şey 
yoktur diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslan. 
İkinci söz, Gaziantep Milletvekili Sayın Mahmut Durdu. 
Buyurun Sayın Durdu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
MAHMUT DURDU (Gaziantep) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; hepi

nize, ama hepinize saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sigara içen, içmeyen! 
MAHMUT DURDU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu tasarı şu Kurula geldiğinden bu yana 

hatiplerimizi dinliyorum, hepsi sigara aleyhine konuştu. 
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KEMAL KILIÇDAROGLU (İstanbul) - Siz lehinde mi konuşacaksınız? 
MAHMUT DURDU (Devamla) - Çok kötü bir şey söylediler, "Çok kötüdür." dediler. Ben de

miyorum, Ahmet Arif diyor; her yerde heykeli yapılan, sokaklara ismi verilen, adına parklar yapılan 
Ahmet Arif: "Tütün 'kız saçı' demiş zeybekler, her pınarda su içmez, naz eder, üşür." Halk şeyinde 
eskiden Şam'dan "varaka Şam" dedikleri bir sigara kâğıdı gelirdi, arkasında mâniler olurdu. "Al ta
baka sar sigara/ Bak nasıldır bu tütün/ Kıymeti yok ister isen al bütün/ İnce sar nazik ola/ Olmaya 
dolma gibi/ Pek de yoğun sarma/ Yağmada bulma gibi." 

Bakınız, grupta Sayın Başbakanımızın bulunduğu bir yerde, yine sizin gibi hatip arkadaşlarımız 
bunun aleyhine konuşurken "Sayın Başbakanım bu kadar da külli min ayıp bir şey değildir." dedim. 
Biz sigara tasarısına taraftarız ve şu Mecliste bulunan arkadaşlarımızın hepsi taraftar, ama bunu kötü 
nitelemenin bir anlamı yok. Hürriyetlerin uç noktasına müdahale ederek yasak getirmenin anlamı 
yok. Hastanenin bahçesinde niye yasak olsun? Gelen ilk metinde her yerde yasaktı bu; özel araç
larda, otomobillerde yasaktı. Bir caminin bahçesinde niye yasak olsun? Bir geminin güvertesinde 
niye yasak olsun? Gerçek değil mi Türkiye'de yüzde 33 nüfusumuz, büyük bir çoğunluk, yanlış 
doğru, bunun tiryakisi olmuştur? Gelin, şu sigaraya yaklaşımımız tanrısal boyutta bir yaklaşıma ben
zesin. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de ne diyor: içki, kumar, fal oklarında (yani şans oyunları) fayda var
dır, zarar vardır, ama ikincisi, birincisine galiptir, der. Yaklaşıma bakınız! 

Halkımızın yüzde 33'ü eğer tiryaki ise hürriyetlerin uç noktasına müdahale ederek, kötüleyerek 
bir yere varılmaz. Ama şu tasarı, bizim gibi bazı arkadaşlarımızın gayretleriyle, parti genel başkan
larımızın kabulüyle, çok şükür, bir noktaya geldi. Nedir o? Önergelerle düzeltildi. Sordum... Ondan 
dolayı, bu sigara tasarısına hepimiz taraftarız. Ben, Adalet Komisyonunda da bunu hep söyledim, 
fakat medya bir türlü bunu kabullenmedi. Hâlâ her gün diyor ki: Sigara tasarısına en büyük muhalif 
Mahmut Durdu, falan. Öyle bir şey yok. Benim söylediğim, sigara tasarısını kabul edelim, yarının 
çocuklarını kurtaralım, amma, şu gerçeği de görelim: Türkiye'de halkımızın büyük çoğunluğu bunu 
içiyor. Siz siyaset yapıyorsunuz, kahvehanelere gireceksiniz, barlara gireceksiniz, mekânlara gire
ceksiniz. Sanki, vatandaşlarımız çok külli min ayıp bir şey yapıyor gibi bir yaklaşım doğru değil. 
Benim söylediğim bu. 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Zararlı, zararlı, çok zararlı Mahmut Bey, gözünü seveyim... 
MAHMUT DURDU (Devamla) - Ben, "kötüdür" demeyin diyorum, "zararlıdır" deyin, "zarar

lıdır" deyin. Ben de söylüyorum. Ben, mücadele veriyorum arkadaşlar. Ben, bundan daha bir ay önce 
Amerika'dan getirttiğim bir ilaçla, Dengir Mir Mehmet Fırat dokuzuncu günde bıraktı, Öznur Hanım 
beşinci günde bıraktı, ben yirmi sekiz gün içtim, bırakamadım. Prospektüsünü bir profesöre okut
turdum, diyor ki: Gözü kör eder, mideyi kanatır, boğaz sistemini bozar. Geçin onları, abuk sabuk rü
yalar görür diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre verdim, tamamlayın lütfen. 
MAHMUT DURDU (Devamla) - Bakınız, abuk sabuk rüyalardan bir tane söyleyeyim size. 

Sayın Genel Başkanımızın sigaraya ne kadar karşı olduğunu biliyorsunuz. Bir bakıyorum ki, benim 
baş ucumda belirdi. Rüya, ismi üstünde, rüya. Davidoff sigarasından -bunun genişi Türk iç piyasa
sında bulunmuyor, iç piyasada bunun büyükleri yok- koca bir karton getirmiş, ikram ediyor. CHP'li-
leri de tebessüm ettireyim, Cumhuriyet Halk Partisi seçimin galibi gelmiş! Öyle rüya. Rüyama 
kızmayın. (Gülüşmeler) 
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Değerli arkadaşlarım, tiryaki olmak başkadır -ben, bunu bilhassa Türk gençlerine söylüyorum, 
gençlerimize söylüyorum- tiryakiliği bırakmak daha başkadır. Ben, bunu nefsimde yaşadım. Genç
lerimiz buna alışmasınlar, şu yasaya uysunlar. Bu yasanın uygulamasında benim gördüğüm tek özel
lik, kontrol mekanizmasının getirilmesidir. Bu kontrol mekanizmasının uygulanmasıyla, inşallah, 
biz, hepimiz sigarasız bir topluma ulaşırız. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Durdu. 
Bu konuşmanızdan sonra tiryakiler de size teşekkür ediyordur eminim. 

Madde üzerinde soru-cevap işlemine geçiyoruz. 
Buyurun Sayın Kumcuoğlu. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) - Sayın Başkan, şimdi, bu kanunun... 8'inci maddeden 

hareket ediyorum, şimdi 7 oldu. Orada "eşyaya el konulması" tabiri var. 
Birincisi: Buradaki "eşya" tabiri "mal ve malzeme" olarak değiştirilebilir mi, onu soruyorum, 

çünkü bu "eşya" tabiri biraz ters oldu. 
İkincisi: Şimdi buradan 5'inci maddeye gidiyorum. Orada, genel ilke olarak belediye hudutları 

içinde belediye meclisi encümeni, belediye hudutları dışında mülki idare amiri yetkilendirilirken, 
birdenbire 6'ncı maddede -ki kanunun esas 5'inci maddesi- "genel kolluk" ibaresi kullanılıyor. Şimdi, 
belediye hudutları dışındaki genel kolluk jandarmadır. Şimdi, burada genel kolluktan, oradaki şeyi 
uygulayacak olan, kahvehaneye giden jandarma eri midir, tim başkanı mıdır, ilçe jandarma komutanı 
mıdır, il jandarma komutanı mıdır, yoksa, jandarma Genel Komutanı mıdır? Bu bir. Yani, genel kol
luk tarafından uygulanır, ama kim tarafından? Bu, bir sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. 

İkincisi: Bu görev Türk jandarmasına verilirken Jandarma Genel Komutanlığının mutabakatı 
aranmış mıdır? "Bu görevi yerine getirebilecek durumdayız biz..." Yani, bu bir müsaade anlamında 
değil. "Evet, biz bu görevi yapabiliriz; kadrolarımız, imkânlarımız, zamanımız buna müsaittir." di
yebiliyorlar mı? Bunu soruyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Az önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan konuşan Sayın Zeyid Aslan özelleştirmenin bir 
devlet politikası olduğunu söyledi. Ben bunu ilk kez duyuyorum ve Sayın Bakana soruyorum: Özelleş
tirme bir devlet politikası mı, yoksa bir hükümet politikası mı? Bu konuda açıklama yaparsa sevinirim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan... 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Genel kolluk kuvvetlerinin il özel idarelerinin kırsaldaki, belediye sınırları dışındaki alanlarda 

görevlendirilmesiyle ilgili olarak konu İçişleri Bakanlığımızla kanunun yapılması aşamasında görü
şülmüş durumdadır ve onların olurları alınmış durumdadır. Ayrıca, uygulamayla ilgili olarak da, ya
pılacak yönetmeliklerle, kuşkusuz, bunların detayları ortaya konacaktır. 

Özelleştirme, şüphesiz ki, bir hükümet politikasıdır. Birçok hükümetin de ortak politikası ola
rak bugüne kadar kabul edilegelmiştir. 

Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım. 
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BAŞKAN - Sayın İyimaya, buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, yasa
daki "eşya" bizim hukukumuzda yerleşmiş, ceza hukukunda olsun, eşya hukukunda olsun. Latince 
karşılığı "Res." Doğrudur, mal da yanlış değil, ama "eşya" doğru. 

Bilhassa jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerinin yetkisi yasada tanzim edilmiş. Anayasa'mızın 
7'nci maddesindeki asal yetki çerçevesinde yasama organı kendi bürokrasisine bir görev üretebilir, 
fakat hangi üniteler, onların hangi birimleri bu görevleri yerine getirecekler meselesi yasanın anla
mına bağlı çıkarılacak yönetmeliklerde tasrih edilecektir. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İyimaya. 

Şimdi, sataşma nedeniyle İç Tüzük'ün 69'uncu maddesine göre Tokat Milletvekili Sayın Reşat 
Doğru'ya iki dakikalık bir söz hakkı tanıyorum. 

Başka bir sataşmaya mahal vermeden, lütfen, iki dakikada toparlayın. 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sataşma nerede Başkanım? Hayır, sataşma cümlesini söyleseydiniz 

şundan dolayı sataşma var diye. 
BAŞKAN - Sayın Aslan... Sayın Aslan... 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR (Devam) 

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan 'in, konuşmasında şahsına 
sataşması nedeniyle konuşması 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum bana söz vermiş olduğunuz 
için. 

Şimdi, sigara fabrikasına sahip çıkılmasından yana olduğumu ifade etmeye çalıştım. Özelleş
tirme blok olarak yapılmaya çalışılmaktadır ve zamanı da değildir. Şu anda sigara fabrikasının fiyatı 
düşürülmeye çalışılıyor. Birincisi, burasıdır. Özellikle de içki fabrikaları özelleştirilmiş ve şu anda da 
kapatılmıştır. Tokat Sigara Fabrikasında işçiler ve vatandaşlar sigara fabrikasına sahip çıkılmasını 
istiyorlar. Ben de dedim ki özelleştirme değil özerkleştirme yapalım, buradaki çalışanlara verelim, To
katlılara verelim, daha doğrusu kapatılmamasını... 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Özelleştirme kararını siz aldınız mı almadınız mı? 

REŞAT DOĞRU (Devamla) - Özelleştirme kararı... 
BAŞKAN - Sayın Aslan, lütfen... 
REŞAT DOĞRU (Devamla) - Tabii ki, tabii ki özelleştirme kararını... 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Özelleştirme kararını siz aldınız mı almadınız mı? 

BAŞKAN - Sayın Aslan... Sayın Aslan... 
REŞAT DOĞRU (Devamla) - O konuda bir şey demiyorum. 
Özerkleştirilsin ve sahip çıkılsın diyorum. Demek ki Tokat Sigara Fabrikasına milletvekilleri 

sahip çıkmıyor diye öyle düşünüyorum. Onun için bu şekilde tepki gösteriyorlar. 
İkincisi, Tokat'ın Erbaa ilçesi Çalkara ilçesinde. 
Değerli milletvekilleri, Çalkara ilçesine bayram münasebetiyle gittim. Elimdeki listenin hepsi 

oradaki insanların hapis kararlarıdır. Yani tarım kredi kooperatiflerine borç ödeyemedikleri için, işte... 
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ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sizin döneminizin hepsi. 

REŞAT DOĞRU (Devamla) - Hayır, borçlandırma yapılmış, beş yıl geçti bizim dönemimiz biteli. 

BAŞKAN - Sayın Doğru, Genel Kurula hitap edin. 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sizin döneminizin hepsi. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Siz, kendi döneminize bakın! 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Önce, dinlemesini öğrenin! 

BAŞKAN-Sayın Aslan... 

REŞAT DOĞRU (Devamla) - Yani beş yıl geçen bir süredir ama şu anda insanlar jandarma ta
kibatına uğramaktadır. 

Beyler buyurun... 

Sayın vekiller, bunları herkese gösterebilirim. 

Şu anda tarım kredi kooperatiflerindeki borçları insanlar ödeyemedikleri için çiftçilerin perişan 
hâlinden dolayı insanlar jandarma takibatına uğramaktadır. Ben bunu... Başka bir şey söylemedik. 

Ve Çalkara köylüsü, Karayaka köylüsü tütüncülüğün çok zor bir zanaat olduğunu biliyor. O in
sanların hepsine en iyi şekilde sahip çıkılır. Sahip çıkılmazsa, bunun hesabını da herhalde, tahmin ede
rim bize de sorarlar, size de sorarlar. Bu manada bir şeyler ifade etmeye çalıştım. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sayın Başkanım, benim söylediğim şeylerle hiç alakası yok. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Olmak zorunda mı? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sizinki de zaten alakasız bir konuşmaydı. 

BAŞKAN - Sayın Aslan, bana işimi öğretmeyin lütfen! 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sayın Başkan, benim söylediğim cümleyle hiç alakası yok. 

BAŞKAN - Olabilir Sayın Aslan. 

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Hiç alakası yok. 

BAŞKAN - Lütfen bana işimi öğretmeyin! 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı: 
55) (Devam) 

BAŞKAN - Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (55) sıra sayılı yasa teklifinin 7. maddesinin sonuna aşağıdaki cümlenin ek
lenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Turgut Dibek Hasan Macit 
Tunceli Kırklareli İstanbul 

Harun Öztürk Hüseyin Mert 
İzmir İstanbul 

- Bu suretle kamuya mal edilen mamuller usulüne uygun olarak imha edilir. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

Süreniz beş dakika. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının eski 8, yeni 7'nci 
maddesiyle ilgili bir önerge verdim. Tabii, burada tek bağımsız olmanın çok büyük sıkıntıları var. As
lında, AKP, bütün kanunlarda söz alıyor, kişisel sözleri alıyor, bize söz bırakmıyor, konuşamıyoruz. 
Tabii tek milletvekili de olunca, önerge verme yetkimiz -tasarı burada müzakere edilince- müm
kün değil. Bu önergeme katkıda bulunan Demokratik Sol Partili arkadaşlarımıza ve bir CHP'li ar
kadaşıma teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce Komisyon Başkanını burada dinlediniz, bir şey anladınız mı Al
lah'ınızı severseniz? Hiçbir şey anlamadım ki. Ya böyle bir şey olur mu? "Efendim, ben, bu madde
deki şeye karşıyım" diyor. Tabii karşı olacaksın, yani hukuka inanan bir insan... Yani vali gidecek, 
adamın eşyasına el koyacak. Var mı böyle bir hukuk düzeni? Var mı böyle bir şey? Bir memlekette, 
yargı yetkisini, siz, getirip de idareye verebilir misiniz? Mülki amire yetki veriyorsunuz, tırlarca eş
yaya el koyacak. Yurt dışından geldi büyük bir tırla tekel maddesi. "Efendim, bunun üzerindeki bu rek
lam küçük olmuş, ben buna el koydum." Ne olacak bu? El koyduktan sonra nereye gidecek bu? Bunu 
nerede harcayacak? Burada katrilyonlar oynayacak beyler. Yani şimdi, böyle ezbere kanun yaparak bu
raya getirirseniz... Siz uygulamayı da bilmiyorsunuz. Burada, uygulamanın içinden gelen insanlar 
olarak, haklı olarak ikaz ediyoruz, diyoruz ki: Kardeşim, senin bu getirdiğin kanun, kanun değil. İn
celememişsiniz. Komisyon Başkanı diyor ki: "Efendim, biz, orada incelemedik." încelemediysen... 
Bu Parlamento değişmiş. Sen bu Parlamentoda, sana sorulan, incelemeden buraya getirdiğin kanun ta
sarısını... İşte, bu hafta, yine 651 maddelik kanunu görüşeceksiniz. Bu kanunun muhtevasını komis
yon dahi bilmezse, burada, milletvekilleri sorulan sorularına nasıl cevap alacaklar? 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarı son derece sarsılıyor. 
Burada çıkıp da hamasi nutuklar çekerek, kimsenin anlamadığı felsefi ifadeler kullanarak parla
menterlik yapılmaz. Önemli olan, halkın anladığı seviyede ve nitelikte bir konuşma yapmak lazım. 

Şimdi, mülki idare amirlerine, işte, bu Tütün Kanunu'na göre el koyma yetkisini veriyorsunuz. 
Verdiğiniz şeyler, işte, sakız, bilmem hediye veyahut da tütün maddeleri üzerine konulan reklamlar-
daki zararlı maddeyle ilgili boyutlar, 30 ve 40 santimetrelik boyutlar tutmazsa el koyacaksınız. Bu 
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itibarla, yani, bu kanunlar uygulamada çok insanların canını acıtacak. Hele, sizin gibi, valilere ve 
kaymakamlara "Gidin şoför mahalline oturun, kömür dağıtın." diyen zihniyetin valisi ve kaymakamı 
olunca, tabii ki, orada, kendilerinin hoşuna gitmeyen, kendilerinden olmayan insanlara gidecekler, 
haksız birtakım tasarruflarda da bulunacaklar. 

Ben bu kanunun getirilmesine de karşı değilim, çok da lehindeyim. Çünkü, inanınız ki, her git
tiğimiz yerde, en ufak bir sigara dumanı müthiş beni rahatsız ediyor ve bunu arkadaşlarımıza da söy
lüyorum. Bu çok da isabetli bir kanun olmuş. Ama bu isabetli kanunu getirirken, çok büyük sıkıntılar 
da doğuracak. Yani, şimdi, bence, bu sıkıntılarda, güçlü olan istediğini yapacak, işte, muhalif olan
lar, oradaki kişilere karşı olanlar, dolayısıyla bunlar da çok büyük sıkıntı görecekler. Onun için, ka
nunları daha enine boyuna tartışırsak, iyi anlarsak, ülkenin gerçeklerine uygun bir düzenleme 
yaparsak daha iyi olur. 

Şimdi, bir Kabahatler Kanunu, tabii, bu iktidar zamanında çıktı. Biraz önce, gerçi bu 7'nci madde 
çıkarıldı, ama uygulamada o kadar çok keyfî işlemler oluyor ki, vergi dairelerinin birisinin yaptığı 
uygulama ötekisini tutmuyor, bir belediyenin yaptığı uygulama ötekisini tutmuyor, bir devlet daire
sinin yaptığı uygulama ötekisini tutmuyor, bir valinin yaptığı uygulama ötekisini tutmuyor. Böyle bir 
devlette yaşıyoruz, çünkü istikrarlı bir uygulamayı sağlayacak bir yasama düzenlemesini yapmıyo
ruz. Ne yapıyoruz? İşte, burada hamasi nutuklarla... Komisyonlarda incelemiyoruz. Efendim, Ko
misyon Başkanı diyor ki: "Esas, hakikaten hukuk devletinde mülki idare amirinin eşyaya el koyması 
mümkün değil, ancak bunu bir yargı kararıyla getirebilirsiniz, yargı buna karar verebilir." Peki, bu
rada, işte bu eşyalar ne olacak? "Kamuya mal edilir." Nasıl kamuya mal edilir? Jandarmanın dağın 
tepesinde el koyduğu eşyayı kim getirecek, nereye verecek? Yani, bunların hepsinin düzenlenmesi 
lazım. Efendim "Yönetmelikle düzenlenecek." diyor. Var mı burada "Yönetmelikle düzenlenir." diye 
uygulama, yani bir kanun maddesine koymuş musunuz? Burada açık bir hüküm de yok, yani "Şu şu 
hususlar yönetmelikle düzenlenir." dememişsiniz, bir iki yerde geçmiş. Yani, sonra, böyle bir şey 
koysaydınız, yani, o ileride... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Anayasa/l 24 var efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, Anayasa, manayasayı... 
BAŞKAN - Bir dakika ekliyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) - 5,24 dakika var. 
BAŞKAN- Yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Öyle mi! 
BAŞKAN - Yani, bana da onu yaparsanız çok ayıp olur Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse. 
Değerli milletvekilleri, hakikaten, ben, bu Parlamentoda uzun zaman çalışan bir insan olarak bu 

AKP'nin bu Parlamentoya koyduğu ambargoya cidden şiddetle karşısındayım. İşte, bakın, Hükü
metiniz sizi ciddiye almıyor. Donmuş, uyuşmuş bir Hükümet; milletin karşısına bir hedef koymuyor, 
devletin bütçesi iflas etmiş, iç ve dış borçlarınız gayrisafı millî hasılayı geçmiş; işsizlik almış yürü
müş, insanlar sokakta aç; efendim, vali ve kaymakamlara "Git kömür dağıt." diyorsunuz. O kömür
leri de kimlerden alıyorsunuz? Size yandaş kömür ocaklarını işleten insanlara gidip yasa dışı yollarla, 
hiç ihale yapmadan, belli bir şey etmeden alıyorsunuz. 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Yapmayın! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Onları da, ne kadar suistimaller yapılacağını siz yarın iktidardan 

düştükten sonra onları meydana çıkaracağız. Yani, o kömürleri ihaleyle almıyorsunuz, kendi yan
daşlarınızdan alıyorsunuz ve yanmayan kömürleri vatandaşlara veriyorsunuz. 

Önergemin kabulünü rica ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Saydıracağım şimdi. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Neden? 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Saysaydınız. 
BAŞKAN - Birbirimizi kırmazsak iyi olur. 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Saysaydınız. 
BAŞKAN - Saydık efendim, emrinizi yerine getirdik. 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Estağfurullah. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
9'uncu maddeyi 8'inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 8- 4207 sayılı Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahısları adına söz talepleri vardır. 
Birinci söz talebi, Kastamonu Milletvekili Sayın Hakkı köylü, ikinci söz talebi, İstanbul Mil

letvekili Sayın Nursuna Memecan, Üçüncü söz talebi, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit. 
İlk sözü, Kastamonu Milletvekili Sayın Hakkı Köylü'ye veriyorum. 
Buyurun Sayın Köylü. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selam

layarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Esasında ben söz almayacaktım ama, şu "mülkiyetin kamuya geçirilmesi" meselesi çok tartışıldı 

ve bu konuda "itham" denilebilecek şekilde sözler söylendi yani bir noktada, biz, çok büyük hata yap
mışız gibi geldi. 

Şimdi, mülkiyetin kamuya geçirilmesiyle müsadere arasında hiçbir benzerlik yoktur. Kabahat
lerde mülkiyetin kamuya geçirilmesi, suçlarda müsadere kararı verilir. Mülkiyetin kamuya geçiril
mesine, Sigara Kanunu'nda mahallî mülki amir karar vermektedir. Ancak mülkiyetin kamuya 
geçirilmesinden önce yapılması gereken bazı hususlar vardır. Kabahatler Kanunu'nun 18'inci mad
desi açıkça şöyle diyor: "Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın; 

a) Kullanılamaz hale getirilmesi, 
b) Niteliğinin değiştirilmesi, 
c) Ancak belli bir surette kullanılması, 
Koşullarından herhangi birisinin yerine getirilmesi şartına bağlanabilir." 
Sigara şeklinde şeker. Bunun şekli değiştirilebilir mi başka bir şekle dönüştürülebilir mi? El

bette ki dönüştürülebilir. "Sigara şeklinden başka bir şekle dönüştürürseniz, al götür mallarını..." 
Bir bez, üzerinde sigaranın reklamı, ilanı olan yazılar var, tonlarca bez belki de. Bunu ele aldığı 

zaman, bu kişi "Ben bu yazıları derhâl sileceğim." der ve bunu anında suya atıp temizleyebilir, başka 
türlü de temizleyebilir. Bu takdirde, bu mallar elinden alınmaz. Bunun gibi, niteliğinin değiştirilmesi 
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hâlinde veya başka türlü kullanma imkânı varsa o şekilde kendisine bir imkân tanınmaktadır. Bu 
kendisine tanınan imkâna rağmen, eğer bu gerekliliği yerine getirmiyorsa, bu takdirde, mülkiyetin ka
muya geçirilmesine karar verilir. Mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilirken, öncelikle mala 
el konur, bu mal bir yerde muhafaza altına alınır, hatta mal kendi sahibine de teslim edilebilir, bu 
imkân vardır. Muhafaza altına alındıktan sonra ilgili kişiye tebligatı yapılır, gider kendisi mahke
meye itiraz eder, mahkeme itirazını reddeder ve kesinleşirse karar -burası çok önemli- karar kesin
leştikten sonra ancak mülkiyet kamuya geçer. Kesinleşmeden önce yapılan işlemler sadece o malı 
muhafaza altına almaktan ibarettir. 

Soruyorum şimdi size: Böyle bir imkân varken binlerce box sigaraya nasıl el koyarız? Sigara
nın üzerinde eğer resim eksikse, derse ki: "Ben o yazıyı veya resmi düzelttireceğim." O takdirde 
"buyur, al, bunun gereğini yerine getir" diyebiliriz. Mala, doğrudan doğruya, gasp eder gibi el koyma 
diye bir şey yok değerli arkadaşlarım. Kanun açık, Kabahatler Kanunu kendisine bu imkânları tanı
mıştır. Bundan dolayı hiçbir sorun yoktur. Ne Anayasa'ya aykırıdır ne de diğer kanunlara aykırıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köylü. 
İkinci söz, İstanbul Milletvekili Sayın Nursuna Memecan'da. 
Buyurun Sayın Memecan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
NURSUNA MEMECAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunu destek

lediğimi bir kere daha söylemek istiyorum. Bu kanunu uygulamada çok dikkatli olmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Hepimizin desteğine ihtiyacı var kanunun uygulanmasının. 

Öncelikle, bu kanunu buraya getiren -komisyonlarda- ve bu süre içerisinde bu kanuna çeşitli 
öneriler ve eleştiriler getiren bütün milletvekili arkadaşlarıma, çalışmalarından, katkılarından dolayı 
bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. 

Bu kanunun benzerleri bütün dünyada yapıldı. İrlandalılar, İngilizler, Fransızlar, Taylandlılar 
bunu çok güzel, başarıyla uygulayabildiler. Onlar yapabiliyorlarsa biz de çok güzel uygulayabiliriz. As
lında, biz de çok güzel uygulamaya başladık. Bizim uzun yol otobüs yolculuklarında, hiçbir yolcu 
sigarasını yakayım diye düşünmüyor artık. Uzun yol otobüs yolcuları yapabiliyorsa, restoranda, barda 
ve hatta buradaki kulislerimizde, Meclisteki odalarımızda, diğer kapalı alanların hiçbir yerinde sigara 
içmeden demek ki olunabiliyor. Uzun yol otobüs yolcuları yapabildiyse hepimiz yapabiliriz diyorum. 

Uygulamanın takipçisi olmalıyız. Öncelikle, sigara içenler sigaralarını bu kanun kapsamı içeri
sine giren yerlerde yakmasınlar, yakmamakla işe başlayalım; yakarken bir kere daha düşünsünler, et
rafa kötü örnek olduklarını düşünsünler ve yasayı ihlal ettiklerini düşünsünler, başkalarını da 
uyarsınlar bu konuda. 

Öncelikle, tekrar, Mecliste dikkat etmemiz gerektiğini bir kere daha söylemek istiyorum. Ku
lislerde, yemekhanelerde, ofislerde bir kere daha düşünelim sigaramızı yakarken diyorum. Bana çok 
sinirleneceğinizi de biliyorum ama öncelikle buradan başlamalı diyorum. 

Sonra, okullarda özellikle müdürlerin, öğretmenlerin, çocuklara rol model olan kişilerin çok çok 
dikkatli olmalarını ve okul çevrelerinde sigaralarını yakmamalarını rica ediyorum. 

Yasayı uygulayacak olan yetkililerin sıfır toleransla yasayı uygulamalarını diliyorum ve onlar
dan, hem kendilerinin yasaya uymalarını hem de uyması gereken kişileri gerekli şekilde uyarmala
rını istiyorum. 

İş yeri sahiplerinin, iş yeri yetkililerinin ve özellikle taksicilerin bu yasadan güç alarak, iş yer
lerinde, lokantalarında, barlarında sigara içimine izin vermemelerini istiyoruz. 
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Bu konuda, bir de medyaya çok teşekkür etmek istiyorum. Dünkü Sabah gazetesinin manşe
tinde bu konuyla ilgili haber vardı, dünkü Hürriyet'te Mehmet Yılmaz'in köşe yazısı bu konudaydı; 
bugün, Milliyet'in sürmanşeti bu konuda, Radikal'de de Murat Yetkin'in yazısı bu konuda. Bu ko
nudaki bilgilendirme, bilinçlendirme çabalarına tamamen medyanın büyük katkısı olacağını düşü
nüyorum. Bu katkılarına sadece bugün değil, sürekli olarak devam etmelerini diliyorum. Bu kanunun 
uygulamasıyla ilgili, eğitimle ilgili, bilinçlenmeyle ilgili medyaya her türlü desteği verebileceğimizi, 
onların da bu konuda katkılarının sürmesini diliyorum. 

Hepinize sigarasız, dumansız, temiz günler diliyorum. 
Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Memecan. 
Madde üzerinde soru yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10'uncu maddeyi 9'uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 9- 4207 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki işletme sahipleri, 

söz konusu tertibat ve düzenlemeleri altı ay içinde yapmakla yükümlüdürler. 
(2) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince yapılması gereken işler, 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yerine getirilir. 
(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 

çıkarılır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahısları adına, Samsun Milletvekili Sayın Suat Kılıç, Rize Milletvekili Sayın Bayram Ali Bay-

ramoğlu, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit söz istemişlerdir. 
İlk söz Samsun Milletvekili Sayın Suat Kılıç'ta. 
Buyurun Sayın Kılıç... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Yok efendim. 
BAŞKAN - Yok. 
Rize Milletvekili Sayın Bayram Ali Bayramoğlu, buyurun... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Yok. 
BAŞKAN - Yok. 
İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit, buyurun. 
Süreniz beş dakika. 
HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi şahsım ve Demo

kratik Sol Parti adına saygılarımla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, iki gündür -daha öncesi de var- bu yasanın görüşülmesi bir hayli tartış

malarla devam ediyor ve bütün grupların, Meclisin tamamının desteklediği bir yasa konumunda. 
Gerçekten, hiçbir yasaya böyle bir destek kısmet olmamıştır. Bu yasanın öncelikle bu anlamda da bir 
özelliği olduğunu düşünüyorum. Bu yasanın -biraz sonra kabul edilecek- ülkemize, Türk toplumuna 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde bu yasanın da katkısı olaca
ğını düşünüyorum. 
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İki gündür görüşmeler sırasında üçüncü olarak söz hakkı aldık ve devamlı orada bir söz bize 
acaba kısmet olur mu diye bekliyoruz. Ama ne hikmetse, daha önceki gündemde, daha önceki Mec
lis çalışmalarındaki olduğumuz ve karşılaştığımız manzara, gene bu yasada da, destek olduğumuz ya
sada da karşımıza çıktı. AKP Grubu adına konuşmayarak şahısları adına söz alan arkadaşlarımız 
ısrarla bu söz haklarını kullanmakta sürdürdüler. Haklarıdır, kullanacaklardır, mutlaka söz almışlarsa 
konuşacaklardır, ama daha önceki yasalarda Kanunlar Kararlara gittiğimizde söz almak için, ne hik
metse -burada sadece AKP Grubu yok, birçok başka partilerin grupları da var- hep AKP Grubundan 
iki arkadaşımızın yasalar üzerine şahısları adına söz almasını açıkçası garipsiyorum. Neden biz daha 
önce gidip söz alamıyoruz diye de kendi kendime hayıflanıyorum. 

Burada bir sıkıntı var diye düşünüyorum değerli arkadaşlar ve yetkili arkadaşların, görevlilerin 
bize söyledikleri, matbaadan gelen kanun tasarısının daha önceden haber alınıp söz alındığı yönünde. 
Değerli arkadaşlar, yapmayın, yani burada grubu olan partilerimiz kendi düşüncelerini yasa üzerinde 
ifade edebiliyorlar ama grupları olmayan ve bağımsız milletvekillerinin düşüncelerini ifade etme 
şanslarını, ne yazık ki ortadan kaldırıyorsunuz. Biz, her maddede yedişer tane önerge vererek yasa
nın görüşülmelerini tıkayarak mı böyle bir söz alma hakkına gidelim? Böyle bir yolu açıkçası doğru 
bulmadığımız için, şu ana kadar böyle bir yol, yöntem denemedik. Ama bundan sonra istiyorsanız 
ki böyle bir yöntem de uygularız ve bir madde üzerinde yedi önerge veririz, otuz beş dakika konu
şuruz. Bu daha fazla bizim işimize gelir. Bu da şık olmaz, doğru olmaz. 

Doğru olduğuna kanaat getirdiğimiz ve doğruluğuna inandığımız bazı önergelerimiz de, ne yazık 
ki, iktidar partisi milletvekillerince reddedildiğini görüyoruz ve yaşıyoruz. Dün verdiğimiz bir öner
geyle ilgili bütün muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından destek görmüş olmamıza rağmen, 
ne hikmetse, iktidar partisi milletvekillerinin oybirliğiyle reddetmesi bizim için bir anlamlı çünkü o 
önergenin gerçekten Türkiye'nin hayrına ve yaranna olduğunu düşünüyorum ve o önergeyle, yurt dı
şına transfer edilecek paraların hiç olmazsa binde 1 oranında Türkiye'de kalarak eğitim camiasına bir 
katkı olacağını düşünerek, inanarak verdiğimiz bir önergenin de reddedilmiş olmasını açıkçası ya
dırgadık diye düşünüyorum. 

Çünkü, değerli arkadaşlar -Türkiye dışına- özellikle sigara sektöründe faaliyet gösteren firma
lar, küresel sermaye, uluslararası sermayenin firmaları ve aldıkları, edindikleri kârları yurt dışına 
transfer ediyorlar. Biraz sonra, bu madde üzerinde önergemiz var, önergemizde de konuşacağım ve 
dosyamda metinleri de belgeleri de var, onları sunacağım. Böyle bir kâr transferinin bir miktarının 
Türkiye'de kalmış olması ve Türkiye'de de yararlı bir işte kullanılması amacıyla vermiş olduğumuz 
önergenin sizin oylarınızla reddedilmiş olması... Açıkçası, benim o önergenin mahiyetini sizlere tam 
olarak anlatamadığımı düşünüyorum. Anlatabilmiş olsaydım, o önergenin yararını anlatabilmiş ol
saydım, yurt dışına gidecek, transfer edilecek paraların, başka uluslararası şirketlerin kasasına gire
cek paraların binde 1 'inin Türkiye'de millî eğitim adına harcanacağını anlatabilmiş olsaydım, bunu 
ifade edebilmiş olsaydım, siz de o önergeyi desteklerdiniz diye düşünüyorum. Bu kusurun, anlata-
mama kusurunun kendimden kaynaklandığını düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, lütfen tamamlayın. 
HASAN MACİT (Devamla) - Çünkü o önergede, dünkü okunan şekliyle, gerçekten Türkiye'nin 

yararına, millî eğitimin yararına, çocuklarımızın yararına ifadeler ve para akışı sağlanacaktı ama o 
önergenin reddedilmiş olmasıyla, milyar dolarların transferiyle birlikte, o binde 1 oranın da dışarıya 
gittiğini, gideceğini oylarınızla kanıtlamış oldunuz. Bu benim kusurum diye düşünüyorum çünkü 
anlatamadığımı ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Macit. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.45 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.04 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45'inci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

55 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

Teklifin 9'uncu maddesi üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştı. 

Madde üzerinde soru-cevap işlemi yapacağız. 

Soru için giriş yapmış bulunan Sayın İnan, buyurun. 

ÖMER İNAN (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakana bir soru tevcih etmek istiyorum. İktidar-muhalefet 
el ele verdi, bu kanun çıkacak gibi gözüküyor. Hayırlı olsun. 

Tütün ve mamullerinden elde edilen özel tüketim ve diğer vergilerin bu yıl için takribi 10-11 kat
rilyon olacağı tahmin ediliyor. Eğer, bu kanun çıktığı takdirde, Türkiye'de yaşayan insanlar, sigara 
içenler sigarayı bıraktığı zaman, bu 11 katrilyonu nasıl telafi edecek Sayın Bakanım? Onu merak 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Başka, soru için giren? 

Buyurun Saym Gürkan. 

FATOŞ GÜRKAN (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben soru sor
mak için sisteme girdim ama, ben, 5 Ocak Adana'mızın kurtuluş yıl dönümü, 86'ncı kurtuluş yıl dö
nümü, onun için, kurtuluşu kutlamak için söz aldım. 

Ben, özellikle, Adanalı hemşehrilerimizi ve tüm Türkiye'yi -çünkü Adana, Kuvayımilliyeyi ilk 
önce başlatan illerimizden biri olmuştur- bu Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleden dolayı kutlu
yorum. Adana'da, Kurtuluş Savaşı'nda bizleri bugünlere getiren Tayyar Rahmiye annemizi, bunun 
yanında, Kılavuz Hatice anamızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Bunun yanında, kahramanca mü
cadele eden tüm vatandaşlarımıza, emniyet teşkilatımıza ve ordumuza buradan şükran ve minnetle
rimi sunuyorum ve tüm Adanalı hemşehrilerimizin kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın İnan'in gayet veciz biçimde ifade ettiği gibi, iktidarımız, muhalefetimiz el ele yüce Mec
lisimizde çok güzel bir kanun yapıyoruz ülkemizin geleceğini ilgilendiren. 
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Tütün ve ürünlerinden alınan vergiler, kuşkusuz alınmaya devam edecek. Zaten bir kanunla, 
hatta bir eylem planıyla tütün tüketimini çok kısa süre içerisinde geriletemeyeceğimizi biliyoruz, 
ama bir sürece girmiş olacağız. Hem çocuklarımız ve gençlerimiz tütün alışkanlığına maruz kalma
yacaklar, öyle ümit ediyoruz, bunun için çalışıyoruz, çalışacağız hem de tütün tüketenler sağlıklarını 
korumak açısından, tütün tüketenlerin en azından bir kısmı bu alışkanlıklarından vazgeçecekler. Zaten 
insan sağlığı söz konusu olduğunda elbette diğer hususlar hep ikinci planda gelecektir. Meseleyi 
böyle görmek, böyle değerlendirmek lazım. Kaldı ki, sigara, yalnızca tüketilirken bir harcama mal
zemesi olmuyor, aynı zamanda sigara sebebiyle ortaya çıkan hastalıklar dolayısıyla da kamunun çok 
büyük harcamaları olduğunu biliyoruz. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırı

lık sırasına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı Yasa Teklifinin çerçeve 9. maddesinde düzenlenen 4207 sayılı 

Yasaya eklenen Geçici 3. maddenin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Nesrin Baytok Kemal Kıhçdaroğlu Hulusi Güvel 
Ankara İstanbul Adana 

Atilla Kart Şevket Köse 
I Konya Adıyaman 

"Bağımlılık yaratmamak koşulu ile kimyasal katkı maddesi kullanan tütün mamulleri üreticileri, 
kullandıkları katkı maddeleri için 6 ay önceden Sağlık Bakanlığı ve TAPDK (Tütün, Tütün Mamul
leri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu) izin almak zorundadır." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

55. Sıra Sayılı Kanun teklifinin 9. maddesindeki 2. fıkrası kanun teklifinden çıkarılmasını arz 
ve talep ederiz. 

Hasan Macit Recai Birgün Harun Öztürk 
İstanbul İzmir İzmir 

Ayşe Jale Ağırbaş Süleyman Yağız 
İstanbul İstanbul 

BAŞKAN - Şimdi maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekliff'nin 9 uncu maddesine bağlı geçici maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Geçici Madde 3.- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir ay içinde çıkarılır." 

Bekir Bozdağ Cevdet Erdöl Zeyid Aslan 
Yozgat Trabzon Tokat 

Ayhan Sefer Üstün Ali Öztürk 
Sakarya Konya 
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BAŞKAN - Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Yüce heyetin takdirine bı
rakıyorum. 

BAŞKAN - Hükümet? 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz Değerli Başkanım. 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 

Gerekçe: Önerge ile Teklifte yapılan değişiklikler doğrultusunda teknik düzenleme yapılmıştır. 
Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelik çıkarılabilmesi ve bu yönetmeliklerin bir ay içeri
sinde çıkarılması öngörülmüştür. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce kabul edilen en aykırı önergeyle geçici 3'üncü madde tümüyle 
değiştirildiğinden, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit ve arkadaşlarının ve İstanbul Milletve
kili Sayın Kemal Kıhçdaroğlu ve arkadaşlarının önergelerini işlemden kaldırıyorum. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Madde kabul edilmiştir. 

11 'inci maddeyi 10'uncu madde yerine okutuyorum: 

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi vardır. 

İlk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural'da. 

Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika. 

MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu kanunla ilgili görüşlerimi ifade etmeden önce, öncelikle Di
yarbakır'da vaki bir terör saldırısı sonucunda, orada bir askerî araca yönelik terör saldırısı sonu
cunda... Muhtemelen şehitler de var, umarım yoktur, ama bu terör saldırısını kınıyorum, teröre 
himaye gösterenleri, destekleyenleri kınıyorum. 

Bir insanlık düşmanı olan bu terörle toplumsal mücadeleyi kazanmaya da azmettik. İnşallah, 
Meclisten başlayan irade, bütün milletimiz tarafından da bu terör örgütünün hem siyasal amaçlarını 
hem de bu amaçlar için kullandığı yöntemleri reddedecektir. Burada, bu Meclisimizin kararlılığına 
ortak olmak amacıyla, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bunu ifade etmek istiyorum. Biraz önce ar
kadaşımız belirtti, 4 ölümüz olduğu ifade ediliyor. Allah'tan rahmet diliyorum, bütün yakınlarına 
başsağlığı diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Bir kanun tasarısını geçiriyoruz. Böyle, tabii son derece üzüntü duyduğumuz bu vahim hadise
lerden sonra sözler bazen kâfi gelmiyor açıkçası, ama bir tasarıyı geçiriyoruz, eleştirilerimizi ilettik, 
sorularımızı sorduk. Gerçekten, Türkiye'nin bu toplumsal ve sosyal maliyetini oluşturan bu siga
rayla mücadelede de, açıkçası toplumsal mücadeleyi kazanmamız gerekiyor. 
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Kanun çıkartmamız kâfi değil, ama bütün kurumlarımız ve birey olarak da bu yüksek sosyal 
maliyetli zararın etkilerini asgariye indirmek konusunda da elimizden geleni yapmamız gerekiyor. 
Fakat, bu kanun vesilesiyle yine gündeme gelen birtakım eleştirilerimizi iletmek durumundayız. 

Değerli kardeşlerim, 77'nci madde böyle bir kanun tasarısı için bile uygulanması bence gerek
siz bir İç Tüzük hükmüdür. Biraz önce Komisyon Başkanımız da söyledi. Şimdi, "Aciliyetine bi
naen" diye bir ifadeyle getiriliyor. Bu niye acilmiş? Bu aciliyeti konusunda bir tane gerekçe iletildi 
mi? İletilmedi. Dolayısıyla, "Aciliyetine binaen" diye bir ifadeyle bir iş acil olmaz. Muhakkak bu ko
nularda 77'nci maddenin temel kanunlar itibarıyla uygulanması gerekmektedir. Böyle sekiz on tane 
maddelik teklifler için İç Tüzük'ün bu hükmünün uygulanması doğru değildir. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin yöresindeki tütün üreticilerini ya da sigara üreticilerini ya da 
tütünün ve sigaranın kullanıldığı yerleri etkileyecek bir kanun karşımıza gelmektedir, ama ne yazık
tır ki bu kanunun, tütün üreticilerini ya da sigara kullanılan yerleri ne şekilde etkileyeceğine dair 
Meclisimize bir bilgi verilmiyor. Yani, böyle kanun çıkararak, doğrusu, milletvekillerimiz bunun 
muhtemel faydaları ve zararları konusunda yeterince bilgilendirilmemiş olmaktadır. Bu bakımdan, 
düzenleyici etki analizlerinin hazırlanarak, bunlarla ilgili hangi kesimi nasıl etkileyecektir, nasıl bir 
sosyal fayda oluşturacaktır ve bu zararları ortadan kaldırmak için hangi tedbirler alınmaktadır; mil-
letvekillerimize yeterince bilgi verilmesi gerekmektedir. Bir kanunu çıkarırken, bu kanunun kimleri 
etkileyeceğini bilmesi, bu milletvekillerinin hakkıdır. Bu bakımdan, bir sigaranın doğurduğu zararın 
maliyetini bile bilmiyoruz. Böyle kanun çıkarmak... Ya da kahvehaneleri nasıl etkileyecektir, tütün 
üreticilerini nasıl etkileyecektir, tütün pazarını nasıl etkileyecektir? Bir kanun çıkardığımız zaman 
bu etkileri bilmemiz gerekmektedir. 

"Aciliyetine binaen" çıkarıyoruz bu kanunu, bugün bakıyoruz ki, 2Tinde Tekel özelleştirile
cek! Piyasayı etkileyecek böyle bir kanunun bu özelleştirmeden önce getirilmiş olmasının bu ihaleyi 
nasıl etkileyeceğini de tartmamız gerekiyor. Neyi, nasıl, ne zaman yaptığımızı bilmemiz gerekiyor 
değerli kardeşlerim. O bakımdan, bu kanunlar hazırlanırken muhakkak surette, zamanlama itibarıyla 
ya da etki itibarıyla, faydaları ve zararları konusunda milletvekillerimize gerekçelerde yeterince bilgi 
verilmelidir. Haklı olarak milletvekillerimizin, tütün üreticilerinin sorunlarını sormaya hakkı vardır. 
O yörede tütün üretilmektedir. Bunların menfaatleri gözetiliyor mu, gözetilmiyor mu; bütün bu hu
susların dikkate alınması gerekmektedir. O bakımdan, bunlarla ilgili çalışmaları yaparken, milletve
killerimizin bu sorularının hepsi kendi yöresinde seçmenlerine gittiği zaman bir soruyla karşılaştığı 
zaman çıkarılan kanunla ilgili cevapları vermesi için aslında gerekli olan sorulardır. 

O bakımdan, bu kanunlarda muhakkak surette, biliyorsunuz, Başbakanlığın hazırladığı Mev
zuat Hazırlama Yönetmeliği var, düzenleyici etki analizlerinin yapılması gerekmektedir, ama bugün 
karşımıza çıkan kanunlarda düzenleyici etki analizlerini burada göremiyoruz. Komisyonlarımızda 
bu etki analizlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlara göre kanunları çıkartmamız gerekiyor. 
O bakımdan, buradaki soruların hepsi, aslında bir etki analizinde cevabı verilmesi gereken sualler
dir. Bu gibi suallerle milletvekillerimiz aydınlanmak ihtiyacı duyuyorsa, bu kanunun, bu teklifin ge
rekçesinde de, bunun zararı nedir, bu kahvehane sektörünü nasıl etkileyecektir; bunların adaptasyonu 
için, kahvehanelerin bu kanuna uygun hâle getirilmesi için yapacakları masraflarla ilgili kredi alma 
imkânı var mıdır yok mudur; bütün bunları sosyal boyutlarıyla düşünmemiz gerekiyor. O bakımdan, 
gerçekten, Başbakanlığın hazırladığı bu yönetmelik çerçevesinde o düzenleyici etki analizleri bence 
kanun ekinde gelirse ya da teklif olduğu zaman da bunlarla ilgili, Bakanlığın bu teklifle ilgili bir dü
zenleyici etki analizi yapması temin edilirse, zannederim iyi bir yol haritası benimsemiş oluruz. 
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Kimin lehindedir, kimin aleyhindedir? Zamanlama itibarıyla neden acildir? Bir neden acil olduğu 
hususuna bile cevap veremiyorsak... Değerli kardeşlerim, 21 'inde ihale olacakmış. Neden acil, kim 
istedi, aciliyetini Bakanlık mı istedi, istemedi mi? Bunu da bilmiyoruz. Yani, Bakanlığın bu konuda, 
bizim bu sözleşmelere uyum konusunda "Acilen geçirmemiz gerekmektedir." diye bir teklifi olabi
lir. Elbette bu konuda Meclis gerekeni yapabilir. O bakımdan, bu kanunları çıkartırken gerçekten bu 
zamanlamalara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. 

Tabii, sözlerimi tamamlarken, aslında belki de inşallah bu kanunla birlikte, belki bu kanuna 
münhasır olmak üzere "Son söz milletvekilinindir." demek yerine belki "Son söz tiryakinindir." di
yerek, umarım bu kanun vasıtasıyla gerçekten tütün mamullerinin zararlarını asgariye indirebilecek 
bir yolu gösteririz. Ama, milletimizin bunu sahiplenmesi gerekmektedir, bireysel olarak sahiplen
memiz gerekmektedir. Unutmayalım ki, bu sigara, hem bireysel maliyet olarak sağlığımıza hem de 
sosyal maliyet olarak topluma zararlı olmaktadır; aynı zamanda, ödediğimiz vergilerin de yanlış yer
lere gitmesini sağlamaktadır. Bu bakımdan, bence bu kanun hayırlı olmuştur. İnşallah, bu kanunun 
uygulanmasında görülecek zorluklarla ilgili çıkartılacak yönetmeliklerle bu kanun daha etkili bir şe
kilde uygulanmış olur. 

Bu vesileyle, bu kanuna gerek sorularıyla gerek önergeleriyle katkıda bulunan bütün değerli ar
kadaşlarıma ben teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural. 

Gruplar adına ikinci söz talebi, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili 
Sayın Hasip Kaplan'a aittir. 

Buyurun Sayın Kaplan. 

Süreniz on dakika. 

DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben 
de sözlerimin başında, biraz önce Diyarbakır'da meydana gelen acı olay nedeniyle yaşamını yitiren 
yurttaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken şu gerçeğin altını çizmek istiyorum: Hiçbir 
zaman, hiçbir yerde, şiddet, nereden gelirse gelsin, bu ülkede hiçbir sorunun çözüm adresi olmaya
caktır. Bu sorunların, bütün sorunların -kime yönelirse yönelsin- çözüm adresinin bu yüce Meclis ol
duğu dikkate alınarak, bu yüce Mecliste, bizler doğrular etrafında kenetlendiğimiz takdirde, birlik 
olduğumuz takdirde, birlikte tavır koyduğumuz takdirde, birlikte yürüdüğümüz takdirde, hep bera
ber bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Olayları şu veya bu yana çekmeden, bu acı olaylara aynı 
gözle bakarak, birlikte durarak, birlikte üzerine giderek ancak bu ülkede, bu Meclis, en asli görevini, 
birinci görevini yerine getirebilir. Daha büyük acıları yaşamamak için bu tür olaylardan büyük ders
ler çıkarıp, artık, birlikte diyaloga, uzlaşmaya, kenetlenmeye doğru gecikmeden yol almamız gerek
tiğinin altını çizmek istiyorum. Bu tarihî sorumluluğu, bu tarihî görevi, 23'üncü Dönem 
milletvekillerinin, halkın en büyük temsilini sağlayan bu yüce Meclisin yerine getireceğine inanıyo
rum. Bugün, burada, bu acı olay nedeniyle bunları söylerken -henüz ne olduğu, nereden olduğu, kime 
olduğu hiç önemli değil, hepsi insanlarımız- insanlarımıza yönelen eylemler karşısında birbirimizi 
daha iyi anlamaya, birbirimizi daha iyi dinlemeye, birlikte olmaya daha çok ihtiyacımız olduğu gün
leri yaşıyoruz ve bu Meclisin artık buna gerçekten kararlı bir tavır koyması gerekiyor. Liderlerimiz, 
gruplarımız, hepsi bu konularda, mutlaka birlikte, artık daha etkili nasıl olabilirizin, nasıl yapabiliri-
zin formülünü bulmak zorundadır diye düşünüyorum. 
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Nasıl ki, zaman zaman Meclise gelen yasa tasarılarında, parti programlarımız farklı olsa da, gö
rüşlerimiz farklı olsa da, bu ülkede doğrular birdir. Zararlı olan bir mamulle ilgili bir yasa tasarısını 
görüşürken elbette ki bütün maddeleri bütünüyle içimize sinmedi. Belki uygulamada yarın bunun 
aksaklıkları görülür, yine birlikte bu konuları konuşur, yanlış varsa düzeltiriz. Evet, kaygılar var. AK 
Parti Hükümeti bu tasarıyı getirse de 11 'inci maddenin yürürlük zamanı konusunda kafada tered
dütler var. Farz edelim ki bu yasa bugün çıkıyor zaten Meclisten ve iki gün sonra, Cumhurbaşka
nından onaylanmış olarak geldiği zaman, köy kahvelerinde, mezralarda, en küçük birimlerdeki 
yerlerde, birçok yerde bunun uygulama sorunları toplumda bir karmaşa yaratacaktır. Bu karmaşanın 
önlenmesinin, elbette ki, TRT'ye yükümlenen o altmış dakika, tütün mamulleri ve zararlarıyla ilgili 
mücadelenin eğitim programları, eğitim seminerleri, eğitim görüşleriyle ilgili Sağlık Bakanlığının, 
İçişleri Bakanlığının, ilgili bakanlıkların, bu mamulleri üretenlerin hepsinin ve toplumun tamamının 
bireyin ve toplumun sağlığını düşünerek, bütün bu görüşler doğrultusunda, belli bir zamana ihtiyacı 
olduğunu, belli bir eğitime ihtiyacı olduğunu, belli bir yönlendirmeye ihtiyacı olduğunu da gösteri
yor. Yani, neden bu ihtiyaç gösterimi? Çünkü, yasada, gelen tasarıyla yasalaşan biçimi arasında yasak 
alanları kapsamında bir genişleme oldu. Her ne kadar, e-sigara bu kapsam içine dâhil edilmemişse 
ki, bu bir eksikliktir, inanıyorum ki, bu yakın zamanda fark edilecek, bu e-sigaranın zararlarının tü
tünden daha fazla olduğu kamuoyunda anlaşılacaktır ve bunun da önlemi alınacaktır, bu da kapsama 
dâhil edilecektir. Ama, kaygımız şurada: Bunu şüphesiz bütün gruplar, AK Parti Grubu da mutlaka 
önergeleriyle ki, gelen önergelerden de anlaşılıyor... Bazı yerlerde yürürlük alanları konusunda bir 
zamana ihtiyaç var zorunlu olarak. Nedir bu zaman? Diyorsunuz ki, bilmem, şu şu lokantalarda veya 
şu şu iş yerlerinde sigara içme özel birimleri yapılır. İşte, akıl hastaneleri, yaşlılık evleri denildi, bil
mem farklı yerler bu yasada geçen. Tabii ki, yarın bu yasayı yürürlüğe koyarsanız, o iş yeri sahiple
rine de zaman tanımamış olursunuz. Nasıl yapacak bu ayrı bölmeyi, özel bir bölmeyi? Bir restoranda, 
bir otelde ayrı, özel bir bölmenin eklenmesi, öyle iki dakikalık, iki saatlik bir iş değil, bir mühendis
lik olayıdır, bir yapılabilirlik, bir zaman olayıdır elbette ki. Tabii ki bu açıdan 11'inci madde, ya
yımlandığı tarihte yürürlüğe girer, şeklinde gelse de aslında, bu tasarının içindeki maddelerin 
değişikliği ile bir zaman ihtiyacının doğduğunu gösteriyor bu tür yerler için. Bunu da makul bir şe
kilde aşmak gerekir diye düşünüyoruz. 

Gerçekten, yönetmelikler konusu da bir zaman konusudur. Bir kanunu çıkardığımız zaman, 
bunun ince detaylarının uygulanması yönetmeliklerden geçer. Bu yönetmeliklerin hazırlanması, yine, 
yasanın uygulama ve uygulama sorunlarıyla ilgilidir. Uygulama sorunlarını iyi gözetmeden, bu çı
karılacak yönetmelikleri sadece kolluk güçlerine havale etmek veya bunu belediyelerde zabıtaya ha
vale etmek veya bulunulan iş yerlerine havale etmenin de tek başına yeterli olmadığını, bunun da belli 
bir düzen içinde hazırlanması için bir zaman ihtiyacı olduğu görülebilir. 

Bu baptan olarak, bazı maddelerle ilgili yürürlük zamanı için bir zaman tanınabilir, ama bu yasa, 
mademki bu Mecliste, Meclisimizde bütün grupların tamamının onayını bulmuştur, kabul görmüş
tür, bu yasa, kanımca, yayınlandığı tarihte, o özellikli olan yerler ayrık tutularak, onlarla ilgili belli 
bir zaman dilimi tanınarak anında yürürlüğe girmelidir. Anında yürürlüğe girmelidir ki bu yasanın 
çıktığı fark edilsin, zamana yayılan bir durumda bunun da etkisiz kalması söz konusu olabilir diye 
düşünüyoruz. 

Burada, temel sıkıntı olarak grubumuzun sunduğu önergelerde sık sık dikkatini çektiği bir konu 
var. Birincisi, bu, televizyon, görsel yayın konusunda, filmler, müzikler, diziler konusunda, bu ko
nuda gerçekten hassas bir uygulama, bir kontrol sistemi getirmediğimiz zaman, sanatta ve kültürde 
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özgürlükler alanına müdahale eder gibi bir yaklaşım içine girilmesi de bir sıkıntı yaratacaktır. Bu sı
kıntıyı aşmanın da bir yönü, icranın, Hükümetin, uygulamadaki göstereceği, bizim itiraz ve önerile
rimizi dikkate alarak uygulamada bu mahzurları giderecek bir yaklaşım tarzı içine girmesinde yarar 
vardır. 

Yine, özellikle öngörülmeyen birtakım sıkıntılar var, bunu, bu zaman dilimi içinde hepsini an
latmak mümkün değil. El koyma, müsadere konusunda, arkadaşlarımız dile getirdiler, grubumuz 
adına da bunu ifade ettik, bunun para yönü büyüktür. Örneğin, trophy'ler düzenleniyor, spor turnu
vaları düzenleniyor, birtakım logolar, tütün mamulleri üreten firmaların farklı farklı alanlarda logo
larını görürsünüz, yani bunların, bir kaymakamlığın, bir belediyenin bunları müsadere etmesi, bu 
büyük paralar, büyük transport, uluslararası şirketlerin hukukuyla aykırı uygulamalara gidildiği 
zaman, bir taraftan bu, kaş yapayım derken göz çıkartılır uygulamasına da dönüşebilir. Bu konuda 
da uygulama konusunda bir hassasiyetin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz, çünkü büyük para
lar, haksız rekabetlerin odağı olan durumlarda, haklı yasalar, haksız bir şekilde de kötüye kullanıla
bilir diye düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ekledim Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Ve burada, bu yasanın ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve yine, 

sözlerime son verirken, Diyarbakır'da yaşanan acı olayla ilgili olarak buradan son kez bir çağrıda bu
lunuyorum: Başbakan Sayın Erdoğan'ın, Mecliste grubu bulunan ve bulunmayan tüm siyasi partile
rin lider ve grup başkanlarını, derhâl bu acı olaylarla ilgili bir toplantıya çağırmasını, artık, birlikte 
bu olayları konuşma sürecinin başlatılmasını ve Mecliste kararlı bir şekilde, anlayışla, birbirimizi 
anlayarak, uzlaşarak, diyalogu geliştirerek, bu ülkemizin insanları olarak, doğusu batısıyla, kuzey 
güneyli, artık, el ele vermenin zamanının geldiğini ifade etmek istiyorum. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
Gruplar adına söz talepleri burada sona ermiştir. 
Şimdi, şahıslar adına, birinci söz talebi, Kütahya Milletvekili Sayın Soner Aksoy; ikinci söz ta

lebi, Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık; üçüncü söz talebi, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan 
Macit. 

İlk söz, Kütahya Milletvekili Sayın Soner Aksoy'un. 
Buyurun Sayın Aksoy. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
SONER AKSOY (Kütahya) - Muhterem Başkan, kıymetli milletvekili kardeşlerim; konuşmakta 

olduğumuz 55 sıra sayılı yasa hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Aslında, konuşmaktaki maksadım, sigara için, sigara içen arkadaşlarıma yıllardır yapmış oldu

ğum çeşitli ikazların artık bundan sonra sona ereceğini düşünerek, onun mutluluğu ve huzuru içeri
sinde bu sözü almış bulunuyorum. İnşallah bundan sonra, sigara içmeyenlerin sağlığına zarar veren 
o dumandan, sigara içmeyenler inşallah kendilerini kurtarmış olacaklar ve böylece biz de bu duman 
altında kalan insanlar olarak sağlığımızı koruma ve kollama özgürlüğümüzü kullanmış olacağız. Bu
güne kadar bu özgürlüğümüz baskı altında idi, sigara içenlerin özgürlüğü hâkimdi, ama şimdi den
geli bir hâkimiyet olacak. İsteyen sigarasını yine içecek, ama hiç olmazsa başkalarını düşünerek 
içecek ve başkalarına zarar vermeyecek. Ben bu yönüyle bu yasanın çok önemli olduğuna inanıyorum. 
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Milletimizin bu yasaya sahip çıkmasından bahsetti biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımızdan 
bazıları. Milletimiz konuya sahip çıkmıştır. Buradaki bütün gruplar bu yasaya "evet" demiştir ve 
aleyhine konuşmamaktadırlar. Dolayısıyla, milletimizin temsilcilerinin sahip çıktığı bir meseleye 
milletimizin de sahip çıkacağına inanıyorum. Bugüne kadar milletimiz doğru olan, güzel olan her şeye 
sahip çıkmıştır. Uygulamada herhangi bir karmaşa asla olmayacaktır. Bugüne kadar sağlığını ko
ruma özgürlüğü olmayan insanların bir karmaşa yaratmadığı ortadadır. Bizler bu sıkıntıyı çekerken 
bir karmaşa yaratmadık, şimdi sigarayı biraz daha başka bir yerde içmek arzusunda olan insanların 
da bir karmaşa yaratmayacağına inanıyorum. O bakımdan, bu uygulamanın suhuletli bir şekilde, ül
kemizde rahat bir şekilde uygulanacağına inanıyorum. Okullarımızda zaten bunlarla ilgili eğitimler 
de başlamıştır. Başarılı sonuçlar alınacağına inanıyorum. 

Yasanın hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
İkinci söz, Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık'ta. 
Buyurun Sayın Çalık. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tütün Mamullerinin Zararla

rının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 11 'inci maddesi 
hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Öncelikle, kanun teklifi üzerinde görüşlerimi belirtmeden evvel, Diyarbakır'da yaşanılan silahlı 
saldırıyı nefretle kınadığımızı ve Hükümetimizin terör örgütü PKK'yla yapmış olduğu mücadeleyi 
sonuna kadar devam ettireceğini sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum ve oradaki menfur olayı 
da bir kez daha kınıyorum. 

Bugün, en az terör kadar tehlikeli olan bir ürünü, sigarayı ve tütün mamullerini burada konuşu
yoruz. Sigara içen bir insan olarak, her sigara içenin bir sigaraya başlama hikâyesinin var olduğunu 
düşünüyorum. Üniversite yıllarında, gençlik yıllarında ya da arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine si
garaya başlayan arkadaşlarımızın mutlaka yüzde 90'inin da aynı olan bir hikâyesinin var olduğunu 
düşünüyorum. Ama, bu başlangıç hikâyelerimiz hepimizin aynı olmasına rağmen sigarayı bırakma 
hikâyelerinin hepimizce farklı olduğunu düşünüyorum ve bu konuda da, sigarayı bırakabilmeyi göze 
alacak arkadaşlarımın var olduğunu düşünüyorum. Bizler... 

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) - Bırak, bırak... 
ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ben sigarayı bıraktım. 
Yaklaşık yirmi gün evvel sigarayla ilgili, tütün mamulleriyle ilgili yapmış olduğumuz bir top

lantıda... Konunun sağlığımızı ne kadar etkilediğini, çocuklarımızı ne kadar etkilediğini, yakınları
mızı ne kadar etkilediğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Buna rağmen bu zararlı ürünü 
kullanmaya devam ediyoruz ve bunu, sigarayı kullanmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu bilmemize 
rağmen bu kötü alışkanlıktan kurtulmak için hepimiz farklı mücadeleler verdik. Ama şunu görüyo
rum ki arkadaşlar, sigara içmek evet güzeldi ama içmemek çok daha güzel, çünkü ben çevremi se
viyorum, ailemi seviyorum, çocuklarımı seviyorum ve ülkemi seviyorum. Dolayısıyla tüm sigara 
içen arkadaşlarımın bu konuda kendisini de sevdiklerini düşünerek sigarayı bırakmaları gerektiğini 
düşünüyorum. 2008 ve bundan sonrasının da sigara bırakma yılı olması gerektiğini düşünüyorum ve 
Değerli Milletvekilimiz Sayın Necdet Ünüvar Hocamızın söylemiş olduğu bir söz vardır, diyor ki: 
"Eşiniz için, çocuklarınız için, anneniz için, yakınlarınız için ve ülkeniz için lütfen sigara içmeyin." 
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Biz sigara içmeyen bir Meclis olmak istiyoruz toplumun önde gelen ve toplumun seçmiş olduğu 
bireyler olarak, özellikle hanımlar olarak, ki toplumda hanımların sigara içim oranının giderek arttı
ğını düşünüyoruz ve bunu da istatistikler çok net bir şekilde tespit etmiş vaziyette. Dolayısıyla, si
garanın bizi bırakmadan bizim onu bırakabileceğimizi tüm topluma ve Türkiye'ye göstermemiz 
gerektiği kanaatindeyim. Akciğer kanseri olmadan, karaciğer kanseri olmadan, mide kanseri olma
dan, gırtlak kanseri olmadan, mide ülseri olmadan, astım hastası olmadan sigarayı bırakabileceğimizi 
hem kendimize hem de içinde yaşadığımız topluma göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu mü
cadelede bize çok büyük destek olan, öncelikle bu yasanın bu Meclise gelmesine vesile olan Sağlık 
Komisyonu Başkanımız Sayın Cevdet Erdöl'e ve tabii ki bu teklifin sahiplerinden Sayın Sağlık Ba
kanıma ve hepimizi cesaretlendiren Sayın Başbakanımıza ben teşekkürü borç biliyorum. Gerçekten, 
dumansız bir ülkeye ihtiyacımız var. Yeteri derecede zaten sisli bir dünyada yaşıyoruz, bir de biz si
garayla dünyamızı kirletmeyelim, ülkemizi kirletmeyelim diye düşünüyorum. 

Yaklaşık geçen haftadan beri sigara ve tütün mamulleriyle ilgili zararlarını istatistiksel bilgilerle 
çok net bir şekilde konuşmuş vaziyetteyiz. Yani bütçemizin yüzde kaçını biz sigaraya veriyoruz ve has
talıklarla mücadeleye veriyoruz? Bunları düşünecek olursak, bir günde 1 paket sigara içen bir insan, 
günlük 5 milyon lira sigara parası veriyor. Eğer, bir ayda, 5'le çarpacak olursak 150 milyon lira eder. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Çalık. 
ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Sayın Başkanım, bu esnada bu Meclisten, bu kürsüden, sigara 

içen tüm arkadaşlarımızı sigara bırakmaya davet ediyorum. Size de bakıyorum, sigarasız bir toplum 
diyorum ve aylık 150 milyonluk paramızı da biz öğrenci okutmaya, burs vermeye, çok daha faydalı 
işlere harcamaya yöneltebiliriz. Mecliste sigara bırakan arkadaşlarımızın sayısının da her geçen gün 
arttığını biliyorum. Bu yasayla birlikte sigarayı bırakacak olan arkadaşlarımız da... Biraz sonra ko
nuşmasını yapacak olan Kemalettin Bey de sigarayı herhalde bu yasayla birlikte bırakacak. Sayın Mü
cahit Fındıklı aramızdaysa, o da sigarayı bıraktığını bir kez daha bu yasayla birlikte ilan etti. Her 
geçen gün yasamızın da getirisiyle birlikte sigara bırakan arkadaşlarımızın sayısı artıyor. 

Diğer partiden arkadaşlarımızın da bırakacağını düşünüyorum ve yasanın ülkemize, şahsımıza, 
ailemize, hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ve saygılar sunuyorum. 

Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalık. 
Evet, bu mücadelede bütün milletvekillerine başarılar diliyorum. Tabii, tiryakilerin adına hiç 

konuşan olmadı. 
Evet, şimdi, madde üzerinde soru-cevap işlemine geçiyoruz. 
Buyurun Sayın Ağyüz. 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım; çok güzel bir yasa. Eksikleri, 

yanlışları uygulamada inşallah giderilir. Yalnız, halkımız bunu sigara içmeyi disipline etmek olarak 
algılamıyor, sigarayı yasaklama yasası olarak algılıyor, bunun üzerinde durmak lazım. 

Ayrıca da Tekel sigara fabrikası özelleştirilirken, ocak ayı içerisinde teklifler alınırken bu yasa
nın böyle alelaceleye getirilmesi, özelleştirmeyle çakışması acaba bir tesadüf müdür? Çünkü, ener
jide gördük, enerji dağıtım ve üretim tesisleri özelleştirilirken Hükümetiniz zam yaptı ve periyodik 
zam yaptı. Bu çok dikkat çekici bir olaydır. Bu yolla, özelleştirmenin değerini düşürmeyi sağlamak 
gibi bir sonuç doğmaz mı? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Değerli Milletvekilimize önce bu kanunun 

bir sigarayı yasaklama kanunu değil de disiplin altına alma, daha doğrusu sigaradan geleceğimizi 
koruma kanunu olduğu hususundaki değerlendirmesi için teşekkür ediyorum. Bunu hepimiz aslında 
vurgulamalıyız. 

Birçok arkadaşım, değerli milletvekilimiz, yasanın getirilmesiyle Tekelin özelleştirilmesinin 
birbirine yakın zamanlarda olması noktasını dile getirdiler. Aslında, değerli arkadaşlarım, konu çok 
açık, net. Bakınız, biz bir Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi imzaladık ve 2004 yılında yüce Mec
lis bu çerçeve sözleşmeyi burada kanunlaştırdı. Daha sonra, 2005 yılında da bu, uluslararası bir söz
leşme hâline geldi ve Birleşmiş Milletlerde çok kısa süre içerisinde büyük sayıda ülkenin katıldığı 
bir sözleşme olarak da tarihe geçti. Dolayısıyla, biz zaten hukukumuz açısından, bu çerçeve kontrol 
sözleşmesiyle, bugün bu yasayla burada yaptığımız işleri ve Tütün Kontrolü Eylem Planf mızda yap
mayı planladığımız işleri taahhüt etmiş durumdaydık. Dolayısıyla, iç hukukumuzda bu kanunla so
mutlaştırmamız gereken bazı hususların, daha doğrusu, hususlardan bir kısmını somutlaştırmış 
oluyoruz. Anılan sözleşmenin -tekrar ifade ediyorum- 25/11/2004 tarihinde 5261 sayılı Kanun'la 
onaylandığını, ben yüce Meclisimize bir kere daha hatırlatmak istiyorum. 

Bu kanun Tekelin özelleştirilmesi sırasında gündeme getirilmiş bir kanun değildir. Biz, ülke ola
rak anılan sözleşmeyi 2004 yılında imzalamış olduğumuz için, taraflar o tarihten itibaren pozisyon
larını buna göre yapmaktadırlar. Yani, Tekelin özelleştirilmesi ihalesine girecek herkes, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin böyle bir sözleşmeye taraf olduğunu ve Meclisin de bunu onayladığını bilmektedir. 
Dolayısıyla, kanaatimce, bu tür spekülasyonlarla meseleyi tartışmak, aslında yaptığımız güzel işe 
gölge düşürmek anlamına gelebilir ki, ben bunun yapılmamasının yüce Meclisimizce tercih edilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Güzel bir iş yaptık, güzel bir iş yapıyoruz birlikte. O zaman, gereksiz spe
külasyonlarla buna gölge düşmesine de müsaade etmemeliyiz diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Baytok... 
NESRİN BAYTOK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Benim Sayın Bakana üç tane sorum olacak: 
1) Türkiye'de ele geçen kaçak sigara markaları ve oranlarıyla ilgili bir bilgi sahibi miyiz? 
2) Irak'a ve İran'a giden ihraç veya transit sigara markalarının miktarı ve markaları belli mi? 
3) Sigara bağımlılığını artırıcı etken olan kimyasal katkı maddelerinin laboratuvarda, Hıfzıs-

sıhhada kontrolü yapılmış mıdır? Bununla ilgili madde bağımlılığı sorgulaması yapılmış mıdır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Milletvekilimizin sorusuna yazılı ola

rak cevap vermemiz gerekecek. Çünkü, sigara markalan ve miktarlarıyla ilgili bir soru sordu. Tak
dir edersiniz ki bunların bilgisine ben şu anda detaylı olarak sahip değilim. 

Sigara bağımlılığı yapabilecek maddelerle ilgili olarak, bugün veya yarın ülkemize sokulabile
cek maddelerle ilgili olarak Hıfzısıhhamızda gerekli tetkikleri yapabilecek durumdayız. Gerekli du
rumlarda üniversitelerimizle de bu hususta irtibat kuruyoruz. 
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Eğer, söz konusu sorunuzun sebebi bu son günlerde ortaya çıkan elektronik sigarayla ilgiliyse, 
dünkü oturumda da buna bir nebze temas etme imkânını bulmuştum bir soru dolayısıyla, bu hususta 
gerçekten sadece elektronik sigarayla ilgili olarak değil, gümrük birliği mevzuatıyla ilgili olarak pi
yasa denetlemesi konusunda mevzuatımızı geliştirmek gerektiğine inanıyorum ben. Dolayısıyla, önü
müzdeki günlerde ilgili bakanlıklarla birlikte bu mevzuatı geliştireceğiz. Bakanlıklarımızla irtibat 
kurduk ve ön çalışmalara başladık. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 55 sıra sayılı Kanun Teklifinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
Bekir Bozdağ Nursuna Memecan Ayşe Türkmenoğlu 

Yozgat İstanbul Konya 
Cevdet Erdöl Ünal Kaçır 

Trabzon İstanbul 
Madde 10 - Bu Kanunun; 3 üncü maddesi ile değiştirilen 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

nin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü yayımı tarihinden 18 ay, diğer hükümleri ise yayımı tarihin
den 4 ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Yüksek heyetin takdirle

rine bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz Değerli Başkanım. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence 

hizmeti verilen işletmelere geçiş süresi öngörülmüştür. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Madde kabul edilmiştir. 
11 'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Gruplar adına söz talebi yok. 
Şahıslar adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Abdurrahman Kurt, Kocaeli Milletvekili Sayın 

Azize Sibel Gönül, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Abdurrahman Kurt, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
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ABDURRAHMAN KURT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime, 
bugün akşam saatlerinde Diyarbakır'da yaşanan vahşi terör saldırısında hayatını yitirenlerin acılı ai
lelerine başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. 

Maalesef, aldığımız son bilgiler ışığında, şehrimiz Diyarbakır'da 4 ölü, 68 yaralımız bulun
maktadır. Belki, bugün, aslında bu Meclis ve bu Meclisten yansıyan ışık, şiddet ve terörün ülkemizde 
yaşanan hiçbir sorunun çözümüne katkı sunmayacağı, sunamayacağı bilincini kökleştirmek üzere 
bir algı birliğine gitmesi gereken bir zaman dilimini yaşamakta. Bu yüzden, halkımızın neredeyse 
bütün katmanlarını temsil eden bu Meclis, ülkemizde yaşanan hiçbir soruna karşı şiddetin ve terö
rün çözüm geliştiremeyeceğini hep birlikte algılamak ve topluma yaymak durumundadır. 

Bugün Diyarbakır'da, yarın başka bir yerde, öbür gün başka bir yerde yaşanacak hiçbir şiddet, 
hiçbir terör eylemi, hiçbir vahşi saldın bu ülkenin insanının kardeşliğine katkı sunmayacağı gibi buna 
düşmanlıktan başka bir şey de üretmeyecektir. 

Bu anlamda bizler, belki bu yaşanan vahşi terör olayından şunu, önce, kendimiz çıkarmalıyız: 
Bu Meclis -ki bugün ülkemiz vatandaşlarının neredeyse bütün katmanlarını temsil ediyor, ki bu bütün 
demokratik talep ve algı sahipleri tarafından bir şans olarak nitelendiriliyor- artık, bugünden başla
yarak toplumda bir anlayışın başka bir anlayışa egemen olarak ülkeyi ele geçirmek yerine, herkese 
özgürlük, herkese adalet, herkese kardeşlik duygusunu yaşatacak bir anlayışla hareket etmeli... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Zaten kardeşiz. Düşmanlık mı var? 
ABDURRAHMAN KURT (Devamla) - ...ve herkesin Türkiye'sini yaratmak için, herkesin 

özgür olduğu, herkesin vatandaşlık gururu ve onurunu rahat taşıyabildiği bir bilinci yaratmak için ve 
şiddet ve terör pazarlamacılarının önünde bir kale gibi, bir set gibi durabilmek için bir araya gelmek, 
kenetlenmek durumundadır. 

Bu duygularla, ben, bugün yaşanan olayın ülkemizde son vahşi terör eylemi olmasını umut edi
yorum ve hepimizi, bu olaylar üzerinden siyaset yapmaksızın bir araya gelerek, bütün insanlarımızı, 
bütün vatandaşlarımızı, başta yaşam hakları olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetlerini kutsaya
rak, el ele, omuz omuza, yeniden herkesin Türkiye'sini yaratmaya ve oluşturmaya çalışacağımız bir 
düzlemde siyaset yapmanın bilincini ve dileğini taşıyarak, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyo
rum ve tekrar, hayatlarını yitiren insanlarımızın ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar 
diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Azize Sibel Gönül... 
Buyurun Sayın Gönül. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Diyarbakır'da 

yaşanan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum ve 2008 yılında aynı üzüntülerin yaşanmaması dile
ğiyle, 2008 yılının başta ülkemiz olmak üzere dünyada huzur ve barış getirmesini temenni ederek, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi'nin 11 'nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Geçen perşembe günü başladı
ğımız kanun teklifinin bugün sonuna geliyoruz. Bu konuda konuşan tüm değerli milletvekili arka
daşlarım, tütün mamullerinin, sigaranın sağlığa, çevreye, bütçeye verdiği zararlardan bahsettiler. 
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Evet, bu bir etkileşim olayı arkadaşlar. Dolayısıyla, sigarayı kullananların da kullanmayanların da za
rarından korunması amacı, bu kanunu çok önemli kılmaktadır. Bu kanunun hazırlanmasında emeği 
geçen arkadaşlara canıgönülden teşekkür ediyorum. Kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederek, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gönül. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemine geçiyorum. 
Sayın Akçan... 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Efendim, Sayın Bakanımın affına sığınarak sor

mak durumundayım. 
Şimdi, 2004 yılında imzalanan bir sözleşme vardı, ondan bahsedildi. O zaman bu sözleşme vardı 

da 2007'ye kadar neden bu konu bir hükümet tasarısı olarak değil de bir milletvekilimizin teklifi ola
rak buraya getirildi? Bunu sorma ihtiyacı hissettim gerçekten, o nedenle soruyorum. 

İkincisi de, eğer bu konu bu kadar acilse, o zaman neden bir önceki maddede verilen bir öner
geye, on sekiz aylık ve dört aylık erteleme önergesine Hükümet olarak katılıyorsunuz? Bunu da ger
çekten merak ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Yıldız... 
SACİD YILDIZ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan; teşekkür ederim. 
Şimdi, biz, geçen perşembeden beri bu yasa çıksın diye burada uğraştık. Bütün gruplar hemfi

kir içinde, itiraz eden de olmadı, ama bugün baktım ki, bu kanunun uygulanması on sekiz ay ertelendi. 
Bu, alelacele ettiğimiz bir şeyde, bazı şeyler niye bu kadar, on sekiz ay erteleniyor, onu anlamadım. 
Hatta "Biz geç kaldık." dedik burada, kürsüye çıkan hemen her arkadaşımız "Kırsal kesimde uygu
lamalar başladı, biz niye geç kaldık?" dedik. On sekiz ay uzun bir süre bu hazırlık için, daha evvel 
böyle konuşmalarımızda, sanki altı ay, sekiz ay makul gibi dendi. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Bir sorum daha var: Tütün Kurumu denetim yapıyor mu? Kaç ilde bayi denetimi yapıyor? Bunu 
öğrenmek istiyorum. Sigara lobisinin de bu geciktirmede etkisi oldu mu diye düşünmeden edemi
yoruz açıkçası. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Şimdi, aslında, tabii, mantık yürütürsek, çok 

farklı mantıklar yürütebiliriz değerli arkadaşlar. Bu kadar güzel bir işi birlikte yaptıktan sonra, bence 
işin olumlu tarafına bakmamız lazım. 

Birincisi, biz bu kontrol sözleşmesini imzaya gittiğimizde, bunun görüşmelerine gittiğimizde, 
Sayın Cevdet Erdöl ve arkadaşları, bu kanun teklifini Meclisimize getirmişlerdi. Hani "Niçin teklifle 
geldi, tasarıyla gelmedi?" dediniz. 

Ayrıca, biz Değerli Komisyon Başkanımız ve teklifi veren milletvekili arkadaşlarımız ve Ko
misyonumuzla birlikte, uzun süre, Bakanlık olarak, takdir edersiniz ki bu teklifin üzerinde de birlikte 
çalıştık. Yani, teklif olarak verilmiş, tasarı olarak verilmiş, bence bunların önemi yok. Önemli olan 
iradedir, burada halkın iradesini hep birlikte nasıl yansıttığımızdır, nasıl yansıtmayı amaçladığımız
da-, yani maksat hasıl olmuştur. 
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"Kanunun çıkarılması acilse neden dört ay ertelediniz, on sekiz ay uygulamayı geciktirdiniz?" 
soruları var. Benzeri soruyu diğer milletvekili arkadaşımız da sordu. Aslında, on sekiz aylık süre, 
yalnızca kahvehaneler ve benzeri mekânlarla ilgili olarak verilen bir süredir. Dünya Sağlık Örgütü
nün ilgili metinleri incelendiğinde görülecektir ki, Dünya Sağlık Örgütü de bu geçiş süreci açısından 
bu kabil yerlerde, yani kahvehaneler, barlar, birahaneler, lokantalar, kafeteryalar, benzeri yerlerde 
bir buçuk ile iki senelik bir geçiş süreci öngörmektedir. 

Biz, bu kanunu yüce Meclisimize getirdiğimizde, daha önce de, bu süreçte de Dünya Sağlık Ör
gütüyle sürekli olarak birlikte çalışıyoruz, çalıştık ve bu önerilerin işimizi kolaylaştıracağını düşün
düğümüz için getirilen bu önergeyi destekledik. 

Dört aylık süre de aslında çok kısa bir süredir. Bakın, diyelim ki televizyonlarımız ayda doksan 
dakika yayın yapacaklar. Böyle bir kural getirdik ve bu yayınların hazırlanması gerekecek. Bu ya
yınların hem de çağdaş iletişim mantığıyla, sosyal psikoloji mantığıyla hazırlanması gerekecek. Bun
lar için, gerçekten, biraz zamana ihtiyaç var. Onun için, burada iyi niyetten hiç kimse şüphe 
etmemelidir. Bütün mesele, kanunun uygulamasını doğru biçimde yapabilmektir. 

Tütünle ilgili kurulun bu husustaki takipleriyle ilgili olarak, müsaade ederseniz, yazılı olarak 
cevap verelim. 

Tabiidir ki, bu kadar yüksek iradeyi gösteren bir Hükümet, bir Meclis komisyonu veya komis
yonları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, sigara lobilerinin çabalarından veya bu husustaki çalışma
larından etkilenmemiştir. Bugün yaptığımız kanun, hep birlikte yaptığımız, milletin iradesini ortaya 
koyduğumuz bu kanun, kanaatimce bu soruya en güzel cevaptır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. Fakat oylamaya geçmeden, İç Tüzük'ün 86'ncı maddesine 

göre, kanun teklifinin sahibi Sayın Cevdet Erdöl'ün hem oyunun rengini belli etmek üzere hem de 
lehinde, kanun hakkında konuşmak üzere kendisine söz veriyorum. 

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Söz süreniz beş dakika. 
CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Saygıdeğer Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepi

nizi en kalbî duygularımla selamlıyorum. 
Mutlu bir gündeyiz ama maalesef mutluluğumuzu gölgeleyen terör olayını lanetleyerek sözle

rime başlamak istiyorum, çünkü çok üzücü bir haber aldık. Gerçekten, üzülen ailelere... Ölenlere Al
lah'tan rahmet diliyorum, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Keşke, daha mutlu bir haberle 
başlayabilsek. 

Biraz önce değerli arkadaşlarımla konuşurken, konuşmalar sırasında -kayıtlara geçmesi bakı
mından- çerçeve 4'üncü maddede "Diğer koruyucu önlemler Madde 3" başlığı altında 6'ncı fıkrada 
"Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik küplerinde, reklam ve tanıtım 
filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez." ibaresinden maksat, burada 
asla belgeseller ve dokümanter filmler değildir. Bunlarla ilgili tutanaklara geçmesi bakımından arz 
ediyorum ki belgeseller ve dokümanter filmler gerekli yönetmelikler çerçevesinde televizyonlarda ya
yınlanabileceklerdir. Bunu ifade ediyorum. 

- 3 6 8 -



TBMM B:45 3 . 1 . 2008 O: 3 

İnsan sağlığına verdiğimiz değeri gösteren en önemli yasayı, değerli arkadaşlarım, hep birlikte, 
sigarayı içeni içmeyeni, iktidarı muhalefeti hep birlikte, el ele vererek yasalaştırmak üzereyiz. He
pinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki değerli grup başkan vekillerimize ve siz de
ğerli milletvekillerine olduğu gibi, aynı zamanda emeği geçen diğer tüm bürokrat ve diğer 
arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Adalet Komisyonu Başkanımıza ve tüm üyelerine -Başkan
lık Divanımıza geçen konuşmamda teşekkür etmemiştim, henüz işlem bitmemişti- değerli Meclis 
Başkanımıza, Başkanlık Divanımızdaki Başkan Vekilimize ve diğer Divan üyelerine, Sağlık Baka
nımıza özellikle teşekkür ediyorum. 

Bundan sonra artık kanun hepimizin kanunu oldu. Teklif olarak bizlerin, ama bundan sonra iktidar-
muhalefet hepimizin kanunu. Toplumumuzun buna sahip çıkması gerekiyor. Bunda da yazılı ve görsel 
medyaya çok görev düşüyor. Ben yazılı ve görsel medya mensuplarına hassaten teşekkür ediyorum ki 
bu süreç içerisinde bizleri cesaretlendirdiler, desteklediler. Desteklerinin devamını ben bekliyorum. 

Burada, asla, tabii "yasak" kavramının kullanılmamasını ben özellikle talep ediyorum. Çünkü, 
bu özgürlüklerin paylaşımıdır. Yani, sigara içenlerle içmeyenlerin özgürlüklerinin paylaşımıyla ilgili 
bir kanundur. Yani "yasak" tabirine de ben katılmıyorum. Onun için, bu "yasak" kelimesini de çok 
kullanmanın uygun olmadığını düşünüyorum. 

Emeği geçen herkese, katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum ve en kalbî duygularımla siz
leri selamlarken, yasanın milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyor, tekrar terör belasından 
milletimizi, memleketimizi Allah kurtarsın diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Sağ 
olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdöl. 
Şimdi, teklif hakkında aleyhte söz talebi var. 
İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit. 
Buyurun Sayın Macit. 
Süreniz beş dakika. 
HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 

Parti adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Son söz olarak oyumuzun rengini belirtmek üzere aleyhte söz aldık. Aleyhte almamızın nedeni 

ve zorlaması sayın AKP Grubuna aittir. Aslında biz bu yasanın lehindeyiz, bu yasanın çıkmasını is
tiyoruz. Ama daha önce bu düşüncelerimizi çok fazla ifade edemediğimiz için bu fırsatı değerlen
dirmek istedim, o nedenle aleyhte aldım, ama yasa hayırlı, uğurlu olsun, olumlu yönde oy 
kullanacağız. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Bir hakkı kötüye kullanıyorsun yani. 
BAŞKAN - Hileişeriye yaptınız. 
HASAN MACİT (Devamla) - Benim... Eğer bu hakkı kötüye kullanmaysa, sayın AKP yetki

lilerinin de kötüye kullandığının bir gerçeğidir. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Yapmayın! Ne demek yani? 
HASAN MACİT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yasanın ismi "Tütün Mamullerinin Zararla

rının Önlenmesine Dair..." Biz, tütün mamullerini kullanan insanlarımızın nerede tütün mamullerini 
içeceği veya içmeyeceğiyle ilgili düzenleme yaptık, ama tütün mamullerini kullanan insanların açık 
havada içerken hijyenik ortamda hazırlanmamış bir tütün mamulünü kullandığı zaman o insana nor
malinde sigaranın vereceği zarardan daha fazla zarar vereceğini de biliyoruz. Ama bununla ilgili bu 
yasada bir düzenleme ne yazık ki yok. 
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Efendim, nereden çıktı hijyenik ortamda hazırlanmayan tütün mamulleri? Elimde 2003 ve 2006 
yılları arasında gümrük ve tekel müfettişlerinin hazırladıkları raporlar var. Bu raporlara göre, Tekel
den ucuz tütün alarak bir şekilde bu tütünlerin yurt dışına çıkarıldığı ve yurt dışında Türk Tekel si
garalarına dönüştürülerek kaçak olarak yurda girdiği ve Türkiye sınırları içerisinde kullanımının 
arttığı yazılıyor. Bu nedenle ülke kaynaklarının katrilyonlarca lira eski tabirle, milyarlarca YTL'nin 
kayıp olduğu, vergi olarak kayıp olduğu görülüyor ve yazılıyor burada. Ne yazık ki bu 2003 ve 2006 
yılları arasında doğu ve güneydoğu illerimizde yüzde 98 oranında pazar kaybı olduğu, yani Tekelin 
veyahut da yasal olarak sigara satan firmaların pazar kaybının kaçak sigaraya terk edildiği tespit edil
miş. Bu bağlamda, yani kaçak sigaranın yüzde 98 oranında orada tüketildiği görülüyor. 

Değerli arkadaşlar, bu, küçümsenecek bir rakam değildir, hem de AKP'nin beş yıllık süresi içe
risinde, 2003 ile 2006 arasındaki yüzde 98'lik oranı. Aynı süre içerisinde Tekelde nasıl ucuz tütün sa
tıldığı ve bu ucuz tütün satılmayla ilgili oradaki görevlilerin yaptığı suistimali belgeleyen Tekel 
müfettişlerinin raporları var. Şimdi, o kurumun Genel Müdürü -dünkü konuşmamda söyledim- bir üst 
makama terfi ettirildi. 

Ne yazık ki -biraz önce tüm arkadaşlarımızın lanetlediği terör saldırısını ben de kınıyorum, ölen
lerimize, şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum- bu kaçak tütünden 
ve kaçak sigara mamullerinden terör örgütünün pay aldığı Tekel müfettişleri tarafından tespit edil
miş. Niçin bunların üzerine gitmiyoruz, niçin? Niçin -akaryakıt kaçakçılığında olduğu gibi, tütün 
mamullerinin ve hele hele resmî kurumlarımızı bu işe alet eden bir şekilde- müfettiş raporlarının ge
reği yerine getirilmiyor? 

Değerli arkadaşlar, buradan kaçak olarak gelen sigaraların, ben, hijyenik ortamlarda üretildiğini 
ve insan sağlığına zararlı olduğunu, zaten sigara zararlı ama normal sigaradan daha tehlikeli olduğunu 
düşünüyorum. Bununla ilgili bu yasada bir maddenin olması gerekmez miydi? Elbette olması gere
kirdi. Madem bu yasanın ismi tütün mamullerinin zararlarının önlenmesidir, bundan daha zararlı, 
daha tehlikeli bir olay olabilir mi? Hem bu yolla terör örgütüne para aktarılacak hem bu yolla dev
letin kaynakları gidecek hem bu yolla üretilen mamullerin içicileri, kullanıcıları tarafından daha fazla 
sağlığı tehdit edilecek... Bu yasada unutulmuş veya atlanmış, bilerek veya bilmeyerek konulmayan 
maddeler var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum. Lütfen tamamlayın. 
HASAN MACİT (Devamla) - Bunların da bu yasada bulunması gerekirdi diye düşünüyorum, 

bulunmadığı için bir eksikliktir diye düşünüyorum ve sayın AKP Hükümetini, yürütmeyi, özellikle 
kaçakçılık olaylarının üzerine gitmesi ve etkin önlemler alması konusunda uyarıyorum. Çünkü, ka
çakçılık raporunda, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili raporda, Komisyon Başkanı AKP Milletvekili bir 
arkadaşın 2005'te yazdığı raporda terör örgütünün yılda akaryakıt kaçakçılığından 300 milyon dolar 
civarında bir gelir elde ettiği yazılıyor. Bugünkü baktığımız rakamlarda ne yazık ki trafikteki araç sa
yısı arttığı hâlde petrol tüketiminde azalma var. Demek ki bu kaynak daha da büyüdü, daha da ço
ğaldı. Bu nedenle etkin tedbir alınmasını talep ediyorum, istiyorum bir milletvekili, bir yurttaş olarak. 

Kanunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Türk toplumuna yararlar getirmesini, sağlıklı gün
ler getirmesini diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Macit. 
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Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik perso
nelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını oy
lama için öngörülen 3 dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını yine oylama için ön
görülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi'nin açık oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kabul : 240 
Ret : 2 
Çekimser : 6 (x) 
Böylece, teklif kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 
Sayın Bakanın teşekkür... 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Yapmayacağım. 
BAŞKAN - Yapmayacak mısınız? Peki, ben sizin adınıza söyleyeyim. 
Sağlık Bakanı ve Komisyon Başkanı, bütün milletvekillerine teşekkür ediyorlar. 
2'nci sırada yer alan, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 
2.- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 

(1/437) (S. Sayısı: 54) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Hükümet? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 
3.- Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 56) (xx) 
BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 56 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 
(xx) 56 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasan İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında gö
rüşülecektir. Bu nedenle tasan, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul 
edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayn oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili 
Sayın İsa Gök. 

Buyurun Sayın Gök. (CHP sıralarından alkışlar) 
Söz süreniz yirmi dakika. 

CHP GRUBU ADINA İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkan, süre başladı ama salon henüz hazır 
değil, bir uyandan sonra isterseniz başlayayım. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sigara içmeye gittiler. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sükûnet içerisinde Sayın Hatibi dinlersek faydalı olacak. 
Buyurun Sayın Gök. 
İSA GÖK (Devamla) - Ama süre benden geçti değil mi Sayın Başkan, sürem alındı? 
BAŞKAN - Yirmi iki saniyeniz geçti, üstüne eklerim. 
Buyurun siz. 
İSA GÖK (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına, 56 sıra sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve 
Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı hakkında grup adına konuşacağım. 

Tabii bu kanun çok orijinal bir kanun. Herhalde, Meclis tarihinde böyle bir kanun bir daha gel
mez. O yüzden çok şanslı vekillersiniz. Bunu iyi idrak etmek lazım. Şöyle ki: Sanıyorum -ki araş
tırdık, artık eminiz de- 230 civarı kanunda "uyum" adı altında değişiklik yapılan 651 maddelik başka 
bir kanun, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Meclise gelmedi. Bundan sonra da gelmez herhalde, uma
rız gelmez. Çünkü, bu "torba kanun" mantığı Türkiye'ye çok ciddi zararlar veriyor. Uygulama aşa
masında biz uygulayıcılar olarak çok zararını gördük. Kanunun adı "a" içinde var "b" maddesi. 
Kürsüdekiler, vatandaş, uygulayıcılar "Bu kanun neyi anlatıyor?" diye başlığına bakmak yerine hep 
altını karıştırıyorduk. O mantığın devamı bir kanun. Çok tehlikeli bir kanun o anlamda. 

Tabii, bu kanunu, biz grubumuz olarak, grup kararımızla "kürsünün" dediğimiz adliyelerin, Ka
bahatler Kanunu'nu uygulayacak olan mülki amirlerin, savcıların, hâkimlerin ve Yargıtayın ihtiya
cına binaen, bir sürü sakatlığı olmasına rağmen -huzurumuza getiriliş şeklinin sakatlığından başlamak 
üzere- Türkiye'nin çıkan için, yargı teşkilatının çıkarı için, bazı suçlular zaman aşımından kurtara-
masınlar kendilerini diye destekliyoruz. O yüzden bu kanuna karşı muhalefet değil, desteğimizi ve
receğiz ama uygulama ve önümüze getirilme yanlışlıklarını da arz etmek lazım. 

Bu kanunun zaten başına gelmeyen kalmamış. Biraz tarihe bakarsak, geçmiş dönem Parlamen
tomuzda ve Adalet Komisyonumuzda... Şu anki Komisyonumuza laf söylemiyorum Sayın Başka
nım Hakkı Bey, asla laf söylemiyorum, çünkü iyi çalışıldı, ama hatalar yine var. Geçen dönem Adalet 
Komisyonunda, arkadaşlar, 651 madde yokken bu 230'u aşkın kanunda yer alan değişiklik tam dört 
maddede geliyor. 1 'inci madde 170 tane kanunda değişiklik içeriyor, 2'nci madde 60'ı aşan kanunda 
değişiklik içeriyor, 3'üncü madde ve 4'üncü madde yürürlük ve uygulama. İkinci bir örneği var mı? 
Varsa bildirsin. Yok. Bu kanunu hazırlayanı tebrik etmek lazım. 
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Tabii kanunun başına gelen bununla da kalmamış. Komisyona geliyor dört madde. Komisyonda 
inceleniyor bu kanun, ama tabii madde olarak inceleniyor. İşte, alt komisyonlar oluşmuş galiba belli 
bir süre için, çalışmalar olmuş, ama yine Komisyondan dört madde olarak geçiyor. Şimdiki Komis
yona o yüzden laf söylemiyorum. Yine o Komisyon, önceki Komisyon "redaksiyon yetkisi" adı al
tında dört maddelik kanunu alıyor, yeniden yazıyor, 651 maddeye baliğ bir hâle getiriyor. E bu başarı 
yani, bunu tebrik etmek lazım. Eğer ki dört maddelik kanun redaksiyon yetkisiyle 651 maddeye çı
karılabiliyorsa alkışlamak lazım. Tebrik ediyorum önceki Komisyonu. Dört madde oylanarak geçi
yor bu kanun. Derken bizim Komisyonumuza geldi ve malum o büyük Haziran 2007 değişikliği, İç 
Tüzük/77. İç Tüzük/77'ye göre görüşüldü -Komisyon üyesi arkadaşlarım da bana bakıyorlar- der
hâl Genel Kurula indi. Hatalarıyla, iyisiyle, kötüsüyle Genel Kurula indi. Yine, kanunun garabetlik-
leri diyeceğim -bozulmasınlar sayın Komisyon üyelerim- ama yine devam ediyor. Şimdi İç Tüzük'ün 
-başka bir bela maddesi olarak anmak istiyorum- 91'inci maddesi gereği temel kanun olarak yüce 
Meclisin huzuruna geldi. Temel kanun olunca ne oldu? Topu topu kanunu -sanıyorum, evet- 22 bö
lümde görüşeceğiz ve geçilecek. Malum, madde başlıkları okunacak, maddeler okunmayacak, te
mele inmeyeceğiz, yirmi iki bölümü oylayacağız yalnızca. Bu da ayrı bir sakınca. 

Temel kanun dedik, buraya kadar geldi. 

Ha sonra tabii kabul etmek lazım, dört gruptan birer arkadaş -Sayın Hakkı Köylü, Rıdvan Bey 
MHP'den ve DTP'den Hasip Bey, grubum da bana görev verdi- bir çalışma yaptık. Yoğun çalıştık. 
Elimizden geldiğince, yargı teşkilatının aciliyetine, zaman aşımına birilerinin sığınmamasına ve kür
sünün ihtiyacına, uygulamanın ihtiyacına binaen yoğun çalışıldı. Doksan altı tane önergeyle, bu ka
nunu uygulanabilir, hataları düzeltilmeye çalışılan bir hâle getirdik. 

Tabii, önerge doksan altı ama arkadaşlar, bu önergelerin bir tanesinde -ilk önerge olacak zaten-
bu tasarının adı dahi değiştiriliyor. Çünkü, komisyonun kabul ettiği rapordaki tasarının tam adı, Türk 
Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda, Temel Ceza Kanunlarında ve Diğer Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. Bu, komisyonun kabul ettiği metin, önceki 
komisyonun. Bizde 77'ye göre geçti. Bu dahi değişiyor, bu dahi. Adı... "Temel Ceza Kanunları"nı 
çıkaracağız. Yine birçoğunuzun malumu, ama yine arz etmekte fayda var: Bu tasarı içerisinde 651 
maddenin 74 tanesi zaten daha önce yasalaştı, bu Meclisten önceki dönemde geçti, şu anda uygula
mada. Önünüze gelen, sıra sayısı dağıtılmış, 56 sıra sayılı bu koca kitabın içerisindeki yetmiş dört 
madde, yine önergeler verilerek -onlar da hazırlandı hep beraber- bu tasarıdan çıkarılacaktır. Bu da 
ayrı bir garabet, ama yaşadık. Net olarak söylüyorum: Bu garabetin, bu hukuk garabetinin sorumlusu 
CHP değil. Geçen dönem bu Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi vardı, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bu gelişmelere dahli yok. Etken olan grup belli, hazırlayanlar belli, ko
misyona getirenler belli, komisyon çoğunluğu da belli. Eğer ki bu kanun 2005 yılında değişen "temel 
ceza kanunları" dediğimiz o kanunlar sonrası çıkamadıysa sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi de
ğildir, yargıyı bekleten CHP değildir -net konuşalım- beceremeyenlerdir. Kimler? O dönemde kim
ler hazırladıysa. O dönem için lafımı söylüyorum. 

Neydi bu kanunlar, 2005 Haziran değişiklikleri -o da ayrı bir sorun ya- daha önce çıktı, aralıkta 
çıktı, nisan uygulaması becerilemedi, hazirana atlatıldı, daha uygulanamadan kanunlar değişti. Türk 
Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nun uygulama kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza Muha
kemesi Kanunu'nun uygulama kanunu, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza ve Gü
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimde Serbestlik Kanunu, Yardım Merkezleri 
Kanunu; bunların tümü o tarihte değişti. O kanunlara bağlı olarak bu değişiklik gerekiyordu. Doğru, 
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mantık doğru. Ama o değişiklik yapılabildi mi? Yapılamadı. Yapılamadığı yetmiyormuş gibi, bir kanun 
yapma tekniğinin dışına çıkılarak her kanun kendi içerisinde kendine ilişkin maddelerin değiştirilmesi 
tüm dünyanın kabul ettiği bir sistemken "torba kanun" denen bu kanunla "uyum kanunu" adı altında 
bu saydığım temel ceza kanunlarına uyumu sağlamak için, ceza hükümlerine uyumu sağlamak için 
kanun hazırlamaya başlandı. Başlandı da içine neler girdi? İçine uyum harici birçok şey girdi. Üste
lik de bu tasanda "temel ceza kanunu" dediğimiz o kanunlarda da değişiklik yeniden geldi. O deği
şiklikler de tekrar daha önce çıktı. Yani bizden önce o değişiklikler tekrar Meclisten geçti 5560 sayılı 
Yasa'yla ve diğer yasalarla, onlar yürürlükte ama önümüzdeki tasanda bu maddeler yine var. 

Şimdi, işin neresinden tutarsanız tutun, kanun yapma tekniği açısından, yasama organının görevini 
layıkıyla yapması açısından burada ciddi bir bu faaliyeti hafife almak var, geçen dönemin kabahati. 
Yasama faaliyeti hafife alınmıştır. Yargının beklediği önemli kanun değişiklikleri, en hafif deyimiyle 
hafife alınmıştır. Bugüne kadar bu bekletilmiştir, geciktirilmiştir. 

Tabii, bu tasarı içerisinde hiç alakalı olmayan şeyler de var. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 
on maddesi değişiyor ki arkadaşlar, bu Kanun ciddi olarak esaslı bir tadilata giriyor. Giren maddele
rin cezayla alakası yok. İşte, o yüzden, Hükümetin ilk teklifindeki -tasarı olarak gelen- "salt uyum" 
kelimesi daha sonra değiştiriliyor, "bazı kanunlarda değişiklik" deniyor. Ne alakası var? Sermaye 
Piyasası Kanunu değiştiriliyor, Avukatlık Kanunu değiştiriliyor. Örnekler çok fazla, vaktinizi alma
yacağım. Her şey kanunun içerisinde değiştiriliyor. 

Bu dönem Komisyon üyeleri olarak oturduk, ne yapacağız? Hakikaten, iyi niyetle, her gruptan 
birer arkadaş, toparlamaya çalıştık, düzeltmeye çalıştık iyi niyetle ama önümüze yine temel kanun 
adıyla geldi. Bu temel kanun; grubumuz yargı ihtiyacına binaen, temel kanun olmamasına rağmen, 
diğer gruplar da aynı şekilde, kabullendiler. Niye kabullendiler? Geçen dönemin -uygun deyim ol
mayabilir ama- bir anlamda beceriksizliğinin suçlulara yaramaması, yargıyı kötü durumda bırakma
ması, Kabahatler Kanunu'nun uygulanamaz hâle gelmesini engellemek için bu gruplar bu konuda 
özveri gösterdiler, kabullendiler. Bu, temel kanun mu? Hayır. 91 'inci maddeye uygun bir kanun mu? 
Hayır. Zaten, temel kanun uygulaması -bu konuda belki aykırı düşünebiliriz ama- ters bir uygula
madır. Burada hep 77'nci madde tartışılıyor -İç Tüzük- ama bakın, ben size iki tane kısa paragraf oku
mak istiyorum arkadaşlar: 

"Güç ve parmaklar istediğinde her öneri özel yöntemle -madde 91- görüşülebilecek ve yasama 
baypas edilebilecektir. Yılda birkaç Danışma Kurulu toplantısıyla toplantı öncesi komisyonlardan 
jet hızı ile geçen tasarı veya teklifleri toptan ve torba yöntemle -kelimelere dikkatinizi çekiyorum 
"torba yöntemle"- bir günde, bir haftada kanunlaştırmak mümkün olabilecektir. İmalathaneye dön
üştürülecek yasama organı yasama kalitesizliğinin ağır yükü altında ezilecek ve güvenilirliğini ta
mamen yitirebilecektir." Bu çok güzel bir paragraf. 

Bir ufak paragraf daha okumak istiyorum: "Sonuç olarak, 91 'inci maddedeki özel yasama yön
temi anayasal düzenimizle çatışmakta, dengeleri bozmakta ve hukuk, gücün elinde oyuncak olmak
tadır. -Hukuk, gücün elinde oyuncak olmaktadır- Muhalefetin mutlak dışlandığı böyle bir yöntemin 
çoğulcu demokratik yasamada bir saat dahi yaşamaya hakkı yoktur. Anayasal düzen Meclis iç hu
kukuna süratle avdet etmelidir." 

İki tane çok güzel paragraf. Temel kanun diye, 91 'inci maddedeki şeklin ne denli tehlikeli ol
duğunu anlatan iki güzel doktriner paragraf. Bu paragrafların altına imza atmaktan onur duyarım, 
aynen imzalarım. Bu paragraftaki imzalar, naçizane benden önce, iki tane kıymetli hukukçunun: Bi
risi Adalet Bakanımız Sayın Mehmet Ali Şahin'in, diğeri de Adalet Komisyonu Başkanımız -çok 
saygı duyduğum üstadımız- Sayın Ahmet İyimaya'nın. Görüşlerinize aynen katılıyorum. Son derece 
yerinde, çok güzel görüşler. Temel kanun budur. 
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Bu kanun 22 bölüm olarak önümüze geliyor. Hiç kimse içini okuyamayacak, içini bilemeyecek. 
Herhalde bilenler birkaç arkadaş olacağız. Bu, yasama faaliyeti değildir. Bilmeden el kaldıracaksı
nız, bilmeden. Naçizane ben, yüce Meclisin üyelerine karşı bunu saygısızlık olarak alırım. Bilmeden 
el kaldırmak... Olmaması gerekir, ama bu olacak, ne yazık ki bu olacak. 

Şimdi, bu 651 maddelik tasarı, bir defa, az önce arz ettiğim gibi, cumhuriyet tarihinde benzeri 
bir daha olamamasını temenni ediyoruz ama, geçtiğimiz dönem itibarıyla, cumhuriyet tarihinin geç
miş dönem itibarıyla ikinci bir örneği olmayan bir yasa çalışması, huzurunuza geliyor. Bu yasada en 
azından bizim Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak düşüncemiz, yargıya yetiştirmek. Mecburiye
timiz bu. Ama, yasa uyumu taşımıyor, uyum değil. 

Önergelerle 74 tane maddeyi çıkaracağız. Alakasız kanunlar var. O kanunlara herkes bölümler 
içerisinde onay verecek, geçerlilik kazandıracak. Bu, yasama faaliyetinin hafife alınmasının son ol
masını temenni ediyorum. Çünkü, son derece tehlikeli... Son derece tehlikeli... Demokrasinin kilit
lendiği bir nokta o. 

Arkadaşlar, bu kanun, önünüze gelecek olan tasarı, 56 sıra sayıyla, başlık dâhil, kanunun adı 
dâhil birçok şey değişecek. Dört grubu temsil eden arkadaşlarımızla iyi niyetle, özveriyle bir çalışma 
yapmaya çalıştık, düzeltmeleri yapmaya çalıştık. Ama, ana sistematiğini bozma imkânımız yok, 
madde ihdası imkânımız yok, yapıyı değiştirme imkânımız yok. Yapmaya çalıştığımız şey, önceki dö
nemden. .. Bu şeyi -hukukta bir anlamı vardır şeyin, "bu şey" diyorum o anlamda- mecburiyetten uy
gulanabilir kılmaya çalıştık. Bu anlamda, grubumuz, tasarının bu hâle kadar gelme yöntemini asla 
tasvip etmemekte, kanun yapma tekniği itibarıyla yapılan çalışma stratejisini asla uygun bulmamakta, 
ama bu arz ettiğim zaruretten dolayı kanuna "evet" demekte, bir an önce geçmesi için gereken des
teği vermekte, -tekrar temennide bulunuyorum- 91 'i, hele hele torba kanun mantığının bir kenara bı
rakılması gerektiği konusundaki arzımı son kez belirtmekteyim. 

Saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gök. 
Gruplar adına ikinci söz, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın 

Hasip Kaplan'a aittir. 
Buyurun Sayın Kaplan. 
Süreniz yirmi dakika. 
DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ger

çekten, Sayın Gök'e burada teşekkür etmek istiyorum, yani sıkıntılarımı dile getirdi, partimizin, gru
bumuzun da yasamayla ilgili. Bu torba yasa olarak adlandırılan 651 tane yasa, hayatımızın her 
alanına, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, bakın, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana... 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hatta Osmanlıdan... 
HASİP KAPLAN (Devamla) - . . .hatta bazı yasalar cumhuriyetin kuruluşundan önce, şimdi, biz 

bunu uyumlaştıracağız yeni TCK'ya, yeni yasalarımıza -dikkat edin- ve dört parti grubundan hu
kukçu arkadaşlar bir araya geldik, tabii, önce, kafamız karıştı bizim, hepimizin, neyi, nasıl düzelte
ceğiz diye, yani gerçekten nereden düzeltemeye başlayalım diye bir kere bir tereddüt geçirdik. Sağ 
olsun, üç dört senedir bu konuda çalışan uzmanlar, komisyondaki arkadaşlarımız bizi bazı konularda 
aydınlattılar, ama bu o kadar kolay değil. Hayatın her alanına, yaşamın her alanına etki yapacak bir 
yasa tasarısı paket olarak gündeme alınıyor ve görüşülecek. 
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Bunu biraz daha iyi anlayabilmeniz için bir iki örnekle başlamak istiyorum ki daha sonra bu ya
sanın neleri kapsadığını ve Meclisin, yasama organının neden çok dikkatli davranması gerektiğini 
ifade etmek açısından. 

l'inci maddeye bakıyoruz. Hemen karşı maddesini buluyorum. Şimdi, yasanın öncesi, uyum-
laştıracağımız yasa, 1 Şubat 1329, 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu 
Muvakkati. İsim bu. Şimdi, biz birkaç maddeden oluşan bu yasayı yeni Türk Ceza Kanunu'na göre 
uyumlu duruma getireceğiz ve getiriyoruz. Bir maddeyle ilgili bir değişiklik 1 'inci maddede. Deni
liyor ki, anlayabilirseniz tabii, önce yasama meclisi anlayacak ki sonra halk anlasın, halk da uysun 
yasaya. Yasayı bilmemek mazeret değil, ama anlamamak da mazeret olur mu, olmaz mı? Onun üze
rinde durmak lazım. Okuyorum aynen: "Mecra dahilinde her ne suretle olursa olsun balık sayhgahı 
tesis edenler ef ali mezkûreden tahaddüs edecek zarar ve ziyanı tazminden maada mahallî mülkî 
amir tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılır." Bunun içinde bir tek uyum 
var: "İki yüz Türk Lirası para cezası." Gerisini anladınız mı? Şimdi, eğer uyumsa, Türk Ceza Kanu
nu'na uyum hâline getireceksek, bu uyumu dilde de getirmemiz gerekmiyor mu? Yani, vatandaşımız 
Osmanlının sonu, Cumhuriyetin başı döneminde değil ki. Seksen dört yıllık cumhuriyet tarihini ya
şıyoruz. Bir taraftan Türk Ceza Kanunu'nun dilini sadeleştirdik, yenileştirdik. Ama uyum yasasını 
da aynen getiriyoruz. Onun için, yasama görevi yaparken işimiz kolay değil. Vatandaşın bunu anla
ması hiç kolay değil. Bu söylediğimiz şeyler maalesef yasa ve uygulanacak. 

Şimdi, bu yasaların kapsadığı alanları aldığımız zaman, sahte meslek ve sanatların icrasından 
ilaçlara, yiyeceklere, birtakım ürünlere, sahte katkılara, sahte katkılardan Avukatlık Yasası'na, ver
gilere, vergilerden Ateşli Silahlar Yasası'na... Ve böylesine birbirini takip eden bir dizi yasa. 

Şimdi, merak ediyorum, gerçekten, biraz önce, Başkanlık Divanımız, 54 sıra sayılı Ses ve Gaz 
Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı'yla ilgili komisyon olmadığı için, bakanlık olma
dığı için bir erteleme kararı çıktı. Şimdi, o yasayla ilgili, yani kurusıkı tabancalarla ilgili, bu ertele
diğimiz yasayla ilgili burada da benzer bir hüküm var. 

Şimdi, bu sistematiğe baktığımızda da burada ister istemez zorlanıyoruz. Yani, bir yasayı erte
liyoruz. Örneğin: Bu yasada getirilen örnekten yola çıkarak "Kurusıkı tabir edilen ses ve gaz fişeği 
ya da benzerlerini atabilen tabancayı teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli 
silah hâline dönüştüren kişi bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır." Burada 
ceza bir yıldan üç yıla kadar. Ondan önceki tasarıyı görüşmüş olsaydık oradaki ceza müeyyidesi bir 
yıldan iki yıla kadardı. 

Şimdi, burada kafamız karışıyor. Bu, neyin uyumu? Yani, aynı konuda kanun sistematiği, tek
niği açısından da son derece sakat bir durumla karşı karşıyayız. Yani, 6136 sayılı Yasa dururken, 
uyum yasalarında ayrı, 6136 sayılı Yasa'yla ilgili dört beş madde düzenlemesi var, silah kaçakçılığı, 
büyük silahlar, küçük silahlarla ilgili cezalar var, 6136 sayılı Yasa'da ayrıca var. Ayrıca, gaz ve ses 
silahlan, kurusıkı silahlarla ilgili ayrı bir yasa tasarısı var. Onu da erteledik. Şimdi, üç parça -ayrı-
aynı konuda. Bu, bir uyum değil aslında. Bu, aslında bir uyumsuzluktur. Yani, iki madde söz konusu 
olduğunda, hâkim ne yapacaktır: Evrensel kuraldır, ceza kuralıdır, lehe olan hükmü uygulayacaktır. 
Bir yıldan üç yıla kadar olan cezayı değil, bir yıldan iki yıla kadar olan cezayı uygulayacaktır ve onu 
da, indirim uygulayıp, erteleyecektir. 

Sadece eksiklikler ve hatalar bu torba kanununda bununla sınırlı kalsa çok iyi. Hemen daha ba
şında ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Çünkü, yani Türk Ceza Kanunu'na uyumu sağlayalım derken, bir 
de bir uyumsuzluğu daha yaşıyoruz beraberinde. 
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Avrupa Birliği konusunda birtakım reformlar yaptık. Şimdi, bir taraftan Türk Ceza Kanunu temel 
yasa olarak Avrupa Birliği reformlarının çerçevesinde değişime uğradı. Ama, şimdi bu yasaları Türk 
Ceza Kanunu'na uyduruyoruz. Peki, Türk Ceza Kanunu'na uydurduğumuz bu yasalar, Avrupa Bir
liğinin Kopenhag Kriterleri'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Avrupa Konvansiyonu'na, ta
rafı olduğumuz, imzaladığımız onlarca uluslararası sözleşmeye ve Anayasa'nın 90'ıncı maddesi 
uyarınca iç hukukta kanun hükmünde olan bu sözleşmelere uygun mu? 

Daha başında, birinci grup, otuz madde olarak gidiyor, hemen beşinci maddede hemen bir uyum
suzluk yakalayabiliyoruz. Ne deniyor: "805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanıl
ması Hakkındaki Kanun şu şekilde değiştirilmiştir." Cezalandırma... 1926... Şimdi, kamu iktisadi 
teşebbüslerini bırakın, Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk İşleri Genel Müdürlüğündeki hâ
kimleri bile dil öğrensin diye dışarı gönderiyoruz. Avrupa Konseyinin -İngilizce, Fransızca- resmî dil
lerini öğrensin, ticaret dünyasında, ekonomi dünyasında, kurslara gönderiyoruz, şirketlerimizin çoğu 
uluslararası şirketler hâline gelmiş, çoğu ortak sermayeli ve bunların başında İngilizce, Fransızca 
konuşan direktörler var. Yani, şimdi Türkçe dışındaki dillere yasak getirirseniz, ben Kürtçe demiyo
rum, yani Arapça demiyorum veya işte başka bir dil demiyorum, ama bu iktisadi teşebbüslerde dünya 
ticaret dili olarak gelişen bu dilleri nasıl yasaklayıp, nasıl cezalandıracağız? Bunu uyumlulaştırdık, 
hangi yargıç bunun cezasını verecek? Uyumlulaştırdık, pakete elimizi kaldırdık, ertesi gün de rahat 
yasama, 30 madde geçti, bu, ilk 30'un içinde sadece. 

Şimdi bunca sakatlıklar var, ama şunu açık yüreklilikle ifade edeyim ki, bu düzen, bu sistema
tik... Bunu düzenleyen Adalet Komisyonundaki ve Bakanlıktaki uzmanlar olsun, komisyon baş
kanlarımız olsun, iki üç sene çok büyük bir gayret göstermişler kanun sistematiğini oturturken. Yani, 
öyle bir şey ki, bir fıkrayı çıkardığınız zaman, bir yapının temel taşını nasıl çıkarıyorsunuz, ondan 
sonra duvar üst üste geliyor, aynen öyle bir şey bu temel yasalar da. Yani zorlamaya çalıştık, birini 
çıkaramıyoruz, çıkardığınız zaman farklı bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama, AK Parti 
olsun, CHP olsun, MHP olsun, DTP olsun, grupları adına biz hukukçular, Adalet Komisyonunda 
gerçekten iyi niyetle, samimi olarak, nelerde ortaklaşabiliriz, yani neleri yapabiliriz, neleri birlikte gö
türebiliriz, yani bu ülke için, nelerde hizmet edebiliriz, bunun üzerinde yoğunlaştık ve bu yoğun
laşma sonucu, biraz önce arkadaşımız Sayın Gök'ün de açıkladığı gibi, bazı konularda ortak 
önergelerimiz oldu. Zaten oldukça çok sayıda yasa bu arada değişmiş, gelirken iki üç sene içinde. Bu 
yasaları biz mecburen ortak önergelerle bir ayıklayacağız, bir de, vicdanen, gerçekten bazı yasa
larda. .. Özellikle bu Yargıtaydaki isyanın, zaman aşımına uğrayan davaların, bu zaman aşımına uğ
rayan suçların, zaman aşımından kurtulan suçlar grubunun, her gün hayatımızın her alanına; gıdadan 
ilaca, ilaçtan giyime, giyimden her türlü tüketim maddesine sahte katkı sunanları mı dersiniz, zararlı 
katkı sunanları mı dersiniz, işin erbabı, ustası olmayıp da bir mesleği icra edenleri mi dersiniz, üs
tüne cübbe giyip avukatlık yapanları mı, yoksa "Ben doktorum." deyip ameliyat yapanları mı, çan
tasını alıp "Ben dişçiyim." diye gezenleri mi... Bu yasa, gerçekten, bu paket yasa, bu 651 yasa, 
aspirin gibi bir torba yasa, her şey var içinde. Her şey var içinde. Öyle bir gariplik ki, biz ne yapalım 
ne edelim derken, şunu, toplumun sağlığını hem bireyin sağlığını düşünerek ceza adaletini ve gü
venliğini düşünerek bazı suçlarda, özellikle özellikli suçlarda bazı artırımlar... 

Örneğin, silah yasası gündeme geldiği zaman silah kaçakçılığı konusunda, silah kaçaklığıyla 
beraber büyük silahlar -yani, bu büyük silah olarak tabir edilen otomatik kalaşnikof, M16 vesair gibi 
silahlar veya onun kaçakçılığı veya diğer silahlar- bunların kullanımı ve ruhsatlandırılması konusu 
gibi konularda cezaların artırılmasının önemli olduğunu düşündük. Çünkü, toplumda suç ve suçlu-
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hıkla mücadele bu kadar basit bir olay değil. Bir taraftan binlerce ruhsat almalar var, ama, bir taraf
tan da, toplumda suç ve ceza konusu var. Yani toplumu koruyacaksınız. İşte bunu düşündüğümüz 
zaman, ruhsat koşullarından yine vergi yasalarına kadar -ki en çok sıkıntı- vergi aflarıyla gelen vergi 
yasalarındaki hassasiyetlere dikkat çektik. Bu bahsettiğimiz sadece birkaç konu. 

Gerçekten, yasama organı olarak otuz maddelik paketler alındığı zaman, her milletvekilinin 
üşenmeden bir kez o yasaları okumasını öneriyoruz. Eğer herkes, grubunda bir sıkıntı olursa... Yani 
buradan anlamayabilirsiniz yasaları, çünkü burada dikkat ederseniz, işte 1329 Rebiülevvel diye, bir 
yasadan bahsediliyor, onu uyduracağız günümüze. Bunu anlamayabilirsiniz, ama bize sorarsanız 
veya Komisyondaki arkadaşlar size yardım edecektir, biz de bunun anlaşılmasını sağlayacağız, çünkü 
şöyle bir ön çalışması var. Yani, o küçük kitapçık hâline gelene kadar böyle bir çalışmadan geçti bu 
uzun bir emek sonucu ve tabii ki... Su sarfıyetin tezyid ve tenkisinden yola çıkarak gelen, bu mecra 
dahilindeki balıkların sayhgahına -şimdiki alabalık tesisleri, tabii teknoloji, ürünler çok gelişti- bu ya
sayı, bunu uyduracağız. Bu konuda, bilgilendirme konusunda sanıyorum gruptaki arkadaşlarımız 
yardımcı olabilirler. Ancak, burada, sanıyorum yirmi bir gün yasama Meclisinde bu temel kanun gö
rüşülecek. Bu yirmi bir günde, her gün otuz madde paket olarak gelecek. Otuz maddede, biz hukuk
çular olarak, Adalet Komisyonunda bir kısmını düzelttik, sizler de birazını düzeltirseniz, daha az 
hatayla bu temel yasaları çıkarmış veya hatalı yanlarını değiştirmiş oluruz diyorum, çünkü burada ka
famızı karıştıran bir konu daha var. Onu da açık yüreklilikle ifade etmekte yarar var. Bir tarafta vergi 
yasalarını bir şekle sokarken burada -Plan ve Bütçe Komisyonunda çalışmıştım- vergi yasası refor
munun gündemde olduğunu biliyorum. Ona ilişkin birtakım cezalar var. Türk Ticaret Kanunu gün
deme geliyor yakın zamanda, bilginiz var. Ona bağlı Borçlar Kanunu gündemde, yani birçok temel 
yasayla bağlantılı yasalar da bunun içinde yer alıyor, ki bunların içinde bu temel yasalarla beraber çok 
önemle üzerinde durulması gereken bir iki bölüm var. Bu bölüm, fikrî ve sınai haklarla ilgili düzen
lemelerdir. Bu fikrî ve sınai haklarla ilgili düzenlemeler konusunda, korsan yayıncılık konusunda, ki
tapların kaldırımdan satılmamasından tutun da pullara kadar çok farklı içerikleri olan bu torba 
yasasında, biraz gayret edersek birkaç maddenin daha düzelmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. 
Bunu nasıl yapacağız? Mademki birlikte iyi niyetle yola çıktık, her parti grubunun temsilcilerinin or-
taklaştığı noktalar var, diğer noktalarda da eğer kanun önergeleri, değişiklikleri gelirse, yani şunu 
yasama Meclisinde gerçekten dikkatle izlemekte yarar var: Yani muhalefet getirdi ben reddedeyim, 
iktidar getirdi o zaman elimi kaldırayım!.. Yani bu anlayışı artık terk etmemiz gerekiyor, eğer 73 
milyon insanımıza hizmet sunmak istiyorsak, nasıl ki biz bu grup çalışmalarında da ortaklaşmaya ça
lışıyorsak, birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorsak, bu yirmi bir gün içinde de eğer temel aksaklık
ları olan yasalar konusunda farklı önergeler gelirse, bunun biraz üzerinde durabilirsek, birçok yanlışı 
düzeltebiliriz. Tümünü zaten düzeltmek mümkün değil. Deveye "Neden boynun eğri?" diye sor
muşlar "Nerem düzgün ki!" demiş. 651 yasa bir pakette, bir torbada gelirse, hiç mümkün değil, he
piniz hukukçu olsanız, hepiniz uzman olsanız, dil uzmanı olsanız, ne olursa olsun, yüzde lOO'lük bir 
düzeltme yapma şansımız yok. Hiç olmazsa, bunu yüzde 70'lere kadar, olumlu bir şekilde, beraber, 
hep beraber, bir ortaklaşa çalışma örneği vererek, bir çalışma yapalım diyorum. 

Şimdiden, hepinize kolay gelsin diyorum. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum. (DTP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 
Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için, 8 Ocak 2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 19.58 

! • 
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VIII.- OYLAMALAR 

1.- Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifine verilen oyların sonucu: 

Oylama Saati 
S. Sayısı 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

19.10 
55 

550 
239 

2 
6 
1 

248 
2 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağn 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Atılgan 
Çelik 
Erbatur 
Fırat 
Gürkan 
Güvel 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Seyhan 
Tankut 
Ünüvar 
Varlı 
Vural 
Yıldırım 
Aydın 
Erdoğan 
Gürsoy 
Köse 
Kutlu 
Açba 
Akçan 
Aslan 
Aydoğan 
Eroğlu 
Koca 
Unlütepe 
Alır 
Aydemir 
Eryılmaz 
Kava 
Kotan 
Erdemir 
Gülle 
Unsal 
Akıncı 
Aksoy 
Asan 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Baytok 
Bingöl 
Bölükbaşı 

Adı 
Kürşat 
Ömer 
Nevin Gaye 
Dengir Mir Mehmet 
Fatoş 
Hulusi 
Vahit 
Ali 
Tacidar 
Yılmaz 
Necdet 
Muharrem 
Mustafa 
Recai 
Ahmet 
Mehmet 
Şevket 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Sait 
Abdülkadir 
Zekeriya 
Halil 
Veysel 
Ahmet 
Halil 
Mehmet Hanefi 
Abdulkerim 
Yaşar 
Cemal 
Fatma Salman 
Avni 
Akif 
Hüseyin 
Zekeriya 
Bekir 
Aşkın 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Nesrin 
Tekin 
Ahmet Deniz 

Parti 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AKP 
AKP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
DSP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

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 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Binaöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 

Soyadı 

Çağlayan 
Çiçek 
Dağı 
Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
Halıcı 
İpek 
İyimaya 
Kapusuz 
Kayatürk 
Koca 
Okay 
Özcan 
Özdalga 
Paçacı 
Pehlivan 
Sav 
Türkeş 
Yazıcıoğlu 
Arıcı 
Badak 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Çöllü 
Emek 
Günal 
İrbeç 
Kaptan 
Süner 
Şahin 
Toskay 
Yıldız 
Arifağaoğlu 
Çolak 
Atay 
Çerçioğlu 
Erdem 
Ertürk 
Koç 
Kumcuoğlu 
Taner 
Uzunırmak 
Akbaş 
Aydoğan 
Bulut 
Özgün 
Öztaylan 
Pazarcı 
Şali 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Ataoğlu 
Coşkun 
Yılmaz 
Ergezen 

Adı 

Mehmet Zafer 
Cemil 
Zeynep 
Reha 
Eşref 
Bülent 
Mehmet Emrehan 
Haluk 
Ahmet 
Salih 
Burhan 
Faruk 
Hakkı Süha 
Mehmet Zekai 
Nazmi Haluk 
Mustafa Cihan 
Mücahit 
Önder 
Yıldırım Tuğrul 
Mustafa Said 
Abdurrahman 
Sadık 
Deniz 
Mevlüt 
Hüsnü 
Atila 
Mehmet 
Yusuf Ziya 
Osman 
Tayfur 
Mehmet Ali 
Tunca 
Hüseyin 
Metin 
Ertekin 
Mehmet Fatih 
Özlem 
Mehmet 
Ahmet 
Atilla 
Ertuğrul 
Recep 
Ali 
Ayşe 
Ergün 
Ahmet Duran 
İsmail 
Mehmet Cemal 
Hüseyin 
Ali Osman 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Kazım 
Yusuf 
Cevdet 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
DSP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
MHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Soyadı 
Karabaş 
Kiler 
Taşar 
Coşkunyürek 
Metin 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Büyükataman 
Candemir Çelik 
Çakmak 
Çelik 
Demirel 
Homriş 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Koyuncu 
Kul 
Ocakden 
Öymen 
Özensoy 
Özer 
Tun çak 
Tutan 
Cengiz 
Daniş 
Kuşku 
Küçük 
Akman 
Bukan 
Kınıklıoğlu 
Aydoğmuş 
Bağcı 
Günday 
Kafkas 
Yıldırım 
Ayhan 
Ekici 
Erçelebi 
Erdoğan 
Ertemür 
Kavaf 
Yüksel 
Arslan 
Arzu 
Aslan 
Birdal 
Demirtaş 
Eker 
Kışanak 
Kurt 
Merdanoğlu 
Tuğluk 
Budak 
Çakır 
Paçarız 

Adı 
Mehmet Nezir 
Vahit 
Cemal 
Yüksel 
Fatih 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
İsmet 
Canan 
Hayrettin 
Faruk 
Kemal 
H. Hamit 
Mehmet Altan 
Sedat 
Ali 
Ali 
Mehmet 
Onur Başaran 
Necati 
Abdullah 
Mehmet 
Mehmet Emin 
Mustafa Kemal 
Mehmet 
Müjdat 
Ahmet 
Nurettin 
Ahmet 
Suat 
Ahmet 
Cahit 
Derviş 
Agah 
Murat 
Emin Haluk 
Mithat 
Hasan 
Mehmet Salih 
Ali Rıza 
Selma Aliye 
Mehmet 
M. İhsan 
Kutbettin 
Osman 
Akın 
Selahattin 
Mehmet Mehdi 
Gültan 
Abdurrahman 
Ali ihsan 
Aysel 
Necdet 
Rasim 
Bilgin 

Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
DTP 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
CHP 
CHP 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Edime 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

Soyadı 
Uslu 
Çetinkaya 
İşbaşaran 
Oztürk 
Septioğlu 
Yanılmaz 
Karakelle 
Tmastepe 
Yıldırım 
Akdağ 
Aksak 
Aydın 
Dağcı Çığlık 
Ertugay 
Gülyurt 
Kavaz 
Asil 
İçli 
Mercan 
Oztürk 
Sönmez 
Unakıtan 
Ağyüz 
Durdu 
Ekici 
Erdoğan 
Mazıcıoğlu 
Müftüoğlu 
Özdemir 
Sarı 
Şahin 
Şimşek 
Canikli 
Karaibrahim 
Özkan 
Sönmez 
Temür 
Aydın 
Doğan 
Geylani 
Özbek 
Zeydan 
Çay 
Çirkin 
Durgun 
Ergin 
Kahya 
Karasayar 
Oztürk 
Şanverdi 
Yazar 
Yılmaz 
Bilgiç 
Coşkuner 
Dilek 
Korkmaz 
Kurt 

Adı 
Cemaleddin 
Mehmet Necati 
Feyzi 
Tali ir 
Faruk 
Hamza 
Sebahattin 
Erol 
Binali 
Recep 
Muhyettin 
Saadettin 
Fazilet 
Zeki 
Muzaffer 
İbrahim 
Beytullah 
Hüseyin Tayfun 
Hasan Murat 
Emin Nedim 
Fehmi Murat 
Kemal 
Yaşar 
Mahmut 
Akif 
Mehmet 
Halil 
Özlem 
Hasan 
Mehmet 
Fatma 
Mehmet 
Nurettin 
Eşref 
Murat 
H. Hasan 
Ali 
Kemalettin 
Yahya 
Hamit 
Abdulmuttalip 
Rüstem 
Fuat 
Süleyman Turan 
Gökhan 
Sadullah 
Abdülhadi 
Orhan 
Mustafa 
Fevzi 
Abdulaziz 
izzettin 
Süreyya Sadi 
Mevlüt 
Mehmet Sait 
Süleyman Nevzat 
Haydar Kemal 

Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Akkuş 
Çelik 
Er 
Gök 
İnan 
Oksal 
Öztürk 
Seçer 
Şandır 
Tüzmen 
Ural 
Üskül 
Ağırbaş 
Aksu 
Akşener 
Akşit 
Aktan 
Arat 
Ataş 
Ayva 
Bağış 
Rahçekapılı 
Basesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Birinci 
Bol 
Büyükkaya 
Çamuroğlu 
Çubukçu 
Dedegil 
Denizolgun 
Dinçer 
Domaç 
Ekren 
Elekdağ 
Erdoğan 
Güllüce 
Günay 
Gündüz 
Hacaloğlu 
İncekara 
Kaçır 
Kalsın 
Kaya 
Keleş 
Kesici 
Kılıçdaroğlu 
Kıyıklık 
Koral 
Korkmaz 
Kuzu 
Macit 
Melen 
Memecan 
Meral 
Mert 

Adı 

Akif 
Behiç 
Ali 
İsa 
Ömer 
Ali 
Ali Rıza 
Vahap 
Mehmet 
Kürşad 
Kadir 
Mehmet Zafer 
Ayşe Jale 
Abdülkadir 
Meral 
Güldal 
Gündüz Suphi 
Necla 
Mustafa 
Lokman 
Egemen 
Avşe Nur 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Necat 
Fuat 
Alaattin 
Reha 
Nimet 
Alev 
Mehmet Beyazıt 
Ömer 
Mehmet 
Nazım 
Mustafa Şükrü 
Recep Tayyip 
Idris 
Ertuğrul 
İrfan 
Algan 
Halide 
Ünal 
Canan 
Atila 
Birgen 
İlhan 
Kemal 
Feyzullah 
Recep 
Esfender 
Burhan 
Hasan 
Mithat 
Mesude Nursuna 
Bayram Ali 
Hüseyin 

Parti 

MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DSP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
DSP 

Oyu 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

- 3 8 3 -



TBMM B:45 3 . 1 . 2008 

İli 
istanbul 
İstanbul 
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 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Müezzinoğlu 
Öktem 
Özpolat 
Özyürek 
Piltanoğlu Türköne 
Sekmen 
Serter 
Sevigen 
Soysal 
Sözen 
Şafak 
Şahin 
Tamaylıgil 
Tan 
Topuz 
Torlak 
Tuncel 
Uras 
Yağız 
Yağmurdereli 
Yardımcı 
Yazıcı 
Yıldız 
Yiğit 
Aksoy 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Ayhan 
Bal 
Baratalı 
Birgün 
Ersin 
Erten 
Gönül 
Hasgür 
Hotar Göksel 
Kalkan 
Katmerci 
Mumcu 
Oyan 
Öztürk 
Sipahi 
Susam 
Tanrıkulu 
Tekel ioğlu 
Vural 
Yemişçi 
Dağdaş 
Güven 
Karabayır 
Altan 
Köylü 
Serdaroelu 
Sıvacıoğlu 
Çakmakoğlu 
Elitaş 

Adı 
Mehmet 
Şinasi 
Mehmet Ali 
Mustafa 
Özlem 
Mehmet 
Fatma Nur 
Mehmet 
Çetin 
Edibe 
Ümit 
İdris Naim 
Bihlun 
Ahmet 
Ali 
Durmuşali 
Sebahat 
Mehmet Ufuk 
Süleyman 
Osman Gazi 
Hasan Kemal 
Hayati 
Sacid 
İbrahim 
Tali a 
Kıvılcım Kemal 
Canan 
Mehmet 
Selçuk 
Şenol 
Bülent 
Recai 
Ahmet 
Abdurrezzak 
Mehmet Vecdi 
İbrahim 
Fatma S. Nükhet 
Erdal 
İsmail 
Şükran Güldal 
Oğuz 
Harun 
Kamil Erdal 
Mehmet Ali 
Ahmet Kenan 
Mehmet Sayım 
Oktay 
Tuğrul 
Gürcan 
Mahmut Esat 
Zeki 
Hasan 
Hakkı 
Mehmet 
Musa 
Sabahattin 
Mustafa 

Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
CHP 
DSP 
CHP 
MHP 
DTP 
ÖDP 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
DSP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
DSP 
MHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Karayel 
Kulkuloğlu 
Öksüzkaya 
Yakut 
Yıldız 
Barış 
Dibek 
Sarıçam 
Arslan 
Çalışkan 
Çobanoğlu 
Ayar 
Baştopçu 
Durmuş 
Erenkaya 
Ergün 
Gönül 
Işık 
Pepe 
Selvi 
Angı 
Bal 
Büyükakkaşlar 
Candan 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Kabakçı 
Kalaycı 
Kart 
Öksüz 
Özkul 
Öztürk 
Tuna 
Tüfekçi 
Türkmenoğlu 
Ak soy 
Biçer 
Işık 
Kinay 
Ordu 
Tuğcu 
Aslanoğlu 
Çalık 
Fındıklı 
Koca 
Ölmeztoprak 
Öz 
Şahin 
Akçay 
Arınç 
Berber 
Bilen 
Çerçi 
Enöz 
Mengü 
Orhan 

Adı 
Yaşar 
Mehmet Şevki 
Ahmet 
Sadık 
Taner 
Tansel 
Turgut 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Abdullah 
Metin 
Eyüp 
Muzaffer 
Cumali 
Hikmet 
Nihat 
Azize Sibel 
Fikri 
Osman 
Mehmet Cevdet 
Hasan 
Faruk 
Ahmet 
Muharrem 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Mustafa 
Mustafa 
Atilla 
Özkan 
Kerim 
Ali 
Hüsnü 
Harun 
Ayşe 
Soner 
İsmail Hakkı 
Alim 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Hüseyin 
Ferit Mevlüt 
Öznur 
Mahmut Mücahit 
İhsan 
Fuat 
Ömer Faruk 
Mehmet 
Erkan 
Bülent 
Recai 
ismail 
Mehmet 
Mustafa 
Şahin 
Ahmet 

Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
MHP 

Oyu 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul/Mükerrer 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 
Tanrıverdi 
Yetene 
Arıkan 
Doğan 
Kaynak 
Ozbolat 
Pakdil 
Paksoy 
Sağlam 
Tatlıbal 
Ayna 
Şahkulubey 
Çelebi 
Demir 
Türk 
Yüksel 
Arslan 
Ergin 
Ergun 
Hıdır 
Özden 
Topuz 
Karayağız 
Sakık 
Yaman 
Yılmaz 
Dede 
Feralan 
Köybaşı 
Göksel 
inan 
Selamoğlu 
Fatsa 
Güler 
Güner 
Hamarat 
Yalçın 
Yılmaz 
Yılmaz 
Bayramoğlu 
Çırakoğlu 
Yılmaz 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Kutluata 
Üstün 
Yıldırım 
Binici 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Oztürk 
Şahinoğlu 
Yeni 

Adı 
Hüseyin 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Avni 
Veysi 
Durdu 
Nevzat 
Mehmet Akif 
Mehmet 
Cafer 
Emine 
Gönül Bekin 
Süleyman 
Mehmet Halit 
Ahmet 
Cüneyt 
Ali 
Gürol 
Metin 
Mehmet Nil 
Yüksel 
Fevzi 
Seracettin 
Sırrı 
M. Nuri 
Medeni 
Mahmut 
Ahmet Erdal 
Rıtvan 
ismail 
Mümin 
Muharrem 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
Rahmi 
Mustafa 
Rıdvan 
Ayhan 
Enver 
Bayram Ali 
Lütfı 
Ahmet Mesut 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Münir 
Ayhan Sefer 
Recep 
Suat 
Osman 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Ahmet Haluk 
Fatih 
Birnur 
Ahmet 

Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Pani 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DTP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 

Demirkıran 
Helvacıoğlu 
Ozçelik 
Altay 
Dodurgalı 
Tıngıroğlu 
Açıkalın 
Kılıç 
Ozdemir 
Uzun 
Yazıcıoğlu 
Yeri ikaya 
Akbulut 
Nalcı 
Oztrak 
Taylan 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Demir 
Diren 
Doğru 
Gülsün 
Yüksel 
Aykan 
Cumur 
Erdöl 
Göktaş 
Hamzaçebi 
Özak 
Seymenoğlu 
Yunusoğlu 
Genç 
Halis 
Akman 
Başak 
Binici 
Cevheri 
Eyyüpoğlu 
Gülpınar 
Izol 
Kuş 
Önen 
Özyavuz 
Yetkin 
Coşkunoğlu 
Çetin 
Uslu 
Altun 
Çelik 
Dinçer 
Kurtulan 
Orhan 
Türkmenoğlu 
Üçer 
Akgül 
Bozdağ 

Adı 

Afif 
Memet Yılmaz 
Osman 
Engin 
Abdurrahman 
Kadir 
Mehmet Mustafa 
Osman 
Malik Ecder 
Selami 
Muhsin 
Hamza 
Tevfık Ziyaeddin 
Kemalettin 
Faik 
Necip 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
Osman 
Orhan Ziya 
Reşat 
Hüseyin 
Dilek 
Asım 
Mustafa 
Cevdet 
Kemalettin 
Mehmet Akif 
Faruk Nafiz 
Safiye 
Süleyman Latif 
Kamer 
Şerafettin 
Yahya 
Ramazan 
ibrahim 
Sabahattin 
Seyit 
Eyyüp Cenap 
Zülfikar 
Mustafa 
Abdulkadir Emin 
Çağla Aktemur 
Abdurrahman Müfit 
Osman 
Mustafa 
Nuri 
Kerem 
Hüseyin 
İkram 
Fatma 
Gülsen 
Kayhan 
Özdal 
Abdulkadir 
Bekir 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
DTP 
CHP 
AK Paıti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
BBP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
Bağımsız 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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İli 

Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Coşkun 
Çiçek 
Ekici 
Öztürk 
Erdoğan 
Kocal 
Köktürk 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Ertuğrul 
İnceöz 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çalış 
Elvan 
Durmuş 
Erdem 
Kıratlı 
Ozbayrak 
Ata 
Ekmen 
İnal 
Yıldız 
Bayındır 
Kaplan 
Şeyda 
Tunç 
Yalçınkaya 
Kaya 
Öğüt 
Buldan 
Güner 
Evcin 
İnce 
Ceylan 
Ünal 
Ünal 
Devecioğlu 
Kara 
Bahçeli 
Coşkun 
Doğruer 
Kastal 
Erbay 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Osman 
Mehmet 
Mehmet 
Mehmet Yaşar 
Fazlı 
Ali 
Ali İhsan 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Osman 
İlknur 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Hasan 
Lütfı 
Osman 
Vahit 
Turan 
Mustafa 
Ayla Akat 
Mehmet Emin 
Ahmet 
Bengi 
Sevahir 
Hasip 
Abdullah Veli 
Yılmaz 
Muhammet Rıza 
Saffet 
Ensar 
Pervin 
Ali 
İlhan 
Muharrem 
Mehmet 
Cumhur 
Mustafa 
Hüseyin 
Hasan 
Devlet 
Hakan 
İbrahim Mete 
Durdu Mehmet 
Celal 
Metin 
Yaşar 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
DTP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

• 
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IX.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin sorusu ve 

Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1010) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELÎKrtarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.20/11/2007 

Sorumluluklarını layıkıyla yerine getirme ateşi ile yanan öğretmenlerimiz, yurdumuzun 
her köşesinde, Atatürk i lke ve devrimleri ışığında bilinçli bireyler yetiştirmek ve yeni nesillere 
bilgi, birikim ve beceriler kazandırmak için özveriyle görev yapmaktadırlar. Bu 
fedakarlıklarına rağmen, maalesef, insanlarımıza çağdaş yaşamın kapılarını açan 
öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirici düzenlemeler bugüne kadar 
yapılmamıştır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Türkiye dünya genelinde öğretmenine 
en az reel ücret ödeyen ülkelerden biridir. 

1-) Görevlerini yerine getirirken hiçbir özveriden kaçınmayan, diğer ülkelerdeki 
meslektaşlarından daha fazla görev yapan öğretmenlerimize dünya genelindeki en az reel 
ücreti ödeyen ülke o lmamızı nasıl değerlendirmektesiniz? 

2-) Öğretmenlerimizin artan sorumluluklarını gerektiği biçimde yerine getirmelerine 
imkan verecek ve toplumu bilgi çağına hasırlama görevini başarıyla yerine getirebilmesini 
sağlayacak düzenlemeler neden gerçekleştirilmcmektedir? 

3-) Öğretmenlerimizin asıl ve yüce görevlerini yapmalarını kısıtlayan maddi ve manevi 
olanaksızlıklar ne zaman ortadan kaldırılacaktır? Bunun için ne gibi somut çalışmalar 
içerisindes iniz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ &X^ OL/o(/200S 
Konu : Soru Önergesi * 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :06.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1 980 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ' ın , '"öğretmenlerin özlük haklarına 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/1010 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin, 
yararlanacakları haklar yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet sınıfları 
itibarıyla görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Bu çerçevede, öğretmenlerimizin çalışma şartları, emek-ücret ilişkisi bütünlüğünde 
aylık ve diğer özlük hakları, kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi 
çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak 
devletin ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükümet programları çerçevesinde dengeli 
bir iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar, Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili 
kamu kurumlan nezdinde sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

389-
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2.-Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilme
sine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1012) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakımı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 20.1 1.2007 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay Milletvekili 

Türk Eğiıim-Serfin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin sosyo
ekonomik durumlarına ilişkin 1700 öğretmenle yaptığı anket çalışmasının sonucunda, 
ankete katılan öğretmenlerin yüzde 23.5'inin görevlerinden arta kalan zamanlarda ek iş 
yaptığı, yüzde 8q.6'sının kredi kartı borcu ya da taksitleri olduğu, öğretmenlerin yüzde 91.4'ü 
maaşından birikim yapamadığını dile getirdiği, ekonomik durumunu gerekçe gösteren 
öğretmenlerin yüzde 78'iniıı bilimsel gelişmeleri takip edemediği ortaya çıkmıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1 - Öğretmenlerin mesai dışı zamanlarında ek iş yaparak itibarlarını zedelemelerinin 
önüne geçmek için, öğretmenleri lam gün okulda aktif kılacak bir çalışma ve maaş 
düzenlemesine gidilmesi düşünülmekte midir? 

2- Öğretmenlerin doğum izinleri, evlilik, çocuk, süt ve kira yardımı vb. ödentilerinde 
iyileştirme yapılması düşünülmekte midir? 

3- Öğretmenlerin okul nöbet görevlerinin ücrellendirilmesi düşünülmekte midir? 
4- Yapılan işin aynılığı göz önünde bulundurularak, sözleşmeli öğretmenlerin maaş ve 

özlük haklarında yeni bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? 
5- Çeşitli branşlardaki öğretmen fazlalığı ve/veya açığı konusunda, önümüzdeki on yıl 

için bir master planı hazırlanarak hangi branşta ne kadar öğretmen ihtiyacı olduğu 
belirlenmiş midir? 

- 3 9 0 -
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/üj &Z/Of/2QW 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1980 sayılı yazı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKlN'in, "öğretmenlerin özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin" ilgi yazı eki 7/1012 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Bakanlığımız, merkez ve taşra teşkilâtında görev yapmakta olan personelin 
yararlanacakları haklar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet sınıfları 
itibarıyla görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Bu çerçevede, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu Bakanlığımız personelinin çalışma 
şartları ile emek-ücret ilişkisi bütünlüğünde aylık ve diğer özlük haklarında; personelin kıdem ve 
öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin 
sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak devletin ekonomik imkânları, kalkınma 
planları ve hükümet programları çerçevesinde dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik 
çalışmalar, Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili kamu kurumları nezdinde 
sürdürülmektedir. 

Sözleşmeli öğretmenler, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde görev yapmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerin 
ücretleri, emsali kadrolu öğretmenin aldığı aylık dikkate alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla 
belirlenmektedir. 

Sözleşmeli öğretmenler, emsali kadrolu öğretmenin aylık karşılığı okutmakla yükümlü 
olduğu ders saati sayısı kadar ders okutmakla yükümlüdür. Aylık karşılığı ders görevini 
doldurduktan sonra girmiş oldukları her ders saati için sözleşmeli öğretmenlere de ayrıca ek ders 
ücreti ödenmektedir. 

Diğer taraftan Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı ise her yıl 
olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da Bakanlığımız kadrolarında görevli iken emeklilik, istifa ve 
benzeri nedenlerle boşalan kadrolar göz önünde bulundurularak belirlenecek olan alanların 
ihtiyaç yüzdeleri de dikkate alınarak Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilecek olan kadro 
ve pozisyon ölçüsünde karşılanmaya çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'in, Amasya'daki bir lisede bazı öğrencilere baskı uygu
landığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1015) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması için gereğini arz ederim.21.11.2007 

Çetin SOYSAL 
İstanbul Milletvekili 

c 
Ulusal bir gazetede yer alan habere göre; Amasya Anadolu Kız Meslek 

Lisesi'nde okuyan ve buraya bağlı olan pansiyonda kalan 4 öğrencinin, baskı 
nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldıkları belirti lmiştir. Ramazanda oruç 
tutmadığı, namaz kılmadığı ve başını kapatmadığı için baskı gören öğrencilerin 
velileri de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne durumu önceden bildirdiklerini açıklamıştır. 
Ayrıca Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mehmet Saydam erkek öğretmenlere ve 
dinci baskıya karşı çıkan kadın öğretmenlere nöbet tutturulmadığını, okul dışından 
öğretmenler getirildiğini, bu Öğretmenlerin de dinci baskı uyguladığını 
belirtmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde; 

1-Amasya Anadolu Kız Meslek Lisesi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlatılmış 
mıdır? 

2- Sözkonusu baskının velilerce daha önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildiği 
belirti lmektedir. Böyle bir başvuru var mıdır? Varsa gereken inceleme Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmış mıdır? 

3-Erkek öğretmenlere ve baskıya karşı gelen kadın öğretmenlere nöbet 
tutturulmamasının nedeni nedir? 

4-Nöbet için dışardan öğretmen getirildiği ve bu öğretmenlerin de öğrencilere 
baskı uyguladığı doğru mudur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : 8.08.0.808.0.03.06.03-11/0^ OZ/tf./2QQ& 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 06.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1980 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL'ın, "Amasya'daki bir lisede bazı öğrencilere 
baskı uygulandığı iddialarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/1015 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4. Anayasa'mızın lO'uncu maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004 - 5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 

olarak hareket etmek zorundadır." hükümleri yer almaktadır. Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde 
başta Anayasa'mızın bu maddesi olmak üzere bütün kanunlarımızın hükümlerine uygunluk 
konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; personelimizden, görev ve sorumluluklarıyla 
bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında yapılan inceleme-
soruşturma sonucunda getirilen teklifler doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Amasya Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Amasya Merkez Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesiyle ilgili iddialara 

İlişkin olarak Valilikçe soruşturma başlatıldığı, 
b) Söz konusu iddia hakkında öğrenci velilerinden, Millî Eğitim Müdürlüğüne intikal eden 

herhangi bir yazılı ve sözlü şikayet bulunmadığı, 
c) Okul pansiyonundaki belleticilik ve nöbet görevlerinin; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 

Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin lO'uncu maddesine uygun şekilde verildiği, Okulda görev yapan 
tüm bayan öğretmenlerin -dilekçe verip nöbet tutmak istemeyenler hariç- nöbet tutmakta oldukları, 

ç) 2007-2008 eğitim-öğretim yılında nöbet ve belleticilik görevlerinin, sadece Okulun kendi 
kadrosunda bulunan öğretmenler tarafından yerine getiri 

anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

- 3 9 3 -



TBMM B: 45 3 .1 .2008 

4.- Muğla Milletvekili Metin Ergun 'un, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkir, 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1028) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından vj»*\lı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 20.1 1.2007 

Prof.Dr.fcfetmERGUN 
Muğla Milletvekili 

Gençliğimizin aydınlık ufuklara gidişinin Önderi olan ve çok kutsal bir 
mesleği icra eden Öğretmenlerimizin saymakla bitmeyecek kadar çok sorunları 
bulunmaktadır. Bunların başında; gelir düzeylerinin de çok düşük olması 
gelmektedir. Buna ilaveten sağlık, lojman, ulaşım gibi pek çok sorunları 
bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre bu kutsal mesleği ifa eden Öğretmenlerin % 
23.5'i görevden arta kalan zamanlarda geçim sıkıntısı nedeniyle ek iş 
yapmaktadırlar. Yine % 58'i kirada oturan Öğretmenlerin sadece % 9.1'i 
maaşlarından birikim yapabilmektedirler. En acı tarafı ise % 72'si çocuklarının 
Öğretmen olmasını istememektedir. Çünkü büyük bir kısmı hayatlarını çok zor 
şartlar altında borç içerisinde idame ettirmektedirler. Ülkemiz Öğretmenlerinin 
yaşam standartları, Avrupa Ülkelerindeki meslektaşları ile kıyaslandığında arada 
ciddi bir uçurumun olduğu görülmektedir. 

Mesai mefrumu gözetmeksizin Yurdun her bir köşesinde canla başla 
çalışan Öğretmenlerimiz ne yazık ki Ülkemizde hak ettiği konumda değildir. 
Maaşlarının ve Özlük Haklarının bir an evvel çözüme kavuşturulması ve 
kaybettikleri itibarın yeniden kazandırılması gerekmektedir. 

Bu bağlamda; 

1-Öğretmenlerimizin maaş ve özlük haklarıyla ilgili bir iyileştirme yapılacak 
mı 

2-Öğretmenliği cazip hale getirmek için herhangi bir çalışmanız var mı? 

3-İlçelerde ve köylerde görev yapan Öğretmenlerin il merkezlerinde görev 
yapabilmek hususunda talepleri çok fazla olmaktadır. Bunu önlemek için taşrada 
görev yapanlara bir ayrıcalık tanınarak özendirici hale getirilebilinir mi? 
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TBMM B:45 3 . 1 . 2008 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ 0 > OL /©/ /200B 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :06.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1980 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Prof. Dr. Metin ERGUN'un, "öğretmenlerin özlük haklarının 
iyileştirilmesine ilişkin" ilgi yazı eki 7/1028 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Bakanlığımız, merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan personelin 
yararlanacakları haklar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet sınıfları 
itibarıyla görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Bu çerçevede, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu Bakanlığımız personelinin 
çalışma şartları ile emek-ücret ilişkisi bütünlüğünde aylık ve diğer özlük haklarında; 
personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki 
zorluk, personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak devletin ekonomik 
imkânları, kalkınma planlan ve hükümet programları çerçevesinde dengeli bir iyileştirme 
sağlanmasına yönelik çalışmalar, Devlet Personel Rejimi bütünlüğünde ilgili kamu kurumları 
nezdinde sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapacak 
öğretmenlerin atamalan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır, öğretmenlerimizin yer değiştirme işlemleri 
de yine anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, hizmet puanları dikkate alınarak yarıyıl ve 
yaz tatillerinde gerçekleştirilmekte olup atama ve yer değiştirme işlemlerinde merkez veya 
taşra şeklinde bir ayrım yapılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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5.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız 'in, atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1031) 

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 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n . B a ş b a k a n S a y ı n R e c e p T a y y i p E r d o ğ a n 
t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı i s t e ğ i m i b i l g i l e r i n i z e s u n a r ı m . 

S a y g ı l a r ı m l a . 2 8 K a s ı m 2 0 0 7 " 

S ü l e y m a n Y a ğ ı z 
D S P İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i -^4^ 
M e d y a d a şu s ı r a l a r s ı k s ı k a t a m a h a b e r l e r i y a y ı m l a n m a k t a d ı r . 

H a b e r l e r d e b u a t a m a l a r ı n . C u m h u r b a ş k a n ı S a y ı n A b d u l l a h &ü\ 
t a r a f ı n d a n i t i r a z s ı z o n a y l a n d ı ğ ı b e l i r t i l m e k t e d i r . H a t t a ö n c e k i 
C u m h u r b a ş k a n ı S a y ı n A h m e t N e c d e t Se.xtır t a r a f ı n d a n 
o n a y l a n m a y a n k i ş i l e r i n d e h i ç t e r e d d ü t e d i l m e d e n a t a m a l a r ı n ı n 
g e r ç e k l e ş t i r i l d i ğ i v u r g u l a n m a k t a d ı r . 

B u d u r u m , k a m u d a , h ü k ü m e t i n i z t a r a f ı n d a n b ü y ü k b i r 
k a d r o l a ş m a y a g i d i l d i ğ i k a n a a t i n i b e r a b e r i n d e g e t i r m e k t e d i r . K a l d ı k i , 
h ü k ü m e t i n i z i n , b u atamalardan önc& b i l e C u m h u r i y e t t a r i h i n d e b u g ü n e 
d e k g ö r ü l m e d i k b i r p a r t i z a n l ı k y a p t ı ğ ı i d d i a s ı d a k a m u y u e n ç o k 
e n d i ş e l e n d i r e n b i r d u r u m o l a r a k o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r . 

B u b a ğ l a m d a ; 

1 - A t a m a l a r d a h ü k ü m e t i n i z i n v e B a ş b a k a n o l a r a k ş a h s ı n ı z ı n 
g ö z e t t i ğ i k ı s t a s l a r n e l e r d i r ? 

2 - C u m h u r b a ş k a n ı S a y ı n A b d u l l a h G ü l ' ü n g ö r e v e b a ş l a m a s ı n d a n b u 
y a n a h ü k ü m e t i n i z i n ö n e r d i ğ i k a ç k i ş i n i n a t a m a s ı 
g e r ç e k l e ş t i r i l m i ş t i r ? B u k i ş i l e r i n a d l a r ı n ı v e g ö r e v y e r l e r i n i 
a ç ı k l a r m ı s ı n ı z ? 

3 - Ö n c e k i C u m h u r b a ş k a n ı S a y ı n A h m e t N e c d e t S e z e r *••••-•* 
t a r a f ı n d a n i t i r a z e d i l e n i s i m l e r Ö z e r i n d e h ü k ü m e t i n i z i n v e 
h ü k ü m e t b a ş k a n ı o l a r a k s i z i n ı s r a r e t m e n i z i n n e d e n i y a d a 
n e d e n l e r i n e l e r d i r ? 

4 - B u k i ş i l e r t e r e d d ü t e d i l e c e k k i ş i l e r s e v e b u t e r e d d ü t d e v l e t i n 
i l g i l i b i r i m l e r i t a r a f ı n d a n ö n c e k i C u m h u r b a ş k a n ı ' n a i l e t i l m i ş s e , 
b u g ü n k ü C u m h u r b a ş k a n ı ' n a v e r i l e n v e t e r e d d ü t v e y a k u ş k u 
i ç e r m e y e n b i l g i l e r i n h a n g i b i r i m l e r t a r a f ı n d a n v e r i l m i ş 
o l a b i l e c e ğ i k o n u s u n a , i s t i h b a r a t b i r i m i n i n b a ğ l ı o l d u ğ u m a k a m ı n 
b a ş k a n ı o l a r a k a ç ı k l ı k g e t i r e b i l i r m i s i n i z ? 

5 - B u a t a m a l a r ı n d ı ş ı n d a AKP'nin i k t i d a r a g e l m e s i n d e n b u y a n a 
d e v l e t i n k u r u m v e k u r u l u ş l a r ı n d a k a ç k iş i g ö r e v i n d e n a l ınmış 
v e b u n l a r ı n y e r i n e k a ç kişinin a t a m a s ı y a p ı l m ı ş t ı r ? G ö r e v d e n 
a l m a l a r v e y e n i a t a m a l a r , i lgil i y a s a v e y ö n e t m e l i k l e r i n y a n ı 
s ı r a d e v l e t i n t e a m ü l l e r i n e d e uygun m u d u r ? 

6 - A t a m a l a r ı n k a m u d a k u ş k u y l a k a r ş ı l a n m a s ı n d a n ; p a r t i z a n l ı k v e 
k a d r o l a ş m a o l a r a k a l g ı l a n m a s ı n d a n h e r h a n g i r a h a t s ı z l ı k 
d u y m u y o r m u s u n u z ? 
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TBMM B:45 3 . 1 . 2008 

T.C 
D E V L E T BAKANI VE 

B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 

Say, : B . 0 2 £ 0 0 1 / O 2 . 02 O C A K 2 0 0 8 
Konu :Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : 10/12/2007 tarihli ve KAN.KR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1031-2133/4851 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Süleyman YAĞIZ' ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek-Yazı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN YAĞIZ'IN BAŞBAKANIMIZ 
SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVCİH ETTİĞİ 10.12.2007 TARİH VE 

7/1031-2133/4851 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVAP 

Kamu görevlilerinin Atama Usul ve Esasları 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ve atamalara ilişkin diğer mevzuat hükümlerinde yer alan kariyer, liyakat, 
bilgi ve tecrübe, öğrenim durumu, hizmet durumu v.b. kıstaslar dikkate alınarak 
yapılmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasından bugüne kadar 202 adet atama 
kararnamesi onaylanmıştır. Bu kişilerin adları ve görev yerleri Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. Müşterek kararla yapılan atamaların dışında; Başbakanlık Merkez 
Teşkilatından emeklilik, istifa, naklen atama sebepleriyle görevlerinden ayrılanlar ile 
yargı karan ile eski görevine başlatılan personel dışında, 2 Başbakan Başmüşaviri, 3 
Başbakan Müşaviri, 10 Özel Kalem Müdürü, 37 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve 
4 Daire Başkanı görevlerinden alınmış olup, bunların yerine yeni atamalar yapılmıştır. 
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6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Cumhurbaşkanlığı Köşkündeki tadilat ve tefrişata ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1040) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

İzmir Milletvekili 

Başbakan sayın ERDOĞAN tarafından yanıtlanması talebiyle verdiğim 
7.11.2007 tarihli soru önergem, sayın ÇİÇEK tarafından sözde yanıtlanmıştır. 

önergem tadilat ve mobilya alımı için, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde 30.7 
milyon YTL artış yapılması ve sayın GÜL'ün Dışişleri Bakanlığı sırasında, Dışişleri 
Konutunda yaptırdığı tadilat ve mobilya alımlarının tutarı, tadilatların kimler tarafından 
yapıldığı, mobilya ve diğer malzemelerin nereden alındığı ve bunların ayrı ayrı 
tutarlarının ne olduğu sorularını içermektedir. Ayrıca, Dışişleri Konutunda yenisiyle 
değiştirilen mobilyalarla mutfak eşyalarının ve diğer malzemelerin akıbetinin ne 
olduğu ve bunların Deniz Feneri Derneğine bağışlandığının doğru olup olmadığı da, 
önergemin konusuydu. 

Sayın ÇİÇEK ise cevabında, bu sorularımı cevaplandırmak yerine, kısaca 
(Cumhurbaşkanlığı Makamı ve bu kapsamındaki hizmetler için ayrılan Ödenek ve 
tahsisler, daima Devletimize ve milletimize yaraşır makuliyet içinde 
gerçekleşmektedir. Kamuya ait eşya, araç, gereç ve benzeri emtianın tasfiyesine 
ilişkin hususlar keyfi tasarruflara konu olmayıp, bunların ne şekilde tasarruf edileceği 
kamu mevzuatında belirlenmiştir) demektedir. Ancak, bu tasfiyenin nasıl yapıldığı 
belirtilmemektedir. 

Yani sayın ÇİÇEK önergemdeki soruları yanıtlamamıştır. Bu yüzden, 
sorularımın tek tek ve ayrıntılı cevaplandırılacağını umarak, önergemi yeniden 
vermek zorunda kalıyorum. 

1- Memur maaşlarına % 2 + 2 zam yapılırken, tadilat ve mobilya alımı için, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinde % 64 yani 30.7 milyon YTL artış yapılması 
adaletlimidir? 

2- Sayın GÜL'ün Dışişleri Konutunda yaptırdığı tadilatla, mobilya ve diğer 
malzemelerin alımı için, ne kadar masraf yapılmıştı? Tadilatları kimler yapmıştı? 
Mobilyalar ve diğer malzemeler nereden alınmıştı? Ayrı ayrı tutarları nedir? 

3- Sayın GÜL'ün Dışişleri Konutunda yenisiyle değiştirdiği mobilyalar, mutfak 
eşyaları ve diğer malzemeler ne oldu? Bunların Deniz Feneri Derneğine bağışlandığı 
doğru mu? Cumhurbaşkanlığındaki yenileriyle değiştirilecek mobilyalar ve diğer 
malzemeler ne olacak? 

4- Önceki soru önergeme doğru ve ayrıntılı cevaplar vermediğinize göre, bu 
konularda açıklamak istemediğiniz hususlar mı var? 

ıVW\ 
Ahmet ERSİN 
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Sayı :B.02.0.001/oT-
Konu :Soru önerges i 

T.C 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

0 2 cc;:. 2u08 

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 

İLGİ :10/12/2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1040-2190/4969 sayılı 
yazınız. 

İzmir Milletvekili Sn. Ahmet ERSİN' in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek-Yazı 

Cemil ' 
Devlet Bakanı v e , 

Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.06.0.SPGY.O.O-026.21-2007/562267 
Konu : Yazılı Soru Önergesi/Ahmet 

Ersin 

3 f MA 200/ 

S Ü R E L İ - Ç O K İVEDİ 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I VE B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Saym Cemil Çiçek) 

İlgi: 13.12.2007 tarih ve B.02.0.001/260 sayılı yazılan. 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in ilgi yazılarına konu 7/1040 Esas No'lu yazılı sonı 
önergesinde yer alan sorulara verilecek yanıtta yararlanılmak üzere, Bakanlığım yönünden 
sağlanabilecek bilgiler ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla sunarım. 

AHBA.BaCAN 
Dışisle\Bakarı" 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN İN SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
YÖNELTTİĞİ 7/1040 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Soru: 

Başbakan Sayın Erdoğan tarafından yanıtlanması talebiyle verdiğim 7.11.2007 tarihli 
som önergem, Saym Çiçek tarafından sözde yanıtlanmıştır. 

önergem tadilat ve mobilya alımı için, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde 30.7 milyon YTL 
artış yapılması ve Saym Gül'ün Dışişleri Bakanlığı sırasında, Dışişleri Konutunda yaptırdığı 
tadilat ve mobilya alımlannın tutarı, tadilatların kimler tarafından yapıldığı, mobilya ve diğer 
malzemelerin nereden alındığı ve bunların ayrı ayrı tutarlarının ne olduğu sorularını 
içermektedir. Ayrıca, Dışişleri Konutunda yenisiyle değiştirilen mobilyalarla mutfak eşyalarının 
ve diğer malzemelerin akıbetinin ne olduğu ve bunlârm Deniz Feneri Demeğine bağışlandığının 
doğru olup olmadığı da, önergemin konusuydu. 

Sayın Çiçek ise cevabında, bu sorulanını cevaplandırmak yerine, kısaca 
(Cumhurbaşkanlığı Makamı ve bu kapsamdaki hizmetler için ayrılan Ödenek ve tahsisler, daima 
Devletimize ve milletimize yaraşır makuliyet içinde gerçekleştirmektedir. Kamuya ait eşya, 
araç, gereç ve benzeri emtianın tasfiyesine ilişkin hususlar keyfi tasarruflara konu olmayıp, 
bunların ne şekilde tasarruf edileceği kamu mevzuatında belirlenmiştir) demektedir. Ancak, bu 
tasfiyenin nasıl yapıldığı belirtilmemektedir. 

Yani Sayın Çiçek önergemdeki sorulan yanıtlamamıştır. Bu yüzden, sorularımın tek tek 
ve ayrıntılı cevaplandırılacağım umarak, önergemi yeniden vermek zorunda kalıyorum. 

« 
1. Memur maaşlarına %2+2 zam yapılırken, tadilat ve mobilya alımı için, 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde %64 yani 30.7 milyon YTL artış yapılması adaletli midir? 

2. Saym Gül'ün Dışişleri Konutunda yaptırdığı tadilatta, mobilya ve diğer malzemelerin 
alımı için ne kadar masraf yapılmıştı? Tadilatları kimler yapmıştı? Mobilyalar ve diğer 
malzemeler nereden alınmıştı? Ayrı ayrı tutarları nedir? 

3. Sayın Gül'ün Dışişleri Konutunda yenisiyle değiştirdiği mobilyalar, mutfak eşyaları 
ve diğer malzemeler ne oldu? Bunların Deniz Feneri Demcği'ne bağışlandığı doğru mu? 
Cumhurbaşkanlığındakj yenileriyle değiştirilecek mobilyalar ve diğer malzemeler ne olacak? 

4. Önceki soru önergeme doğru ve ayrıntılı cevaplar vermediğinize göre, bu konularda 
açıklamak istemediğiniz hususlar mı var? 

Cevap: 

Malumları olduğu üzere Dışişleri Konutu, ülkemize gelen yabancı devlet adamlarının en 
fazla ağırlandığı mekanlardan biridir. 

Ülkemize resmi veya çalışma ziyareti amacıyla gelen yabancı ülke devlet adamları ve 
heyetleriyle yapılan görüşmeler, basın toplantıları ve bu heyetlere verilen resmi yemeklerin 
önemli bir bölümü Dışişleri Konutu'nda gerçekleştirilmektedir. 

Bu itibarla Konut'ta yapılacak tadilat ve iyileştirmelerin, temsilin gereklerine uygun ve 
devletin itibarına yaraşır biçimde yapılması gerektiği izahtan varestedir. 

Dışişleri Konutu'nda bugüne kadar yapılan iyileştirmeler de bu bilinçle, hizmetin 
gerekleri doğrultusunda ve usullere uygun olarak yapılmıştır. 

Öte yandan, "Yabancı Konuklar Köşkü" olarak projelendirilerek inşa edilen ve 1989 
yılında hizmete giren binada, son çalışmalara kadar hiçbir kapsamlı onarım yapılmamıştır. 
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7.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, İsparta 'da görev yapan bir öğretmen hakkındaki soruştur
maya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1065) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Av. İsa GÖK 
Mersin Milletvekili 

29/11/2007 günü, basında, İzmir'de Cumhuriyet mitingine katıldığı ve 19 
Mayıs'ta öğrencilerine Atatürk portreli tişört giydirdiği gerekçesiyle İsparta 
Merkez'deki IYAŞ Selçuklu İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni 
olan Halil İbrahim Özçimen hakkında soruşturma açıldığı ve öğretmene, 30'da 1 
oranında maaş kesme cezası verildiğine ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
ilgili öğretmene gönderilen yazıda; " okul idaresinin karşı çıkmasına 
rağmen ve yapılan uyarıyı hiçe sayarak, ön yüzünde Atatürk, arka yüzünde 
'Cumhuriyete Sahip Çık' yazılı 12 tişörtten 11 tanesinin üzerindeki yazının 
kapatılarak, okulda kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlamalarında spor kulübü öğrencilerine giydirdiğiniz sübut 
bulmuştur...' ifadesinin yer aldığına ilişkin haberler yer almıştır. 

SORU 1- Öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlamalarında ön yüzünde Atatürk, arka yüzünde 'Cumhuriyete Sahip Çık' 
yazılı tişört giymesinden rahatsızlık duyan, ve spor kulübü öğrencilerine bu 
tişörtleri veren beden eğitimi öğretmeni hakkında soruşturma başlatan İsparta 
Merkez'deki IYAŞ Selçuklu İlköğretim Okulu müdürü/idaresi hakkında 
Bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılacak mıdır? 

SORU 2- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç kısmında da vurgulanan 
ve müfredatta da yer alan Atatürk inkılap ve ilkelerinin, bir öğretmen tarafından 
öğrencilerine benimsetilmesi Bakanlığınız faaliyet alanında bulunan mevzuata 
göre suç mudur? Bu davranışından rahatsızlık duyularak başka gerekçelerle 
cezalandırma yoluna gidilmesi karşısında Bakanlığınız tarafından ilgili 
öğretmen hakkında bir işlem yapılacak mıdır? 

SORU 3- Basında, " Okul idaresinin karşı çıkmasına rağmen ve yapılan 
uyarıyı hiçe sayarak, ön yüzünde Atatürk, arka yüzünde 'Cumhuriyete Sahip 
Çık' yazılı 12 tişörtten 11 tanesinin üzerindeki yazının kapatılarak, okulda 
kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında 
spor kulübü öğrencilerine giydirdiğiniz sübut bulmuştur...' ifadesinin yer aldığı 
yazıyı ilgili öğretmene gönderen Milli Eğitim Müdürü hakkında Bakanlığınızca 
inceleme başlatıldığı belirtilmektedir. Bu incelemenin sonucu nedir? 
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M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ o C o ? . / c / / 2 0 0 8 

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 

İlgi : 10.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-21 30 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın İsa GÖK'ün , "İsparta 'da görev yapan bir öğretmen 
hakkındaki soruşturmaya ilişkin" ilgi yazı eki 7/1065 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3. 29.11.2007 tarihinde, basında, İzmir 'de Cumhuriyet Mitingine katıldığı ve 19 
Mayıs ' ta öğrencilerine Atatürk portreli tişört giydirdiği gerekçesiyle İsparta Merkez 1YAŞ 
Selçuklu İlköğretim Okulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olan Halil İbrahim ÖZÇİMHN 
hakkında soruşturma açıldığı ve öğretmene 1/30 oranında maaş kesme cezası verildiğine ve 
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgili öğretmene gönderilen yazıda; " . . .Okul İdaresinin 
karşı çıkmasına rağmen ve yapılan uyarıyı hiçe sayarak, ön yüzünde Atatürk, arka yüzünde 
'Cumhuriyete Sahip Çık' yazılı 12 tişörtten 1 1 tanesini üzerindeki yazının kapatılarak, okulda 
kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında spor kulübü 
öğrencilerine giydirdiğiniz sübut bulmuştur . . ." ifadesinin yer aldığına ilişkin haberler üzerine 
görevlendirilen Bakanlık müfettişlerince inceleme-soruşturma yapılmıştır. Yapılan inceleme 
sonucunda düzenlenen rapordan; 

a) - İsparta Merkez IYAŞ Selçuklu İlköğretim Okulunda Beden Eğitimi Öğretmeni 
olan Halil ibrahim ÖZÇİMEN'e "1/30 oranında Aylıktan kesme" cezasının, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanun'unun 125/C-g maddesi uyarınca "ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk 
etmek" kapsamında değerlendirilerek verildiği, öğretmenin Cumhuriyet Mitingine 
katılmasının bir kusur oluşturmadığının ve İl dışına izinsiz çıkma eyleminin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanun 'una göre kusur oluşturduğunun cezaya esas alınan raporda belirtildiği, 
cezanın "Öğrencilerine Atatürk tişörtü giydirdiği, maaş kesme cezası aldığı" şeklindeki 
iddiaya dayalı olarak teklif edilmediği ve verilmediği, 

- Halil İbrahim ÖZÇİMEN'e 125/B-a maddesi gereğince "Kınama" cezasının ise "okul 
idaresinin karşı çıkmasına ve yapılan uyarıyı hiçe sayarak, ön yüzünde Atatürk, arka yüzünde 
'Cumhuriyete Sahip Çık ' yazılı 12 tişörtten 11 tanesinin üzerindeki yazının kapatılarak, 
okulda kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında spor 
kulübü öğrencilerine giydirdiği" iddiasının, okul idaresinden izin alınmaması eylemi 
nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 125/B-a maddesi dahilinde "verilen emir 
ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve 
esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak" olarak değerlendirilerek verildiği, cezaya 
esas olan raporda, söz konusu tişörtlerin öğrenciler tarafından giyilmesinin bir kusur ve 
sakınca olmadığının belirtildiği, 

- Böylece; "Öğrencilerine Atatürk tişörtü giydirdi, maaş kesme cezası aldı" iddiasının 

doğrulanmadığı, 
b) Halil İbrahim OZÇİMEN hakkında İsparta Valiliğince yapılan soruşturma sonucu 

getirilen disiplin cezası teklifinin ilgilinin savunması alındıktan sonra tebliğ edildiği ve 
disiplin cezasına itiraz edilmemesi sonucu kesinleştiği, bu nedenle; Danıştay tarafından 
verilen kararlar çerçevesinde verilen disiplin cezası yeni bir idari işlemle ortadan 
kaldırılamayacağından ve soruşturma onayı veren İsparta Valiliği dışında hiçbir merci 
tarafından tevsi-i tahkikat talebinde bulunulamayacağından bu süreçte yapılacak idari bir 
işlem bulunmadığı, kanaatine ulaşıldığından, soruşturma yapılmasına gerek olmadığı 
sonucuna varıldığı 

anlaşılmaktadır. ^ "~~ / s\ 
Bilgilerinize arz ederim. _^-"""'\_^- ~~^S~ PjtÂ£- ") 

| ^ S ^ J&6ç.X)r. Hüseyin Ç E L İ K 
y< ^ ^ Millî Eğit im Bakan ı 
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8.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1066) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 30.11.2007 

luharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlik Kariyer 
Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ve uygulamalarla ilgili olarak; önce 27 Kasım 2005 
ve 4 yıllık üniversite mezunu olmayanlara mahkemenin başvuru hakkı tanıması nedeniyle bu 
öğretmenlerimize yönelik olarak 30 Nisan 2006 tarihinde Uzman Öğretmenlik sınavı açtınız. 

1- Bu sınavları kaç öğretmen kazanmıştır? 
2- Sınav barajını aşan öğretmenlerimizden kaçı Uzman Öğretmenlik Kariyer Basamağına 

Yükseltilmiştir? 
3- Sınav barajını aşan öğretmenlerimizden kaçı Sınavı kazandığı halde değerlendirme 

kriterlerine göre Yükselmesi yapılamamıştır? 
4- Sınav barajını aşan öğretmenlerimizden yükselmesi yapılamayan bu öğretmenlere 

2.kez müracaat hakkı verilmiş midir? 
5- Verilmemişse neden verilmemiştir? 
6- 2.Müracaat hakkı vermeyi düşünüyor musunuz? Ne zaman? 
7- 27 Kasım 2005 tarihli sınava 7 yıllık kıdemi doldurmadıkları için yada başka 

sebeplerle giremeyen öğretmenlerimiz için sınav açmayı düşünüyor musunuz? Ne 
zaman? 

8- Yönetmelik her yıl sınav yapılır demesine rağmen 2 Yıldır neden bu sınav 
açılmamaktadır? 

9- Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı 
içinde Uzman Öğretmenlik için %20 Başöğretmenlik için %10 olan kontenjanı 
arttırmayı düşünüyor musunuz? 

10-Uzman öğretmenlik sınavını bir kez gerçekleştirdiniz fakat Başöğretmenlik sınavını 
hiç yapmadınız bunun sebebi nedir? 

11-Yıllarca gerek meclis konuşmalarınızda gerekse diğer beyanatlarınızda öğretmenliği 
Kariyer Meslek haline getirdik diye söyleyip durduğunuz halde bu gecikmelerin 
sebepleri nedir ki sözünüze karşı bir tavır sergiliyorsunuz? 

12-Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro 
sayısının içerisine sizin icadınız olan Sözleşmeli Öğretmen (4/B) kadroları dahil 
midir? 

13-4/B Öğretmenlerin de kıdem sürelerini doldurduktan sonra Uzman Öğretmen, 
Başöğretmen olmalarına olanak verilecek midir? 

14-Kazanılan mahkeme kararlan nedeniyle asker öğretmenlikte geçen sürelerin hizmet 
süresinden sayılacağına hükmedilmiştir bu nedenle sınava alınmayan öğretmenlere 
yeniden hak verilecek midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGD.0.03.0Ğ.03-1 1/ 6 " L O O - 7 ^ / ( 2 / 2 0 0 7 
Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 10.12.2007 talihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2130 sayılı yazı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "uzman öğretmenlik ve 
başöğretmenlik sınavlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/1066 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. 1739 sayılı Millî Eğilim Temel Kanunu ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanun'unda değişiklik yapan 5204 sayılı Kanun 08.07.20O4 tarihli ve 
25516 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun dayanak 
alınarak hazırlanan, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ise 
13.08.2005 tarihli ve 25905 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 
öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin iş ve işlemler bahse konu Kanun ve 
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Bu çerçevede, Ö S Y M ' c e gerçekleştirilen sınavlara toplam 152.652 aday başvurmuştur. 
Sınavı geçerli sayılan 143.915 adaydan 106.536"sı 60 ve üzeri puan almıştır. Bakanlığımız 
tarafından değerlendirmeye yönelik olarak yayımlanan kılavuz çerçevesinde başvurular 
elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız ve diğer kurumlar açısından toplam 
110.276 adayın başvurusu elektronik ortamda onaylanmıştır. Bunlardan 103.459'u sınav 
sonucuna dayalı olarak değerlendirilmiş ve 87.027"si uzman öğretmenlik kontenjanlarına 
yerleşmeye hak kazanmıştır. Sınavdan muaf olarak değerlendirilen 6.478 adayın ise 5.356*sı 
uzman öğretmenlik kontenjanına yerleştirilmeye hak kazanmıştır. Bu suretle toplam 92.383 
aday uzman öğretmenlik unvanı almaya hak kazanmıştır. 

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 'nin 17'nci maddesinin 
son fıkrasında; "Katılmış oldukları sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan almış olmalarına 
rağmen kontenjan yetersizliğinden dolayı unvan verilemeyenlerin puanları iki yıl süreyle 
geçerlidir. Bu adaylar, puanlarını yükseltmek istemeleri hâlinde tekrar sınava girebilirler." 
hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle, bu durumda bulunan adayların sınav puanları, 
değerlendirme sonuçlarının açıklandığı 24.11.2006 tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. 
Ayrıca, katılmış oldukları sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan almış olmalarına rağmen 
kontenjan yetersizliğinden dolayı unvan verilemeyenlerin, iki yıl içerisinde açılması muhtemel 
öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavlarına girmelerini engelleyen herhangi bir 
düzenleme de bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, aynı Yönetmeliği 'nin 12'nci maddesinin l ' inci fıkrasında ise; 
"Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavına ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az 
beş ay önce Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yapılır." hükmüne yer verilmiştir. Bu 

nedenle, önümüzdeki dönemde yapılması muhtemel öğretmenlik kariyer basamaklarında 
yükselme sınavına ilişkin gerekli duyuru söz konusu hüküm çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

5204 sayılı Kanun 'un l ' inci maddesinin 5'inci fıkrasında; "Sınav yılda bir defa olmak 
üzere Ö S Y M ' c e yapılır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm sınavın her yıl yapılacağını 
değil, yılda bir defadan fazla sınav yapılamayacağım içermektedir. Aynı maddenin son 
fıkrasında ise; "Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman 
öğretmen oranı % 20'dir . Bakanlar Kurulu bu oranlan bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir" 
hükmüne yer verilmiştir. Başöğretmenlik sınavının yapılmasına yönelik planlama çalışmaları 
Bakanlığımızın ilgili birimlerince sürdürülmekte olup sonuçlandığında öğretmenlerimize ve 
kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır. 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli 
öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerimizin, Bakanlığımız serbest öğretmen kadro 
sayısının hesabında dikkate alınmadığı zira sözleşmeli öğretmenliğin kadro olarak değil 
pozisyon olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Yürürlükte bulunan mevcut mevzuat 
düzenlemelerine göre anılan Kanun 'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev 
yapan öğretmenlerimizin, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sürecine bugün 
itibarıyla dahil edilmeleri mümkün olamamaktadır. 

Bakanlığımız her türlü yargı kararını uygulamakta olup asker öğretmenlikte geçen 
süreler hakkında verilen yargı kararı da bundan sonraki süreçte dikkate alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^___^-—-— 7 g% 

f ^,—Doç. Dr. Uüseyin Ç E « I K 
^— "̂""̂  Millî Eğitim Bakanı 
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9.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, İzmir'deki bir okulda dağıtıldığı iddia edilen malze
melere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1067) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar semtindeki Pefkîm Latife Hanım 
İlköğretim Okulu öğrencilerine AKP amblemli poşetler içinde diş 
fırçası ve ağız sağlığı ile ilgili broşürler dağıtılmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

2- Anayasal çerçeve içinde faaliyet gösteren siyasi partilerin ilk ve orta 
eğitim kurumlarında üzerinde parti amblemi bulunan poşetler içinde 
hediye, broşür, kitap vb. materyal dağıtımı yasal mıdır? Yasalsa diğer 
partiler de böyle bir etkinlik içinde bulunabilirler mi? Yasal değilse 
bunun yaptırımı nedir? 

3- İzmir'deki olayın gerçekleştiği İlköğretim Okulu Müdürü hangi yetki 
ve talimat doğrultusunda buna izin vermiştir? Bu müdür hakkında 
herhangi bir işlem yapılacak mıdır? 

4- Petkim Latife Hanım İlköğretim okulunda dağıtılan malzemelerin tam 
olarak dökümü nasıldır? Bu ve benzeri şekilde dağıtım yapılan başka 
okullar var mıdır? 

5- Dağıtılan malzemeler ekonomik değeri ne kadardır? Bu malzemeler 
nereden alınmıştır? Karşılığında ne kadar ödeme yapılmıştır? 
Ödemeyi kim yapmıştır? 

6- Siyasi parti yöneticileri ya da üyelerinin okullarda serbest şekilde 
propaganda yapabilmeleri mümkün müdür? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı ıB.OS.O.SGB.O.tB.OÖ.CB-ll/iiİ' C3 /Cf/200ff 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2130 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın, "İzmir'deki bir okulda dağıtıldığı iddia 
edilen malzemelere ilişkin" ilgi yazı eki 7/1067 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6. Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004 - 5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadır." hükümleri yer almaktadır. Bakanlığımızca tesis edilen 
işlemlerde başta Anayasa'mızın bu maddesi olmak üzere bütün kanunlarımızın hükümlerine 
uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; personelimizden, görev ve sorumlulukla
rıyla bağdaşmayan tülleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında yapılan 
inceleme-soruşturma sonucunda getirilen teklifler doğrultusunda yasaların gereği yerine 
getirilmektedir. 

İzmir Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; Karşıyaka ilçesi Petkim Latife Hanım 
İlköğretim Okulu ile ilgili iddialara ilişkin olarak Valilikçe inceleme-soruşturma başlatıldığı ve 
düzenlenen ara rapordan; 

a) AK Parti yetkililerinin söz konusu Okuldaki öğrencileri hedefleyen ve okul sınırları 
içerisinde gerçekleşen bir faaliyeti olmadığı, soruya konu faaliyetin AK Parti Kadın Kolları 
tarafından gerçekleştirilen mahallenin geneline yönelik bir faaliyet olduğu ve tahminen 45-50 
öğrencinin bu faaliyet kapsamında dağıtılan ve içinde diş fırçası ile macunu olan poşetten almış 
olduğu, Okulun duvarı dışındaki araçtan vatandaşlara verilen poşet dağıtımına öğrencilerin 
katılımının öğretmenlerin engellemesine rağmen olduğu, fotoğrafların daha sonradan Yeni Gün 
gazetesi muhabiri Halide DEMİR tarafından haber üretmek maksadıyla çekilerek yayımlandığı, 

b) Okul müdürü ve diğer ilgililer hakkındaki inceleme-soruşturmanın devam ettiği 
anlaşılmaktadır. ^^"^ y 
Bilgilerinize arz ederim. ^^^^~~~^sîsS^~~i 

y ^ ^ ^ o ^ . Dr. Hüs^iıı ÇELİK 
'—"""^^ Millî Eğitkn Bakanı 
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10.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren 'in, Tokat Sigara Fabrikasının özelleştirilmesine iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1110) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygtlarımla delaletlerinize arz ederim.03.12.2007 

yöthan Ziya DİREN 
Tokat Milletvekili 

Ülkemizde kar eden stratejik öneme haiz kamu işletmeleri maalesef birer birer 
özelleştirme kapsamı adı altında satılmaktadırlar.Ekonomik ve sosyal yönleri dikkate 
alınmadan yapılan özelleştirilmeler Ülke Ekonomisini olduğu kadar bölgesel ekonomileri de 
zor durumda bırakmaktadır.Son dönemlerde hiçbir kamu yatırımı yapılmayan Tokat İlimizde; 
Tekel Özelleştirmesi kapsamında Tokat Sigara Fabrikası da satış listesinde bulunmaktadır. 

Bu bağlamda; 

1- Ülkemizin en karlı ve verimli kuruluşlarından olan Tekel'in Özelleştirilmesi 
neticesinde tütün üreticisi çiftçilerimizin ve üretimde istihdam edilen işçilerimizin 
karşılaşacağı sosyoekonomik sorunlar konusunda hükümetinizin bir çalışması var 
mıdır? 

2- Hükümet Milletvekillerimizin Tokat'ta vermiş oldukları beyanlarda "İşçiler 
mağdur edilmeyecek, Tokat Sigara Fabrikası kapatılmayacak " söylemlerinin 
arkasında sizde Hükümet olarak duruyor musunuz? 

3- Dünya Tütün Piyasasında önemli bir konumda olan Türkiye Pazarının Yabancı 
Tekellerin eline geçmesinin önlenmesi hususunda bir çalışmanız var mıdır? 

- 4 0 7 -



TBMM B:45 3 . 1 . 2008 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYİ :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 0 1 1 - 2 Ocak 2000 
KONU 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tevcih edilen 7/1110 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar 
aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizde kar eden stratejik öneme haiz kamu işletmeleri maalesef birer birer özelleştirme 
kapsamı adı altında satılmaktadırlar. Ekonomik ve sosyal yönleri dikkate alınmadan yapılan 
özelleştirmeler Ülke ekonomisini olduğu kadar bölgesel ekonomileri de zor durumda 
bırakmaktadır. Son dönemlerde hiçbir kamu yatırımı yapılmayan Tokat İlimizde; TEKEL 
özelleştirilmesi kapsamında Tokat Sigara Fabrikası da satış listesinde bulunmaktadır. 

Bu bağlamda; 

SORU 1-Ülkemizin en karlı ve verimli kuruluşlarından olan TEKEL'in özelleştirilmesi 
neticesinde tütün üreticisi çiftçilerimizin ve üretimde istihdam edilen işçilerimizin 
karşılaşacağı sosyo ekonomik sorunlar konusunda hükümetinizin bir çalışması var mıdır? 

SORU 2- Hükümet Milletvekillerimizin Tokat'ta vermiş oldukları beyanlarda "işçiler 
mağdur edilmeyecek, Tokat Sigara Fabrikası kapatılmayacak " söylemlerinin arkasında sizde 
Hükümet olarak duruyor musunuz? 

SORU 3- Dünya Tütün Piyasasında önemli bir konumda olan Türkiye Pazarının Yabancı 
Tekellerin eline geçmesinin önlenmesi hususunda bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 1,2,3- Özelleştirme sonucu, memur sözleşmeli personel ve işçilerin işsiz kalması 
sözkonusu değildir. Özelleştirilen şirketlerde memur ve sözleşmeli statüde çalışan personel 
4046 sayılı Kanunu 'mm 22'inci maddesi çerçevesinde özlük hakları korunarak diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak atanmaktadır. 

Özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak herhangi bir nedenle iş sözleşmeleri sona erdirilen 
işçiler ise 20 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7898 sayılı Kararname eki 
esasları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince 
geçici personel olarak atanmaktadırlar. Ayrıca özelleştirme nedeniyle hizmet sözleşmeleri 
özelleştirme tarihinden itibaren 1 yıl içinde sona erenlere 8 ay süre ile asgari ücretin 2 katı 
tutarında net iş kaybı tazminatı ödenmektedir. 

TEKEL' in özelleştirilmesi sürecinde sektörel düzenlemeler yapmak üzere Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu oluşturulmuştur. 

Ayrıca, özelleştirme yoluyla yerli ve yabancı tekellerin oluşumunun önlenmesine yönelik 
olarak ihale sürecinde Rekabet Kurumunun görüşleri de dikkate alınmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

ıal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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11.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu 'nun, Nazilli Halk Eğitim Merkeziyle ilgili bir iddiaya 
in sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1111) 

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 

Aşağıda yer alan sorularımın yazılı olarak Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Ö z l e ı ^ Ç E R Ç l O Ğ L U 
C H F A y d ı n Milletvekili 

Aydın 'a bağlı Nazilli Halk Eğitim Merkezinde, bazı öğrencilerin kara çarşafla derse geldikleri 
görülmüştür. Bu durum Nazil l i Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Dal tarafından 
tutanakla tespit edilmesine rağmen, hiçbir işlem yapılmamıştır? 

1- Nazilli Halk Eğit im Merkezi Müdürü, Öğrencilerin kara çarşafla eğitim görmesine 
neden izin vermiştir? 

2- Bu duruma itiraz eden Müdür Yardımcısı Ahmet Dal, neden görevden alınarak daha 
pasif bir göreve atanmıştır? 

3- Halk Eğitim Merkezi dışında başka okullarda kara çarşafla eğitim verilen okul var 
mıdır? 

4- Kara çarşafa izin veren öğretmenler ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü hakkında 
soruşturma başlatılacak mı? 

T .C . 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 \IS7_ çfj / C ( / 2 0 0 y 
Konu : Soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK 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 

İlgi : 13.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2223 sayılı yazı. 

Aydın Milletvekili Sayın Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, "Nazilli Halk Eğitim Merkeziyle 
ilgili bir iddiaya ilişkin" ilgi yazı eki 7/1111 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa 'mız olmak üzere bütün 
kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; 
personelimizden, görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna 
dair duyum alınanlar hakkında yapılan inceleme-soruşturma sonucunda getirilen teklifler 
doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Aydın Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; Nazilli Halk Eğilim Merkezi ile 
ilgili iddialara ilişkin olarak Kaymakamlığın 30.11.2007 tarihli ve 410/292 sayılı oluru ile 
inceleme-soruşturma başlatıldığı anlaşılmakta olup getirilecek teklifler doğrultusunda 
yasaların gereği yerine getirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

>oç. Dr . Hüsey in Ç E L H 
Millî Eğit im Bakan ı 
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12.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, 100 Temel Eser dizisindeki bir kitaba ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1114) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından uenulı 
yanıtlanmasını; 

Saygılarımla arz ederim.05.12.2007 

Av. Turgut DİBEK 
Kırklareli Milletvekili 

Anayasa Komisyonu Üyesi 

Bakanlığınızca; İ lköğretim Okulları için tavsiye edilen 100 Temel Eser Dizisi 
İçerisinde bulunan; Muallim NACİ'nin "Ömer'in Çocukluğu" isimli kitabı, incelendiğinde 
içeriğinin ve dilinin, bırakın ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin, üniversite mezunlarının bile 
anlayamayacağı ölçüde Arapça, Farsça ve Osmanlıca kelimeler ve bu kelimelerden oluşan 
uzun cümleler İçerdiği görülmektedir. 

Buna göre; 

1)- İlköğretim Okullarının 4. sınıf öğrencilerinin okuması için tavsiye edilen "Ömer'in 
Çocukluğu" isimli bu kitap, hangi kriterler göz önüne alınarak 100 Temel Eser Dizisine dahil 
edilmiştir? 

2)- Bu ve bunun gibi kitapların seçiminde görevlendirilen kurul üyeleri, kimler tarafından ve 
hangi kriterlere bakılarak seçilmektedir? 

3)- Kitabın içeriğine bakıldığında; özellikle dini telkinlere ve dini bilgilere geniş yer verildiği 
görülmektedir. İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine zorunlu olarak okumaları için dağıtılan bu 
kitabın,4. sınıf öğrencilerine ne gibi katkıları olacaktır? 

4)- Bu kitap ve bunun benzerleri yerine ilköğretim öğrencilerinin okuduklarında içeriğini 
rahatça anlayıp kavrayabileceği cumhuriyet dönemi çocuk hikaye ve öykü yazarlarının 
kitaplarının tavsiye edilmesi daha doğru olmaz mı? 

T . C . 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

| Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 l / ^ ö oj /o(/2008 
Konu : Soru Önergesi 

I 
T Ü R K İ Y E BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2223 sayılı yazı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DtBEK'in , "100 Temel Eser dizisindeki bir kitaba 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/11 14 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. 100 Temel Eser 'e ilişkin 04.08.2005 tarihli ve 2005/70 numaralı Genelge 'de, 
söz konusu eserlerin hangi amaçla ve nasıl belirlendiği herkesin anlayabileceği açıklıkta 
belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, anılan Genelge'ye ekli listede yer alan eserler zorunlu olarak okutulmak 
için belirlenmemiş ve Bakanlığımızca dağıtılmamıştır. Ayrıca. Genelge 'de de belirtildiği 
üzere "Listede, Dede Korkut Hikâyeleri 'nden günümüze kadar çeşitli devrelerden örnekler yer 
almıştır. Bunlarda ağırlık tabi olarak Cumhuriyet sonrasına verilmiştir." Bu durum, listeyi 
inceleyen herkesçe arılaşılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/a^7 

Doç. Dr. Hüseyiı 
Millî E&itim 
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13.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'in, üniversite öğrenci yurtlarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1151) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda gerekçesi belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin 
ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, arz ederim. 

Saygılarımla. 06.12.2007 

^***^ RasimJ^AKİR ... 
>^^^_,^JBdifneMUle!İtVekili 

Her yeni Üniversite kayıt döneminde birçok öğrencimiz yurt sorunuyla mücadele 
etmek zorunda kalmaktadır. 

Soru: 1) Şu anda Türkiye genelinde kaç adet yurt bulunmaktadır ve kapasiteleri nedir? 

Soru: 2) Bu kapasitenin ihtiyacı karşılama oram nedir? 

Soru: 3) 2008 yılı içerisinde yeni yurt yapmayı düşünüyor musunuz? Ve nerelerde 
yapmayı planlıyorsunuz? 

T .C . 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/&S t>2_ tef /20Q? 
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 

tlgi : 19.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2309 sayılı yazı. 

Edirne Milletvekili Sayın Rasim ÇAKIR' ın , "üniversite öğrenci yurtlarına ilişkin" ilgi 
yazı eki 7/1151 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Türkiye genelinde, 25.10.2007 tarihi itibarıyla, Yüksek öğ ren im Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı olarak faaliyet gösteren 227 yurt bulunmakta olup bunların 
toplam yatak kapasitesi ise 203.731 'dir. 

2. Söz konusu kapasitenin yurt ihtiyacını karşılama oranı % 70 olup Yatırım 
Programf ndaki yurt inşaatı projelerinin tamamlanarak hizmete verilmesiyle bu oran daha da 
artacaktır. 

3. 2007 Yılı Yatırım Programı 'nda 42 yurt inşaatı projesi yer almakta olup bunlardan 
1.000'er öğrenci kapasiteli 2'si bitirilmiştir. Diğerleriyle ilgili süreç ise devam etmektedir. 

Diğer taraftan. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 2008-2010 dönemi Yatırım 
Programı Hazırlıkları konulu 2007/3 numaralı Genelgc'si gereği, 2008 yılını kapsayan 
Yatırım Programı teklifinde yeni yurt projesine yer verilmemiştir. İmkânlar dahilinde mevcut 
yurt projelerinin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesine çalışı lmaktadır^ 

Bilgilerinize arz ederim. ^ ^ S /J 

^ ^ ^ ~ " \ ^ ' ' Ö o ç . Dr . Hüseyin Ç E L İ K ? 
( ~^^^"^ Millî Eğit im B a k a n ı / ^ 
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14.-İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, Erzurum Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak ata
nan şahsa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/1170) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim 

jfşe Jale AĞIRBAŞ 
DSJP İstanbul Milletvekili 

22 Temmuz seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olan bir öğretmen, Er/urum 
Sosyal Hizmetler ti Müdürlüğti'ne atanmıştır. 

1-) Sosyal Hizmetler Müdürü olma kıstasları nelerdir? Söz'konusu kişi bu kıstasları 
sağlamakta mıdır? Bu göreve getirilecek ne tür hizmetlerde bulunmuştur? 

2- Erzurum Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'nde, müdür olma kriterini taşıyan personel 
bulunamamış mıdır? Bu göreve getirilmek için partiden milletvekili aday adayı olmak mı 
gerekmektedir? 

3-) Sö? konusu kişinin bir Bakanın isteğiyle bu göreve getirildiği iddiaları doğru 
mudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00.£3 0.2JP/J2OO7 
KONU :Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı'nın 17.12.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1170-2357/5333 say ılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale 
AGIRBAŞ'a ait 7/1170 esas nolu yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 0h^~ 
Nimet ÇUBUKÇU 

Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN A Y Ş E J A L E AĞIRBAŞ' IN 
7/1170 ESAS N O L U S O R U Ö N E R G E S İ CEVABIDIR 

22 Temmuz seçimler inde AKP'den milletvekili aday adayı olan bir 
öğretmen, Erzurum Sosyal Hizmetler il MüdUriüğü'ne atanmıştır. 

S O R U L A R : 

1) Sosyal Hizmetler Müdürü o lma kıstastan nelerdir? Söz konusu kişi bu 
kıstastan sağlamakta mıdır? Bu göreve getiri lecek ne tür hizmetlerde 
bulunmuştur? 

2) Erzurum Sosyal Hizmetler il MüdUrlüğü'nde, müdür o lma kriterini taşıyan 
personel bulunamamış mıdır? Bu göreve getiri lmek için partiden 
milletvekili aday adayı o lmak mı gerekmektedir? 

3) Söz konusu kişinin bir Bakanın isteğiyle bu göreve getirildiği iddialan 
doğru mudur? 

CEVAPLAR : 

Kurumumuzda 657 sayıl ı D M K nun ilgili maddeler i , 2828 sayılı Kanunun 9/ı, 
16 ve 17. Maddeler i ile 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete de 
yayımlanarak yürür lüğe giren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdür lüğü Personeli Görevde Yükse lme ve Unvan Değişikl iği Yönetmel iğ in in 6/g 
maddesi gereği İl Sosyal Hizmetler Müdürü ataması yapılmaktadır. 

Saygılarımla. 

Nimet Ç U B U K Ç U 
Devlet Bakanı 

75.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert 'in, okullarda ulusal yazılım ve iletişim sistemi kullanıl
masına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1172) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanımız sayın Hüseyi^ ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırmasını arz ederim. 07.12.2007 

Seyın MERT 
İstanbul Milletvekili 

Son günlerde Yazılı ve görsel basında yer alan haberlere göre her okula 
internet projesinin ardından devreye girecek olan e-portal; Eğitim programlarından 
yönetmeliklere, öğrenci takip sisteminden istatistiklere kadar birçok bilginin yer aklığı 
dev bir kütüphane gibi çalışacak, sistemin bilgileri bakanlık tarafından hazırlanırken 
yazılımı Microsoft tarafından yapılacak. Böylece yeni yetişecek nesilde hem ürün 
bağımlılığı olacak hem de kapalı kodlu yazılım kullanıldığı için dışa bağımlılık 
yaratılacak. 

Bu nedenle; 
1- Ülkemiz kendi bilgi bin'kimiyie-beyin gücüyle ulusal bir yazılım ve iletişim 

sistemi geliştiremez mi? Bakanlığınızın bu yönde bir çalışması var mıdır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-ll/-57 OX / c ( /200* 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17.12.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2309 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin MERT'in, "Okullarda ulusal yazılım ve iletişim 
sistemi kullanılmasına ilişkin" ilgi yazı eki 7/1172 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim ve yönetimde 
kullanılmasına yönelik belirlenen politika ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından yürütülen e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında Bakanlığımız, sorumluluğuna 
verilen eylemler doğrultusunda bir çok projeyi art arda hayata geçirerek süratle çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bütün bu çalışmalardaki temel felsefe, merkez ve taşra teşkilatı olarak 
öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teknolojinin sağladığı faydalar doğrultusunda hızlı, 
güvenilir ve ücretsiz hizmet sunmaktır. Gerçekleştirilen proje ve uygulamalarla iş ve işlemler 
daha süratli, şeffaf, bürokrasiden olabildiğince arındırılmış hâle getirilmektedir. Bunun için 
öncelikle okullar bilişim teknolojileri sınıfları ve geniş band internet erişimi alt yapısı ile 
donatılarak, iş-işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak olan web tabanlı 
yazılımlar üretilmeye başlanmıştır. Bütün bu yazılım çalışmaları Bakanlık personeli tarafından 
yürütülmekte olup herhangi bir firmadan yazılım hizmeti satın alınmamaktadır. Bu 
çalışmalarda dünyaca kabul edilen, veri tabanı olarak Oracle, SQL Server ve mySQL, 
uygulama geliştirme araçları olarak da .net teknoloji ve açık kaynak kod teknolojisi 
kullanılmaktadır. Bundan dolayı, bahsedildiği gibi yeni yetişecek nesilde hem ürün bağımlılığı 
hem de kapalı kodlu yazılım kullanılarak dışa bağımlılık oluşturulacağı iddiaları asılsızdır. 

Diğer taraftan, Ülkemiz birikimiyle ulusal bir yazılım ve iletişim sistemi geliştirme 
politikasının üretilerek eyleme dönüştürme görevi, yasalarla Bakanlığımıza verilen görevler 
arasında yer almamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim-Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 2 

45 İNCİ BİRLEŞİM 
3 OCAK 2008 PERŞEMBE 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

_1_ 

2 

_3̂  

5 

6_ 

7 

8 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 56 Sıra Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 
görüşülmesi ve 1 inci bölümünün 1 ilâ 30, 2 nci bölümünün 31 ilâ 60, 3 üncü bölümünün 61 ilâ 90, 
4 üncü bölümünün 91 ilâ 120, 5 inci bölümünün 121 ilâ 150, 6 ncı bölümünün 151 ilâ 180, 7 nci 
bölümünün 181 ilâ 210, 8 inci bölümünün 211 ilâ 240, 9 uncu bölümünün 241 ilâ 270, 10 uncu 
bölümünün 271 ilâ 300, 11 inci bölümünün 301 ilâ 330, 12 nci bölümünün 331 ilâ 360, 13 üncü 
bölümünün 361 ilâ 390, 14 üncü bölümünün 391 ilâ 420, 15 inci bölümünün 421 ilâ 450, 16 ncı 
bölümünün 451 ilâ 480, 17 nci bölümünün 481 ilâ 510, 18 inci bölümünün 511 ilâ 540, 19 uncu 
bölümünün 541 ilâ 570, 20 nci bölümünün 571 ilâ 600, 21 inci bölümünün 601 ilâ 630, 22 nci 
bölümünün (3 geçici madde dahil) 631 ilâ 651 inci maddelerden oluşması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 25.12.2007 tarihli 41 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- Genel Kurulun; 8.1.2008 Salı günkü birleşiminde bir saat sözlü sorulardan sonra diğer 

denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi, 9.1.2008 Çarşamba 
günkü birleşiminde ise sözlü soruların görüşülmemesi, 

Genel Kurulun; 3.1.2008 Perşembe günkü birleşimde 14.00-20.00, 8.1.2008 Salı günkü bir
leşimde 15.00-23.00 9.1.2008 Çarşamba günkü birleşimde 14.00-23.00 ve 10.1.2008 Perşembe 
günkü birleşimde ise 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 2.1.2008 tarihli 44 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
3.1.2008 Perşembe-Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
45 İNCİ BİRLEŞİM 3 OCAK 2008 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. X - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının 
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma tarihi: 19.11.2007) 

2. - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/437) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 16.11.2007) 

3. - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 56) (Dağıtma tarihi: 
5.12.2007) (**) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/294) (S. Sayısı: 68) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

5. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

6. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'm; Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/65) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 6.12.2007) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptınm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

12. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 
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14. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 

Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

16. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

25. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

26. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Yedek Subaylar ve Yedek 
Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/430, 1/432) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

27. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 
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28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

29. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

30. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

31. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

35. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

36. X - Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya 
Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

37. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

38. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/306) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

43. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/443) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 
24.12.2007) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma 
Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

46. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 
27.12.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 56) 

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/335) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 27/9/2007 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3739 

Konu: Yenileme 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 
uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Cemil Çiçek 
Başbakan V. 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/887 Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılma

sına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/903 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve 

Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı 

1/906 Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/922 Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/931 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/934 Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı ile Romanya Kobiler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutaba
kat ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/936 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Ba
kanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarı
mıyla İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 



- 2 -

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/939 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda 

Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/941 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Ta

rım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/957 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/958 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde 
Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/963 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/964 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İş
birliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/965 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik 
Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/970 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Öz
bekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/973 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki Taraflı 
Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/982 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş
birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçe
ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/986 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadî Kal
kınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/987 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Ala
nında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1000 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekono
mik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1014 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 

Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 

Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1016 Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı 
1/1020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 

Askerî-Bilimsel ve Askerî-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1044 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş
mesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1045 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner
lik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1046 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim
sel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/1051 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1058 Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1059 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1060 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1063 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1071 Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1076 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve 
Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1078 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İş
birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1079 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 

İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı 

1/1080 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gü
venlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1087 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Kat
kı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1088 Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1090 Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1091 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu Ta
şımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İliş
kin Kanun Tasarısı 

1/1092 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1095 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ta
rım Alanında Teknik-Bilimsel ve Ek Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1101 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı 
1/1107 Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko

runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1109 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbir

liğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1116 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekterliği Arasın

da Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1117 Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Sey

rüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusun
daki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1118 Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli Pro
tokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer 
Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkın
daki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1123 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin Geri Ka
bulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1124 Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasın

da Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1128 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hari
tacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1138 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 
1/1140 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın

da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1141 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 

Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1142 Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1143 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1144 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1151 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif Hak
ları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1152 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/1159 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/1163 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Kon

feransı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1174 Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1187 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılma

sına Dair Kanun Tasarısı 
1/1203 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Ku

rulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1231 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1238 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaş

masına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1253 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1256 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tica

ret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 6 -

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1 /l 275 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1276 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1280 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük 
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1281 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı 

1/1289 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı 

1/1290 Tanık Koruma Kanunu Tasarısı 
1/1296 Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terö

rizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güven
lik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı 

1/1302 Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1334 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
17 Temmuz 1998 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Re
vizyonu ile İlgili Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sansı 

1/1349 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 10/4/2006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1261/1854 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3/4/2006 

tarihinde kararlaştırılan "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
I. XX. Yüzyılda, Birinci Dünya Savaşından önceki dönemde gerçekleştirilen kanun değişiklik

lerinde ve meydana getirilen yeni ceza kanunlarında pozitif teorinin etkileri görülmüştür. İki Dün
ya Savaşı arasındaki dönemde ise, ceza kanunları değiştirilmekle birlikte bunları tamamlayıcı ka
nunlarla ikmal etme yolu da tutulmuş böylece genel ceza kanunu dışındaki belirli sosyal ve ekono
mik alanlara ilişkin ve ceza hükümlerini içeren çok sayıda özel kanun meydana getirilmiştir. Bu tip 
kanunlara genel olarak öğretide "Ceza Hükümlerini İçeren Tamamlayıcı Kanunlar" denilmektedir. 
Bir alanın, çeşitli kısımları itibariyle ve değişik hukuk dalları yönünden düzenlenmesi ve yaptırım
ları oluşturan cezaların da aynı bünyede yer alması suretiyle uygulayıcılara kolaylık sağlaması ihti
yacı ortaya çıkmıştır. Ceza mevzuatı, çağın gereklerine ve yeniden oluşan millî ve insanlığın ortak 
değerlerini vurgulayan, insan haklannı ve toplumsal güveni korumayı hedefleyen bir "suç ve ceza 
siyasetine" dayandırılmahdır. Suç siyaseti, barış esasına dayalı toplum düzeninin devamı için huku
ka aykın fiillerin hangilerinin suç olarak tanımlanması gerektiğinin belirlenmesinde izlenen yolu 
göstermektedir. Hukuka aykırı herhangi bir fiile suç niteliğini kazandıran koşullar, izlenen suç siya
seti ile belirlenmektedir. Suç siyaseti ile güdülen amaca ulaşabilmek için uyulması gereken ana il
keler; kusur ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve hümanizm ilkesidir. 

II. Bilindiği üzere, ceza adalet sistemimizi oluşturan temel ceza kanunları olarak adlandırılan 
Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek 1 Haziran 2005 ta
rihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Türk Ceza Kanunuyla özel suç tanımlarına yer veren diğer kanunlar arasındaki ilişki, Anaya
samızda güvence altına alınan hukuk devleti, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak yeniden be
lirlenmiştir. Türk Ceza Kanununun izlemiş olduğu suç ve ceza siyaseti ilkeleri dikkate alındığında 
kanunun suç ve ceza teorisine ilişkin kabul ettiği normatif hükümler ceza hükmü içeren diğer ka
nunlar bakımından da etkilerini doğurmuştur. Bu cümleden olmak üzere: 
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1. Yaptırım sisteminde, ondokuzuncu yüzyıl ceza hukuku anlayışının kalıntısı olan "aslî ceza -
fer'î ceza" ayırımı kaldırılmış ve çift şeritli yaptırım esası benimsenmiştir. Buna göre yaptırımlar, 
cezalar ve güvenlik tedbirleri olmak üzere iki ana tasnife tâbi tutulmuştur. Suç karşılığı uygulana
cak yaptırımlar hapis ve adlî para cezası olarak belirlenmiş, hapis cezaları da ağırlaştırılmış müeb
bet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası olarak düzenlenmiştir. 

2. Ceza sorumluluğunun şahsîliği kuralı bağlamında, özel hukuk tüzel kişileri hakkında ceza 
yaptırımının uygulanamayacağı; buna karşılık, güvenlik tedbiri niteliğinde yaptırımlara hükmedile-
bileceği kabul edilmiş, işlenen her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hükmedileceği öngörül
müştür. Böylece verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır. 

3. Suçlar arasındaki "cürüm" ve "kabahat" ayırımı terk edildiği için, hürriyeti bağlayıcı ceza 
açısından kabul edilen "hapis" ve "hafif hapis" ayırımı da kaldırılmış, böylece, temel ceza olarak, 
hapis cezası benimsenmiştir. Suçlar arasındaki "cürüm" ve "kabahat" ayırımının kaldırılmasının di
ğer bir sonucu da para cezası bakımından "ağır para cezası - hafif para cezası" ayırımının terk edil
mesidir. Ancak, suç karşılığı öngörülen ve mahkeme tarafından hükmedilen para cezası ile idarî 
yaptırım olarak uygulanan para cezası arasındaki kavram karışıklığını önlemek amacıyla, ceza hu
kuku yaptırımı niteliğindeki para cezasının adı adlî para cezası olarak belirlenmiş ve gün para ce
zası sistemi kabul edilmiştir. 

4. Özellikle ekonomik çıkar amaçlı suçlarda suçun işlenmesiyle bir çıkar elde edildiği kesin 
olarak öngörülmekle birlikte, bunun miktarının belirlenemediği durumlara özgü olarak hapis ceza
sının yanısıra adlî para cezası da öngörülmüştür. 

5. İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen kişi, toplumda belli hakları kullanmak
tan yoksun bırakılmaktadır. Ancak, bu yoksunluk, kural olarak, mahkûm olunan hapis cezasının in
fazı tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Cezanın infazı, kişinin işlediği suçtan dolayı etkin piş
manlık duymasını, yeniden topluma kazandırılmasını gerektirdiğine göre; cezasını çekmiş olan ki
şi artık toplumla barışmış, suç işlemekle kaybettiği toplumsal güveni geri kazanmış demektir. Bu 
bakımdan, benimsenen yaptırım sisteminde, belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkûmiyetin 
sonucu olarak ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu söz konusu değildir. Müsadereye iliş
kin olarak Türk Ceza Kanununda genel ve kuşatıcı bir düzenleme yapıldıktan sonra diğer kanunlar
da çeşitli suç tanımlarıyla bağlantılı olarak özel müsadere hükümlerine yer verilmemelidir. 

6. Anayasada da belirtildiği gibi; hangi fiillerin suç oluşturduğunun kanunda açık bir şekilde 
belirlenmesi gerekir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak, ancak bir kanuni tanımda belirlenen muay
yen fiiller, ceza yaptırımını gerekli kılabilir. Bu bakımdan, belirli bir kanuna yollamada bulunmak 
suretiyle soyut olarak bu kanuna aykırı davranışların ceza yaptırımına bağlanması, suçta kanunilik 
ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 

III. Ceza hükmü içeren kanunlarda, suç tanımlarına yer verilmesinin yanısıra çoğu zaman ör
neğin; teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konularda da Türk Ceza Kanununda benimsenen ilkelerle çe
lişen hükümlere yer verilmektedir. Böylece, ceza kanununda benimsenen genel kurallara aykırı uy
gulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanılmaktadır. Tüm bu sakıncaların önüne geçebil
mek bakımından, ayrıca, hukuk uygulamasında birliği ve hukuk güvenliğini sağlamak için diğer ka
nunlarda sadece özel suç tanımlamalarına yer verilmesi veya bu suçlarla ilgili yaptırımların belir
lenmesiyle yetinilmelidir. Buna karşılık, suç ve yaptırımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununda be
lirlenen genel ilkelerin özel kanunlarda tanımlanan suçlar açısından da uygulanmasının temin edil
mesi gerekmektedir. 
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Haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası 
etkili olmaktadır. Ancak, bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, bunun esasen haksız
lık ifade etmesi gerektiği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Esas itibarıyla haksızlık ifade et
meyen, hukuka aykırı olmayan bir fiil hiçbir surette suç veya kabahat olarak tanımlanamaz. Hak
sızlıklar arasında bu yönde bir tasnif yapılması durumunda; bu tasnifte, hukuka aykırı olan fiilin ifa
de ettiği haksızlık içeriği esas alınmalıdır. Bu bakımdan, esasen hukuka aykırı olan ve haksızlık ifa
de eden fiiller arasında suç veya kabahat olarak bir ayırım yapılması, bir nitelik farkı oluşturmamak
tadır. Söz konusu tasnif, haksızlıklar arasındaki nicelik farkına dayanmaktadır. Bu tasnif, haksızlık
lar arasında sadece bir işlem farklılığı doğurmaktadır. 

Türk Ceza Kanununda suça teşebbüs cezalandırılabilirken, Kabahatler Kanununda kabahate teşeb
büs kural olarak cezalandınlmamaktadır. Suça iştirakte suç ortaklan arasında fail ve şerik ayınmı ya
pılmaktadır. Kabahatler Kanununda yer alan hükümlere göre, kabahate iştirakte tek tip fail sistemi ka
bul edilmiştir. Tekerrür bakımından da suçlarla kabahatler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarının kapsamı dışına çıkarma eğiliminin bir sonucu 
olarak, çeşitli hususlarda düzenleme getiren özel kanunlarda bazı fiiller karşılığında idarî yaptırım
lar öngörülmektedir. Bu fiiller karşılığında, genellikle parasal nitelikte bir yaptırım öngörülmekte
dir. Ancak, bu parasal yaptırım, bir ceza hukuku yaptırımı olan "adlî para cezası" değil; idarî yaptı
rım olarak "idarî para cezası" niteliği taşımaktadır. Esasen, her ikisi de belli bir miktar paranın ki
şiden alınıp devlet hazinesine intikalinden ibaret gibi görünürse de; adlî nitelikteki para cezası ile 
idarî nitelikteki para cezası arasında, karar veren merci, yaptırımın infaz sureti, yaptınma bağlanan 
kanunî neticeler bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. İdarî nitelikteki "para cezası", bir 
uyarı fonksiyonu gördüğü gibi, kamu açısından oluşmuş olan zararın giderilmesi amacına da hiz
met edebilir. Bu nedenle, idarî para cezasının mislî nitelikte olması mümkündür. 

Özellikle ekonomik hayata ilişkin düzenlemeler kapsamında oldukça sık bir şekilde idarî nite
likte ceza yaptırımlarına yer verilmektedir. Bu bağlamda yürürlüğe konan kanunlarda veya kanun 
hükmünde kararnamelerde kazuistik hükümlere yer verilmektedir. Bu kazuistik düzenlemeler ara
sında bir sistem birliğinin varlığından söz edilemez. Bunlar arasında bir ahenksizlik hâkim bulun
maktadır. Bu nedenle, idarî nitelikteki yaptırımlarla ilgili olarak genel bir kanun olarak Kabahatler 
Kanunu kabul edilmiştir. Bu Kanunda, idarî yaptırımları gerektiren fiiller yani kabahatler açısından 
kanunilik ilkesi, zaman bakımından uygulama ve sorumluluk esasları, zamanaşımı, idarî yaptırımla
rın hukukî niteliği, çeşitleri ve sonuçlan, bu yaptırımların yerine getirilmesi rejimi gibi konular, bir 
sistematik çerçevesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yolu da düzen
lenmiştir. Kabahatler Kanununda idarî yaptırımlarla ilgili olarak belirlenen genel hükümler nedeniy
le, bu hükümlerin özel kanunlarda tanımlanan kabahatler hakkında da uygulanması gerekmektedir. 

IV. Suç ve ceza siyaseti ilkelerine uygun olarak ceza hükmü içeren kanunlarda Tasarıyla yapı
lan değişikliklerde aşağıdaki temel ilkeler esas alınmıştır. 

1. Bazı ihlallerin cezaî yaptırıma bağlanması, çeşitli sakıncalar doğurabilmektedir. Bu ihlalle
rin suç olarak kalması yargılama sürecinde iş yükünü artırmakta ve zaman kaybına neden olmakta
dır. Bu ise ceza hukuku yaptınmlarında aranan ceza hukuku yaptınmlanndaki caydırıcılık gücünü 
ciddi şekilde zayıflatmaktadır. Suç olmaktan çıkarılan ancak toplumsal düzeni bozduğuna inanılan 
haksızlık oluşturan davranışlar, devlet idaresi tarafından cezalandırılabilir idarî bir yaptınma bağ
lanmalıdır. Gelişen sosyal, siyasal ve ekonomik koşullar karşısında suç politikalarında da bir değişi-
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min yaşanması kaçınılmaz bir gerçektir. Tasarıyla, bu değişim ve ilkelere uygun olarak haksızlık oluş
turan hareketin niceliği ve bunun toplumsal ve siyasal yaşamdaki etkileri göz önünde tutularak bazı 
fiillerin yaptırımı idari yaptırım olarak değiştirilmiş, bazıları da kabahat nevinden olan yaptırım çeşi
dinden çıkartılarak suç karşılığı bir ceza yaptırımına dönüştürülmüştür. Bu dönüştürülme sonucunda 
da özellikle idarî yaptırımı gerektiren kabahatlerde, idarî para cezasını gerektiren yaptırım dışındaki 
diğer idarî yaptırımlar bakımından Kanunlarda bazı yaptırım türlerine de yer verilmiştir. 

2. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, temel olarak suç karşılığı uygulanan soruşturma 
ve kovuşturma usulüne yer verildiğinden Tasarıyla suç karşılığı uygulanan usul hükümleri bakımın
dan bazı hükümler, 5271 sayılı Kanuna uyarlanmış veya 5271 sayılı Kanunda düzenleme olması se
bebiyle Kanun hükümlerinden çıkartılmıştır. 

3. Suç karşılığı uygulanacak yaptırımlarda cezaların alt ve üst hadleri arasındaki makas açık tu
tularak, hâkime cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirmesi bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Ka
nununun 61 inci maddesi hükümlerine göre temel cezayı belirlemede takdir yetkisini kullanma ola
nağı tanınmıştır. Bu hükme paralel olacak şekilde, kural olarak kanunlarda yer alan suç konusu de
ğerlerin fahiş olması veya az olması gibi değişken koşullara bağlı, cezada artırım veya indirim ya
pılmasını gerektirir düzenlemeler, ilgili kanun maddelerinden ayıklanmıştır. 

4. Tasarıyla, suç karşılığı uygulanan yaptırımlarda temel cezanın alt sının belirlenirken, kanun de
ğişikliğine müsteniden uygulamada "yasa bozması" olarak adlandınlan sonucun önlenmesi amacıyla, 
özellikle cezalann alt sınınnda indirim yapılmamasına özen gösterilmiştir. Esasen kanun değişiklikle
rinde ilgili maddedeki suçun unsurunda veya temel cezasında sanık lehine sonuçların doğması, bu suç
lara ait dosyalann kanun yolu incelemesi sürecinde dava zamanaşımı süresinin dolması riski taşıdığın
dan, yapılan düzenlemelerde bu riskin önlenmesine yönelik tedbirlere de yer verilmiştir. 

5. Tasarıda idarî yaptırıma dönüşen fiiller bakımından uygulamada doğabilecek tereddütlerin 
giderilmesi amacıyla, idarî yaptırım kararlarını verecek merci açıkça gösterilmiştir. 

6. İdarî yaptırım kararlarının tebliği, kesinleşmesi, kanun yolu, takip ve tahsile ilişkin düzenle
meler, Kabahatler Kanunu hükümleri dikkate alınarak ilgili Kanun hükümlerinden çıkartılmış, an
cak kanun yolu bakımından bazı kanunlarda istisnaî hükümlere yer verilmiştir. 

7. 5252 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, ilgili kanunlarda yer alan hafif hapis 
veya hafif para cezaları kural olarak idarî para cezasına dönüştürülmüş ancak, haksızlık oluşturan ha
reketin kapsam ve niteliği dikkate alınarak bazı fiiller bakımından bu yöntem benimsenmemiştir. 

8. İlgili Kanunlarda suç karşılığı uygulanan ağır para cezaları kural olarak 5237 sayılı Türk Ce
za Kanununun ilgili maddesi hükümleri dikkate alınarak, suçun kapsam ve niteliğine göre bazen alt 
sınır gösterilmek suretiyle, bazen de alt sınır gösterilmeyerek adlî para cezasına dönüştürülmüştür. 

9. İdarî yaptırım kararını gerektirip de ilgili kanunda tekerrür hükmüne yer verilmiş olması 
hâlinde aykırılığın haksızlık oluşturan fiilin niceliğine göre tekerrür hali, fiilin tekrarı olarak düzen
lenmiş ve fiilin tekrarı ilgili kanun maddesinde öngörülen idarî para cezasının artırılması veya idarî 
yaptırımın başka bir nevine dönüştürülmesi olarak düzenlenmiş, bazı durumlarda da idarî para ce
zasının alt ve üst sınırları arasında makas açılmak suretiyle bu cezayı uygulayacak makama takdir 
yetkisi tanınmıştır. 

10. Tasarıyla, yaptırım teorisinin verilerine aykırı olarak çeşitli kanunlarda yer verilen belli bir 
suçtan mahkûmiyete bağlı hak yoksunluklannı gerektiren kazüistik hükümlerin önüne geçilerek ye
ni bir rejim getirilmiştir. 
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11. Ceza hükmü içeren kanunlarda bir mahkûmiyet hükmünün sonucu olarak belirtilen hak yok
sunlukları bakımından yasak hakların geri verilmesine yönelik olarak yeni hükümlere yer verilmiştir. 

12. Ceza hükmü içeren kanunlarda yer alan yaptırımlardan üst sınır gösterilmeyen hapis ceza
ları bakımından üst sınır gösterilmek suretiyle 5235 sayılı Kanun hükümleriyle uyum sağlanmıştır. 

V. Tasarıyla; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra, idarî yaptırım kararı gerektiren fiiller ve suç açısından uygulama birliği sağlan
ması, ceza hükmü içeren kanunların uygulanmasından kaynaklanan tereddütlerin giderilmesi, Türk 
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri dikkate alınmak sure
tiyle, ceza hükmü içeren kanunlarda yer alan hükümlerin, bu kanunlarla uyumlu hâle getirilmesi, 
ayrıca, bazı suçların unsurlarında 5237 sayılı Kanuna uyum sağlanması amaçlanmıştır. 

Tasarı, yukarıda belirtilen amaçlarla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- (1) Maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle, Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Mu

vakkatinin 32 nci maddesinde yer alan fiile ilişkin ceza, fiilin kapsam ve niteliği dikkate alınarak 
idarî para cezasına dönüştürülmüş ve bu cezanın mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatinin 33 üncü maddesinde 
yer alan ceza, fiilin kapsam ve niteliğine göre idari para cezasına dönüştürülmüş ve bu cezanın ma
hallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

(2) Maddenin ikinci fıkrasıyla, 618 sayılı Kanunun 11 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede yapılan değişiklikle, haksızlık oluşturan fiilin kapsam ve niteliği dikkate alınarak fi

il, idarî para cezasını gerektiren kabahate dönüştürülmüş ve para cezası miktan da günün ekonomik 
koşullarına uygun hâle getirilmiştir. 

(3) Maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendiyle, 394 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan 
değişiklikle maddede yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlen
miş ve bu idarî para cezasının belediye encümeni tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak, tahsil edilen idarî pa
ra cezalarının tamamının ilgili belediyenin hesabına aktarılacağı belirtilmiştir. 

(4) Maddenin dördüncü fıkrasıyla, 805 sayılı Kanunun 7 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, suç karşılığı öngörülen ağır para cezası, 5237 ve 5252 sayılı Kanunların hükümle

rine uygunluğun sağlanması için adlî para cezasına dönüştürülmüştür. Ayrıca, bu değişikliğe para
lel olarak soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin düzenlemelere madde metninde yer verilmemek su
retiyle 5271 sayılı Kanunla uyum sağlanmıştır. 

(5) Maddenin beşinci fıkrasıyla, 815 sayılı Kanunun 5 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Değişiklikle maddede yer alan idarî para cezaları, günün ekonomik koşullarına uygun hâle ge

tirilmiştir. Ayrıca, donatanı yabancı olan gemilerle yabancılara ait sair deniz taşıtları, idarî para ce
zası tahsil edilinceye kadar elverişli bir limanda masrafları kendisine ait olmak üzere tutulacağı 
hükme bağlanmıştır. Kabahatler Kanununun hükümlerine uygunluğunun sağlanması amacıyla; idarî 
para cezalarının tahsil ve takibine ilişkin hükümler madde metninden çıkartılmış ve maddede geçen 
idarî yaptırım kararlarını verecek makam ve merciler yeniden düzenlenmiştir. 
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(6) Maddenin altıncı fıkrasıyla, 859 sayılı Kanunun 20 nci maddesi değiştirilmiştir. Maddede 
yapılan değişiklikle haksızlık oluşturan fiil karşılığı öngörülen yaptırım idarî para cezası olarak gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca üretilen, satışa arz edilen veya satılan 
tohumlara elkonulacağı ve bunların mülkiyetinin kamuya geçirileceği hükme bağlanmak suretiyle 
Kabahatler Kanununa uyum sağlanmıştır. Öte yandan, bu maddede belirtilen idarî yaptırım kararla
rının mahallî mülkî amir tarafından verileceği öngörülmüştür. 

(7) Maddenin yedinci fıkrasıyla, 927 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi değiştirilmiştir. Madde
de yapılan değişiklikle haksızlık oluşturulan fiil karşılığı öngörülen idarî para cezası günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının mahallî mülkî amir 
tarafından verileceği ve tahsil edilen idarî para cezasının tamamının ilgili belediyenin hesabına ak
tarılacağı hükme bağlanmıştır. Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesin
leşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak dü
zenlendiğinden buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(8) Maddenin sekizinci fıkrasıyla, 984 sayılı Kanunun 21 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede yapılan değişiklikle, idarî para cezaları, Kabahatler Kanunu hükümleri de dikkate alı

narak günün ekonomik koşullarına uygun hâle getirilmiştir. Ayrıca maddede yer alan idarî yaptırım 
kararlarının mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, idarî yaptı
rım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun 
genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin hükümlere madde metnin
de yer verilmemiştir. 

(9) Maddenin dokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 992 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birin
ci fıkrası değiştirilerek idarî yaptırım kararını verecek makam ve merciler yeniden düzenlenmiş ve 
maddede geçen idarî para cezası günün ekonomik koşullarına uygun hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 992 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilerek, idarî yaptırımın tü
rü ile bu yaptırım kararını verecek makam ve merciler yeniden düzenlenmiş, maddede geçen idarî pa
ra cezası günün ekonomik koşullarına uygun hâle getirilmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının ve
rilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kıs
mında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(10) Maddenin onuncu fıkrasının (a) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 36 nci maddesi kısmen de
ğiştirilmiştir. 

1086 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle hâkimin red
di isteğinin kabul edilmemesi halinde istemde bulunanlar hakkında uygulanacak yaptırım "disiplin 
para cezası" olarak belirlenmiştir. Maddede yer alan "para cezasını" gerektiren hâllerin özellikleri 
dikkate alındığında bu cezanın Kabahatler Kanunu anlamında bir idarî para cezası olmaması sebe
biyle, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin de giderilmesi amacıyla, bu cezanın "disiplin para ce
zası" olduğu açıkça belirtilmiş, ceza miktarı da günün ekonomik koşulları dikkate alınarak yeniden 
belirlenmiştir. 

36 nci maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle hâkim hakkında aynı davada aynı ta
rafça ileri sürülen red isteğinin reddi halinde verilecek disiplin para cezasının bir önceki para ceza
sının iki katından az olamayacağı hükme bağlanmıştır. 
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Maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle disiplin para cezalan bakımından yapılacak iş
lem belirtilmiş ve merciinin kararı uygun bulmaması halinde bu disiplin para cezasının ilgilinin is
teği üzerine geri verileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 90 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Yapılan değişiklikle, madde metninde yer alan "para cezasını" gerektiren hâllerin özellikleri dik

kate alındığında bu cezanın Kabahatler Kanunu anlamında bir idarî para cezası olmaması sebebiyle, uy
gulamada karşılaşılan tereddütlerin de giderilmesi amacıyla, bu cezanın "disiplin para cezası" olduğu 
açıkça belirtilmiş, ceza miktarı da günün ekonomik koşullan dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 113/A maddesi değiştirilmiştir. 
Madde metninde yer alan "aidolduğu ceza mahkemesince" ibaresi, 5235 sayılı Kanun ile adlî 

yargı ilk derece mahkemelerinin görevlerinin belirlenmesi sebebiyle madde metninden çıkartılmıştır. 
Fıkranın (ç) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 149 uncu maddesinin son fıkrası değiştirilerek, 

mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollama, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka
nunu olarak düzenlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 150 nci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. 
Duruşmanın düzen ve disiplinini sağlamak amacıyla, duruşmadan çıkarılmasına direnç göste

ren veya karışıklıklara neden olanlar hakkında hâkim veya mahkemece uygulanacak disiplin ted
biri olarak "disiplin hapsi" uygulanması hükme bağlanmış ve bu hapsin çocuklar hakkında uygula
namayacağı öngörülmüştür. Yapılan bu düzenlemeyle, ceza mahkemeleri bakımından uygulanan 
Ceza Muhakemesi Kanununun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile de hukuk mahke
meleri yönünden bir paralellik sağlanması amaçlanmıştır. 

Fıkranın (e) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 253 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Maddeyle, usulüne uygun olarak çağırılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar hak

kında uygulanacak usulü işlemler yeniden düzenlenmek suretiyle ceza mahkemeleri yönünden çağ
rıya uymayan tanıklar hakkında uygulanan 5271 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükmüyle para
lelliğin sağlanması amaçlanmıştır. 

Fıkranın (f) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 271 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Maddeyle, tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme hâlinde tanıklar hakkında uygulanacak 

usulü işlemler yeniden düzenlenmek suretiyle ceza mahkemeleri yönünden tanıklıktan ve yeminden 
sebepsiz çekinme hâlinde uygulanan 5271 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrası hük
müyle paralelliğin sağlanması amaçlanmıştır. Yapılan düzenleme ile, ilke olarak duruşmaya çağrı
lan tanıklara geçerli bir sebebi bulunmaması hâlinde tanıklık veya yeminde bulunmaları ilke olarak 
kabul edilmiştir. Ancak, buna rağmen bu ilkeye uymayanlar hakkında disiplin hapsiyle beraber du
ruşmanın taliki sebebiyle oluşan masrafların ödetilmesine karar verilecektir. Ancak hukuk mahke
melerinin kendine özgü yargılama kuralları dikkate alınmak suretiyle, bu temel ilkeye uyulmama
sının ikinci defa gerçekleşmesi durumunda mahkemece hükmedilecek disiplin hapsinin üst sınırı 
onbeş gün olarak belirlenmiştir. 

Fıkranın (g) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 313 üncü maddesinde yer alan para cezası, eyle
min niteliğine göre madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 319 uncu maddesinde yer alan para cezası, eyle
min niteliğine göre madde metninden çıkartılmıştır. 
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Fıkranın (h) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 320 nci maddesi kısmen değiştirilmiştir. Maddeyle, 
mahkemenin feragati kabul etmesi hâlinde 319 uncu madde hükmüne göre, maddi ve manevi zararları 
kapsayacak şekilde takdir ve hükmolunacağı belirtilmek suretiyle madde metnine açıklık getirilmiştir. 

Fıkranın (ı) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 576 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. 
Yapılan değişiklikle, dava sabit olmadığı takdirde, davacıdan oluşacak maddi ve manevi zarar 

bakımından tazminat hükmedileceği öngörülmüş ve madde metninde yer alan para cezası, eylemin 
niteliğine göre madde metninden çıkartılmıştır. 

(11) Maddenin onbirinci fıkrasının (a) bendiyle, 1219 sayılı Kanunun 25 inci maddesi değişti
rilerek, diploması olmadığı hâlde, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınanlara uygulanacak 
yaptırımlardan; hapis cezası arttırılmış ve madde metninde geçen "ağır para cezası" "adlî para ce
zasına" dönüştürülmek suretiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 26 ncı maddesi değiştirilerek, maddede geçen idarî para ceza
sı günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 27 nci maddesi değiştirilerek, maddede geçen idarî para ceza
sı günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 28 inci maddesi değiştirilerek, meslek ve sanatın tatili cezası 
ve kamu hizmetlerinden yasaklılık cezasına ilişkin düzenlemelere Türk Ceza Kanununun belli hak
ları kullanmaktan yoksun bırakılmayı gerektiren hâlleri düzenleyen 53 üncü maddesi hükmü dikka
te alınarak madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 41 inci maddesi değiştirilerek, Türk Ceza Kanununa uyum 
sağlanması amacıyla, "ağır para cezası" "adlî para cezasına" dönüştürülmüş ve müsadereye ilişkin 
düzenlemeye madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (e) ve (f) bentleriyle, Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde geçen idarî para cezalan, 
günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 45 inci maddesi değiştirilerek, Türk Ceza Kanununun belli 
haklan kullanmaktan yoksun bırakılmayı gerektiren hâlleri düzenleyen 53 üncü maddesiyle uyum 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Fıkranın (ğ), (h) ve (ı) bentleriyle, Kanunun 54, 55 ve 56 ncı maddelerinde yer alan idarî para 
cezaları, günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (i) bendiyle, Kanunun 57 nci maddesi değiştirilerek, Türk Ceza Kanununun belli hak
ları kullanmaktan yoksun bırakılmayı gerektiren hâlleri düzenleyen 53 üncü maddesiyle uyum sağ
lanması amaçlanmıştır. 

Fıkranın (j), (k) (1) ve (m) bentleriyle, Kanunun 61, 62, 67 ve 68 inci maddelerinde yer alan 
idarî para cezaları, günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (n) bendiyle, Kanunun 70 inci maddesinde geçen idarî para cezası, günün ekonomik 
koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve idarî para cezalarının verilmesi kanun yolu, ke
sinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak 
düzenlendiğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (o) bendiyle, Kanunun 73 üncü maddesi değiştirilerek, maddede yazılan fiil karşılığı 
uygulanacak yaptırım bakımından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollama 5237 sa
yılı Türk Ceza Kanununa uyumlu hâle getirilmiştir. 
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Fıkranın (ö) bendiyle, Kanunun ek 7 nci maddesi değiştirilerek, diş protez teknisyenleri hak
kında yaptırım bakımından bu Kanunun 41 inci maddesinin uygulanacağı belirtilmiş, ayrıca, mad
dede geçen müsadere ve tekerrüre ilişkin düzenlemelere Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla mad
de metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (p) bendiyle, Kanunun ek 8 inci maddesi değiştirilerek, maddede yer alan suça ilişkin 
yaptırımlardan; hapis cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenmiş, ağır para cezası, Türk Ce
za Kanununun 52 nci maddesi göz önünde tutularak adlî para cezası olarak düzenlenmiş ve müsa
dere ve tekerrüre ilişkin hükümlere Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla madde metninde yer ve
rilmemiştir. 

(12) Maddenin onikinci fıkrasının (a) bendiyle, 1262 sayılı Kanunun 18 inci maddesi değişti
rilerek madde metninde geçen idarî para cezası, günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 19 uncu maddesi değiştirilmiş ve maddede geçen idarî para ce
zası günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, maddede geçen "sa
tılığa" ibaresi "satışa" olarak ve 1918 sayılı Kanuna yapılan yollama 4926 sayılı Kanun olarak de
ğiştirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 20 nci maddesinde geçen idarî para cezası, günün ekonomik 
koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, ka
nun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ay
rıntılı olarak düzenlendiğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun ek 4 üncü maddesi değiştirilerek, maddeyle cezaî yaptırıma 
bağlanan fiiller Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlendiğinden, bu fiillerin ayrıca müstakil bir 
suç olarak bu Kanunda düzenlenmesine ihtiyaç görülmemiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun ek 6 nci maddesinde düzenlenen idarî yaptırım türü Kabahat
ler Kanununa uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

(13) Maddenin onüçüncü fıkrasının (a) bendiyle, 1593 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinde 
yapılan değişiklikle, Kanun hükümlerinin uygulanması bakımından şikâyet koşulu kaldırılmış ve 
Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle zamanaşımına ilişkin hükme madde met
ninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 282 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede yapılan değişiklikle, Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zo

runluluklara uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırım idarî para cezası olarak belirlenmiştir. 
Fıkranın (c) bendiyle, maddede yapılan değişiklikle, 16 Nisan 1340 tarihli ve 486 sayılı Kanu

na yapılan yollamanın adı geçen Kanunda 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla yapılan değişik
likle birlikte uygulandığını belirtmek üzere değiştirilmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 284 üncü maddesinde mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yolla
ma 5237 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 285 inci maddesinde suç karşılığı uygulanacak yaptırım adlî 
para cezası olarak belirlenmek suretiyle 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmış
tır. Ayrıca, maddede yer alan müsadereye ilişkin hüküm 5237 sayılı Kanunun 5, 54 ve 55 inci mad
deleri karşısında madde metnine alınmamıştır. 
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Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 287 nci maddesinde mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yollama, 
Kabahatler Kanununa göre yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 288 inci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 289 uncu maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 290 inci maddesi değiştirilmiş ve Kanunun 110 uncu madde
sine aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmek su
retiyle yasak davranışların kapsam ve niteliğine göre, bunun temas ettiği Türk Ceza Kanunu hü
kümlerinin uygulanması olanaklı hale getirilmiştir. 

Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 291 inci maddesinde mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yolla
ma Kabahatler Kanununa göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun 292 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Kanunun 137 nci maddesine aykırı hareket eden gemi süvarileri hakkında uygulanacak yaptı

rım günün ekonomik koşullan dikkate alınmak suretiyle idarî para cezası olarak belirlenmiştir. 
Fıkranın (i) bendiyle, Kanunun 294 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan idarî para ce

zası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve bu madde hükümlerine göre idarî pa
ra cezalarının mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, idarî yaptı
rım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hü
kümler kısmında aynntılı olarak düzenlendiğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (j) bendiyle, Kanunun 295 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede yer alan tedbirlere uymayan iş sahiplerinin fiili, haksızlık teşkil eden hareketin kap

sam niteliği itibariyle, idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 
Fıkranın (k) bendiyle, Kanunun 296 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, bu Kanunun 185 inci maddesinde yazılı yasaklara aykırı hareket edilmesi, fiilin 

kapsam ve niteliği dikkate alınmak suretiyle, müstakil suç olarak düzenlenmiş ve yaptırım hapis ce
zası olarak belirlenmiştir. 

Fıkranın (1) bendiyle, Kanunun 297 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, bu Kanunun 186 ve 187 nci maddesindeki fiillerin işlenmesi hali, fiilin kapsam ve 

niteliği dikkate alınmak suretiyle, müstakil suç olarak düzenlenmiş ve yaptırım hapis cezası olarak 
belirlenmiştir. 

Fıkranın (m) bendiyle, Kanunun 298 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Bu Kanunun 205 inci maddesindeki kurallara aykırı hareket eden yerler hakkında mahallî 

mülkî amir tarafından bir idarî yaptırım türü olarak faaliyetten men edilecekleri hükme bağlanmıştır. 
Maddeyle, haksızlık teşkil eden davranış şeklinin niteliği ve kapsamı göz önünde tutulmak su

retiyle bu faaliyetten men yaptırımının uygulanması "gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi ko-
şulu"na bağlı tutulmak suretiyle yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde men kararından kaldı
rılması olanaklı hale getirilmiştir. 

Fıkranın (n) bendiyle, Kanunun 299 uncu maddesinde mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yolla
ma Kabahatler Kanununa göre yeniden belirlenmiştir. 
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Fıkranın (o) bendiyle, Kanunun 301 inci maddesinde, mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yolla
ma Kabahatler Kanununa göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ö) bendiyle, Kanunun 302 nci maddesi değiştirilerek bu Kanunun 252 nci maddesi
ne aykırılık teşkil eden fiiller, haksızlık oluşturan hareketin kapsam ve niteliği dikkate alınmak su
retiyle, idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

(14) Maddenin ondördüncü fıkrasının (a) bendiyle, 1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi değiş
tirilmiştir. 

Maddeyle, fiilin niteliği dikkate alınarak mülga Türk Ceza Kanununun kabahatlere ilişkin yol
lamalar Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Maddeyle ayrıca, yeni bir hüküm olarak, belediye hizmetlerinde etkinliğin sağlanması ve ilgi
li kişinin de bu Kanunda belirtilen aykırılık hâllerini süratle gidermesi olanağı sağlanmıştır. Böyle
ce, ilgili kişi belediye encümen kararında belirli bir fiilin belirli bir süre içerisinde yapılmasının em-
redildiği durumlarda ilgili bu fiili belirlenen süre içerisinde yapabilecektir. Ancak öngörülen bu sü
re içerisinde encümen kararında belirtilen fiilin yapılmaması hâlinde masrafların yüzde yirmi zam
mıyla birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından bu fiil yerine getirilecektir. Ancak, bu mad
de hükümleri ilgili kanunda hüküm bulunmayan hâllerde uygulanabilecektir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 1608 sayılı Kanunun 2 nci maddesi değiştirilmiş ve Kanunun ek 1 inci 
maddesinde yer alan ücret tarifelerine uyulmaması hâlinde uygulanacak yaptırımı düzenleyen hük
me bu maddede yer verilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 1608 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi değiştirilmiş ve Kabahatler Kanu
nunun hükümlerine de uygun olarak tahsil edilen idarî para cezalarının tamamının ilgili belediye he
sabına aktarılması öngörülmüştür. İdari yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil 
usulü Kabahatler Kanununun genel hükümlerinde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden usule ilişkin 
hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(15) Maddenin onbeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 1705 sayılı Kanunun 6 nci maddesi değişti
rilmiştir. Maddede yer alan yaptırım, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen "düzen
leyici işlemlerle suç ve ceza konulamaz" ilkesinin bir sonucu olarak idarî para cezası şeklinde dü
zenlenmiştir. Ayrıca, sınai veya ticari tesiste, bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan karar ve 
düzenlemelere uygunluk sağlanması için zamana ihtiyaç bulunması hâlinde, bu eksiklikler gideri
linceye kadar sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verilebileceği ve ürünlerin, ikinci fıkra 
uyarınca verilen süre içerisinde alınan karar veya düzenlemelere uygun hâle getirilmemesi hâlinde 
bunların mülkiyetinin kamuya getirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 1705 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilerek idari yaptırım kara
rı verme yetkisi mahallî mülkî amire verilmiştir. 

(16) Maddenin onaltmcı fıkrasının (a) bendiyle, 2219 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde dü
zenlenen aykırılık hali, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri dikkate alınarak idarî 
para cezası gerektiren bir fiil olarak düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 40 inci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 41 inci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. ^ 
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Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 42 nci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca fazla tahsil edilen ücretin geri alınarak ilgililere ia
de edileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan fiilin yaptırımı eylemin niteliği
ne göre idarî para cezası olarak belirlenmiştir. Ayrıca mülga Türk Ceza Kanununun 455 inci mad
desine yapılan yollama madde metninden çıkartılarak suçun işleniş şekli de dikkate alınarak Türk 
Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uygulanacağı öngörülmüştür. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan fiilin yaptırımı 5252 sayılı Ka
nun hükümleri dikkate alınarak idarî para cezası olarak belirlenmiştir. Ayrıca kişinin hastalığının 
ağırlaşması halinde de Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ve mülga Türk 
Ceza Kanununun 455 inci maddesine yapılan yollama madde metninden çıkartılarak suçun işleniş 
şekli de dikkate alınarak Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uygulanacağı öngörülmüştür. 

Fıkranın (f) bendiyle Kanunun 45 inci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleş
mesi ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendi
ğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. Ayrıca bu maddede yazılı idarî para ce
zalarının mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

(17) Maddenin onyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 2313 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrası yeniden düzenlenerek, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaya
cağı ilkesi doğrultusunda fıkrada yer alan "kenevir ekim bölgeleri" ve "kenevir ekim bölgeleri dı
şı" ayrımından vazgeçilmiş, izin belgesi almasına rağmen izin belgesinde belirtilen alandan fazla 
yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapılması suçunun unsurunun 
tespitine esas olmak üzere maddeye "bilerek" sözcüğü eklenmiş, eylem izinsiz kenevir ekimi ola
rak yeniden düzenlenmiş, ayrıca, ekim bölgeleri dışında, kenevir ekimi ile ekim bölgelerinde izin 
almaksızın ekim yapılması fiillerine ilişkin yaptırımlar arasında paralellik sağlanmıştır. Ayrıca, 
maddeye yeni fıkra eklenerek dördüncü fıkradaki 2313 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine yapılan 
atıf, müstakil fıkra olarak düzenlenmiş ve ekim yapma deyimi tanımlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 2313 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi değiştirilerek maddedeki yolla
ma 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 2313 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki para cezasının niteliği, idarî 
para cezası olarak yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 2313 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları 
değiştirilmiştir. 

Üçüncü fıkrada yapılan değişiklikle maddede haksızlık oluşturan fiil karşılığı öngörülen idarî 
para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş, ayrıca, kabahat konusu olan 
maddelerin mülkiyetin kamuya geçirileceği öngörülmüş ve idarî yaptırım kararının mahallî mülkî 
amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, maddede sayılı fiilleri işleyenlerin Türk Ceza 
Kanununun 188 inci maddesindeki suça teşebbüsten dolayı cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. 

(18) Maddenin onsekizinci fıkrasıyla, 2510 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi kısmen yeniden düzen
lenmiştir. Madde metninde geçen "memurlar" ibaresi yerine "kamu görevlileri" ibaresi kullanılmış, pa
ra cezası idarî para cezası olarak düzenlenmiş ve yaptırımın mahallî mülkî amir tarafından verileceği 
hükme bağlanmak suretiyle Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleriyle uyum sağlanmıştır. 
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(19) Maddenin ondokuzuncu fıkrasıyla, 2527 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, maddede yer alan idarî para cezası günün 

ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş, ayrıca, basma yazı ve resimlere el konularak, Mil
li Eğitim Bakanlığına devredilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği belir
tilerek, Kabahatler Kanununa uyum sağlanmıştır. Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, ka
nun yolu, kesinleşmesi ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında aynntılı olarak 
düzenlendiğinden 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne madde metninde yer verilmemiştir. 

(20) Maddenin yirminci fıkrasıyla, 2762 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası ye
niden düzenlenerek mütevellinin görevle bağlantılı olarak işlediği suçlardan dolayı kamu görevlisi 
gibi cezalandırılacağı öngörülerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile uyumu sağlanmıştır. 

(21) Maddenin yirmibirinci fıkrasıyla, 2767 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasın
da mülga 1918 sayılı Kanuna yapılan yollama, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu olarak 
yeniden düzenlenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan ağır para cezası 5237 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesinde yer alan adlî para cezası sistemine uygun hâle getirilmiştir. 

(22) Maddenin yirmiikinci fıkrasıyla, 2903 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasın
da yapılan değişiklikle, maddedeki idarî para cezası günün ekonomik koşulları dikkate alınarak ye
niden belirlenmiş ve bu cezanın mahallî mülkî amirce verileceği hükme bağlanmıştır. 

(23) Maddenin yirmiüçüncü fıkrasının (a) bendiyle, 3039 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan para cezası, eylemin niteliğine göre idarî para cezasına dönüştürülüp, gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca Kabahatler Kanununa uygunluğun 
sağlanması amacıyla idarî yaptırım türü olarak maddede yer alan çeltiklerin suyunun kesilmesine 
madde hükmünde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 3039 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan para cezası, eylemin 
niteliğine göre idarî para cezasına dönüştürülüp, günün ekonomik koşullarına göre yeniden belir
lenmiştir. Ayrıca, Kabahatler Kanununa uyumunun sağlanması amacıyla suyun kesilmesi ve ekim
lerin yok edilmesi yaptırımlarına madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 3039 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yer alan para cezası, eylemin 
niteliğine göre idarî para cezasına dönüştürülüp, günün ekonomik koşullarına göre yeniden belir
lenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 3039 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde yer alan para cezası, eylemin 
niteliğine göre idarî para cezasına dönüştürülüp, günün ekonomik koşullarına göre yeniden belir
lenmiştir. Ayrıca Kabahatler Kanununa uyumunun sağlanması amacıyla eylemin tekrarı hâlinde çel
tik ekiminin yasaklanması hükmüne madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, 3039 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan para cezası, eylemin 
niteliğine göre idarî para cezasına dönüştürülüp, günün ekonomik koşullarına göre yeniden belir
lenmiştir. Ayrıca Kabahatler Kanununa uygunluğun sağlanması amacıyla idarî yaptırım türü olarak 
çeltik ekiminin yasak edilmesine ilişkin hüküm madde metninden çıkarılmıştır. 

Fıkranın (e) bendiyle, 3039 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, idarî pa
ra cezalarının çeltik komisyonu tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca idarî yaptırım ka
rarlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel kısmında ay
rıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin hükme madde metninde yer verilmemiştir. 
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Fıkranın (f) bendiyle, 3039 sayılı Kanunun 31 inci maddesi değiştirilmiştir. İdarî yaptırım ka
rarlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kıs
mında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden maddede bu hükümlere yer verilmemiş ve bu Kanun hü
kümlerine göre verilen idarî para cezalarının 5326 sayılı Kanuna göre tahsil olunarak ilgili il özel 
idaresinin hesabına aktarılacağı hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, 3039 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi değiştirilerek 5237 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinde yer alan "kamu görevlileri" tanımı ile uyum sağlamak amacıyla "Devlet me
murları" ibaresi "kamu görevlileri" olarak değiştirilmiştir. 

(24) Maddenin yirmidördüncü fıkrasıyla, 3122 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan ha
fif para cezası, 5252 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin hükümleri de dikkate alınarak idarî para ce
zası şeklinde günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve bu cezanın mahallî mülkî 
amir tarafından verileceği belirtilmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, ta
kip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümlerinde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden 
itiraza ilişkin hükümlere yer verilmemiştir. 

(25) Maddenin yirmibeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 3153 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 
yer alan idarî para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, müra
caat edilip de bu müracaatı reddedilenlerin izinsiz olarak müessese açması, birinci fıkra kapsamına 
girmesi nedeniyle maddenin ikinci fıkrası çıkartılmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 3153 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan idarî para cezası, gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, 
kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümlerinde ayrıntılı olarak dü
zenlendiğinden, bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(26) Maddenin yirmialtıncı fıkrasıyla, 3284 sayılı Kanunun 7 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle, yasaklanmış olmasına rağmen hurdaları yurtdı

şına çıkarmaya teşebbüs edilmesi, (b) bendinde de bu fiilin tamamlanmış hâli idarî para cezasını ge
rektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

7 nci maddenin ikinci fıkrasıyla, yurtdışına çıkarmaya teşebbüs eden kabahat konusu eşyaya 
elkonulacağı ve mülkiyetinin de kamuya geçirilmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır. 

7 nci maddenin üçüncü fıkrasında ise, bu maddede yer alan idarî yaptırım kararlarının mahallî 
mülkî amir tarafından verileceği öngörülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında ise mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen hurdaların askerî 
fabrikalara teslim edileceği hükme bağlanmıştır. 

(27) Maddenin yirmiyedinci fıkrasıyla, 3458 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası 
değiştirilerek Türk Ceza Kanununa uyumun sağlanması amacıyla maddede geçen ağır para cezası 
adlî para cezasına dönüştürülmüş, tekerrürün Türk Ceza Kanununda bir artırım nedeni olarak öngö-
rülmemesi sebebiyle, hapis cezası uygulama şartı olan tekerrür hükmü madde metninden çıkartıl
mış ve suç karşılığı uygulanacak yaptırım, hapis veya adlî para cezası şeklinde seçenekli olarak 
hükme bağlanmıştır. 

(28) Maddenin yirmisekizinci fıkrasıyla, 3467 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi değiştirilerek 
Türk Ceza Kanununa uyumun sağlanması amacıyla maddede geçen ağır para cezası adlî para ceza
sına dönüştürülmüş, tekerrürün Türk Ceza Kanununda bir artırım nedeni olarak öngörülmemesi se
bebiyle, hapis cezasına uygulama şartı olan tekerrür hükmü madde metninden çıkartılmış ve suç kar
şılığı uygulanacak yaptırım, hapis veya adlî para cezası şeklinde seçenekli olarak hükme bağlanmıştır. 
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(29) Maddenin yirmidokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 3468 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan idarî para cezaları günün ekonomik koşullarına göre ye
niden belirlenmiştir. Ayrıca maddede geçen tekerrür sebebiyle verilen idarî para cezalarının artırımı
na ilişkin düzenlemeler ile son fıkrasında tekerrür sebebiyle ruhsat tezkeresinin iptaline ilişkin idarî 
yaptırım şekli, Kabahatler Kanununa uyumunun sağlanması amacıyla, yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 3468 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek idarî 
yaptırım kararını vermeye yetkili olan merci mal müdürü olarak belirlenmiştir. 

(30) Maddenin otuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 3573 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer alan hapis cezası, eylemin kapsam ve niteliğine göre madde metninden çı
kartılmış ve para cezası, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak idarî para cezasına dönüştü
rülmüştür. Kabahatler Kanununda idarî para cezasını gerektiren fiiller bakımından tekerrür hüküm
leri düzenlenmediğinden buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 3573 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ha
fif para cezası, 5252 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin hükümleri de dikkate alınarak idarî para ce
zası olarak, günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 3573 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hafif 
para cezası, 5252 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin hükümleri de dikkate alınarak idarî para cezası 
şeklinde günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş, ayrıca, izinsiz kesilen ve sökülen 
ağaçların müsaderesine ilişkin hüküm, fiilin niteliği gözönünde bulundurularak madde metninden 
çıkartılmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 3573 sayılı Kanunun 21 inci maddesi değiştirilerek bu Kanun hükümle
rine göre idarî para cezalarının mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

(31) Maddenin otuzbirinci fıkrasının (a) bendiyle, 3634 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde 
yer alan suça ilişkin yaptırımlardan; hapis cezası yeniden belirlenmiş ve para cezası madde metnin
den çıkartılmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 3634 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan suça ilişkin yaptırım
lardan; hapis cezası yeniden belirlenmiş ve para cezası madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, 3634 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde yer alan hafif para cezası, 5252 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin hükümleri de dikkate alınarak idarî para cezası şeklinde günün 
ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 3634 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde yer alan ağır para cezası, adlî 
para cezasına dönüştürülmek suretiyle 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesine uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, 3634 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ha
pis cezasının alt ve üst sınırları fiilin niteliğine göre yeniden belirlenmiş ve madde metninde adlî 
para cezasına yer verilmemiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasındaki fiil için birinci fıkrada yer alan 
hapis cezasının yanında, adlî para cezası verilmesi de öngörülmüştür. Ayrıca müsadereye ilişkin hü
kümler, 5237 sayılı Kanunun 5, 54 ve 55 inci maddeleri karşısında madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (e) bendiyle, 3634 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hapis 
cezasının alt ve üst sınırları fiilin niteliğine göre yeniden belirlenmiş ve madde metninde adlî para 
cezasına yer verilmemiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasındaki fiil için birinci fıkrada yer alan hapis 
cezasının yanında, adlî para cezası verilmesi de öngörülmüştür. Ayrıca müsadereye ilişkin hükümle
re, 5237 sayılı Kanunun 5, 54 ve 55 inci maddeleri karşısında madde metninde yer verilmemiştir. 
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Fıkranın (f) bendiyle, 3634 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde yer alan hafif para cezası, 
5252 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin hükümleri de dikkate alınarak idarî para cezası şeklinde gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve bu cezanın mahallî mülkî amir tarafından ve
rileceği belirtilmiştir. 

(32) Maddenin otuzikinci fıkrasıyla, 3670 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Aynca idarî yaptı-
nm kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hü
kümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(33) Maddenin otuzüçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleriyle, Kabahatler Kanununa uygun
luk sağlanması için 4081 sayılı Kanunun 10, 14 ve 31 inci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 

(34) Maddenin otuzdördüncü fıkrasıyla, 4373 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin iki ve üçün
cü fıkraları değiştirilmiştir. İkinci fıkrada yapılan değişiklikle, madde hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında uygulanacak olan yaptırımın unsur ve şekli itibariyle Kabahatler Kanununun 32 nci 
maddesine uyduğundan fiilin, adı geçen Kanun hükümlerine göre cezalandırılması amacıyla, Kaba
hatler Kanununa yollama yapılmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikle mülga Türk Ce
za Kanununa yapılan yollama, 5237 sayılı Kanunun 257 nci maddesinin ikinci fıkrası olarak yeni
den düzenlenmiştir. 

(35) Maddenin otuzbeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 4473 sayılı Kanunun 35 inci maddesi 
değiştirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kamu görevlisine elinde olduğu hâlde istenen belgeleri vermeyen
ler bakımından haksızlık oluşturan fiil, suç ve yaptırım bakımından yeniden düzenlenmiştir. Aynca, 
bu belgelere ilişkin bilgilerin verilmemesi veya yanlış verilmesi de ayn bir suç olarak hükme bağlan
mıştır. Aynca maddede, bu madde hükümlerinin bir doğal veya sosyal felaket dışında herhangi bir 
sebeple belgelerin yok olması veya kaybedilmesi hâlinde de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 4473 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin birinci fıkrası, 5271 sayılı Ka
nunun, soruşturma evresi hükümlerine uyumunun sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 4473 sayılı Kanunun 38 inci maddesi 5271 sayılı Kanunun hükümleri de 
dikkate alınmak suretiyle kovuşturma evresinde dosyaların noksanının mahkemelerce ikmal edile
ceği belirtilmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 4473 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi değiştirilmiştir. Maddede zama
naşımı süresini durdurma sebepleri yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, dosyanın yok edilmesine veya 
kaybolmasına kasten sebebiyet verilmemiş olması hâlinde bu durma süresinin beş yıldan fazla ola
mayacağı hükme bağlanmıştır. 

(36) Maddenin otuzaltıncı fıkrasının (a) bendiyle, 4654 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin birin
ci fıkrasında yapılan değişiklikle madde hükümlerine aykın hareket edenler hakkında uygulanacak 
olan yaptırımın, unsur ve şekli itibariyle Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine uyduğundan fii
lin, adı geçen Kanun hükümlerine göre cezalandırılması amacıyla, Kabahatler Kanununa yollama 
yapılmıştır. Ayrıca, maddede geçen idarî para cezalarının mahallî mülkî amirler tarafından verilece
ği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 4654 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde geçen ağır hapis cezası ile fiilin 
ihmal suretiyle işlenmesine ilişkin hükümleri, Türk Ceza Kanununun suç ve yaptırıma ilişkin hü
kümleri dikkate alınmak suretiyle değiştirilmiş ve bu suretle 5237 sayılı Kanunla uyum sağlanmıştır. 
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(37) Maddenin otuzyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 4922 sayılı Kanunun 20 nci maddesi yeni
den düzenlenmiştir. 

20 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, bu fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde sayı
lı sebeplerin olmasına rağmen sefere çıkan ticaret gemilerinin seferden alıkonularak, bunların mu
hafazasının en yakın limana çekmek suretiyle yerine getirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, bu sebep
lerin olmasına rağmen gemiyi sevk ve idare eden kaptan ile gemi donatanına uygulanacak yaptırım, 
idarî para cezası olarak belirlenmiştir. Böylece, haklarında idarî yaptırım uygulananlar dışında tica
ret gemileri bakımından da bu yaptırımların uygulanmasına bağlı olarak belli muhafaza ve güven
lik tedbirleri de düzenlenmiş bulunmaktadır. 

20 nci maddenin ikinci fıkrasında, muhafaza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında ya da 
yük ve yolcuların gidecekleri yere götürülmesiyle oluşan bütün masraflar ile idarî para cezasının ek
siksiz olarak ödenmesi hâlinde, geminin serbest bırakılacağı düzenlenerek bir anlamda verilen idarî 
yaptırım kararlarının yerine getirilmesinde süratin sağlanması amaçlanmıştır. 

20 nci maddenin üçüncü fıkrasıyla, geminin alıkonulmasına rağmen fıkrada belirtilen süre içe
risinde kaptan veya donatanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde geminin, limanın bu
lunduğu yer mülkî amirliği tarafından satılacağı, satıştan elde edilen gelirin ise masraflar karşılan
dıktan ve idarî para cezası tahsil edildikten sonra bakiye kalması hâlinde bunun ödeneceği hükme 
bağlanmıştır. 

20 nci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile, geminin satışının gerçekleştiril
memesi veya satış bedelinin masraf ve idarî para cezasını karşılamaması hâlinde bu miktarın 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre donatan ve kaptanlardan tahsil edileceği öngörülmüştür. 

20 nci maddenin son fıkrasında ise, donatanın yabancı gerçek veya tüzel kişi olması ya da kap
tanın Türk vatandaşı olmaması hâlinde masrafların gecikme zammıyla birlikte genel hükümlere gö
re tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 4922 sayılı Kanunun 21 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla, yolcu taşımasına izin verilmemiş ticaret gemileri hakkında 4922 

sayılı Kanunun 20 nci maddeleri hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 
Maddenin ikinci fıkrasıyla, yükleme markası üzerindeki yükleme çizgilerinin gösterdiği had

den fazla yükle yolculuk yapan gemilerin seferden alıkonulması ve en yakın limana çekilmesi ön
görülmüş ve gemideki yükün gideceği yere götürülmesi için gerekli masrafların ise donatan tarafın
dan karşılanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, gemi donatanı ile kaptan hakkında idarî para cezası verile
ceği öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, fıkrada sayılı koşulların yerine getirilmesi hâlinde geminin ser
best bırakılacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasıyla yetkili olmadığı halde yükleme markasını değiştirenler için yap
tırım hapis cezası olarak belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 4922 sayılı Kanunun 22 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Fıkrayla, maddede geçen ağır para cezası, idarî para cezasına dönüştürülmüş, haklarında idarî 

para cezası uygulanacak olanlar ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca, tehlikeli eşyanın hayat, 
sağlık veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak şekilde taşınması hâlinde fiil, ayrı bir suç olarak 
düzenlenmiştir. 
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Fıkranın (ç) bendiyle, 4922 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi değiştirilmiştir. Öncelikli olarak 
23 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına uygun 
olarak yeniden düzenlenmiştir. 

23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, Türk Ticaret Kanununun hükümle
rine göre, deniz raporunu almayan veya kazadan sonra liman reisliğine vermeyen gemi kaptanının 
fiili, ayrı bir suç olarak hükme bağlanmıştır. 

23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında ise bu Kanunda yer alan idarî para cezalarının hangi ma
kam tarafından verileceği belirtilmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, 4922 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi değiştirilmiştir. Maddeyle, yar
dım yükümlülüklerine aykırı hareket edenler bakımından haksızlık oluşturan fiilin kapsam ve nite
liği de dikkate alınarak yaptırım yönünden, Türk Ceza Kanununun 98 inci maddesi hükümlerinin 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

(38) Maddenin otuzsekizinci fıkrasıyla, 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde değişiklik ya
pılmıştır. Madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak olan yaptırım bakımın
dan fiilin kapsam ve niteliği de dikkate alınarak, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine yollama 
yapılmıştır. 

(39) Maddenin otuzdokuzuncu fıkrasıyla, 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fık
rasında yer alan "sahipleri adına" ibaresi "sahiplerine" şeklinde değiştirilmiştir. 

(40) Maddenin kırkıncı fıkrasının (a) bendiyle, 5584 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi değiştiril
miştir. Maddede geçen idarî para cezaları, günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 5584 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi değiştirilmiş ve (C) bendinde yer 
alan idarî para cezasının miktarı günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş, ayrıca, idarî 
yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanu
nunun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin hükümlere madde 
metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 5584 sayılı Kanunun 60 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 
Maddeyle, "izinsiz posta faaliyetinde bulunulması" adı altında yeni bir suç türü düzenlenmiş bulun
maktadır. Buna göre, bu Kanun kapsamına giren faaliyetlerin ilgili makamlardan izin alınmaksızın 
yürütülmesi adlî para cezasıyla cezalandırılmış ve bu suçun tüzel kişiler tarafından işlenmesi hâlin
de ise, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı hükme bağlanmıştır. 

(41) Maddenin kırkbirinci fıkrasının (a) bendiyle, 5681 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi değişti
rilmiştir. Maddenin yollama yaptığı 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5252 sayılı Kanunla yürürlükten 
kaldırıldığından, maddede öngörülen hükümlere aykırılıklara ilişkin olarak ayrı bir idarî para ceza
sı belirlenmiş ve bu cezanın Cumhuriyet savcısı tarafından verileceği de hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 5681 sayılı Kanunun 7 nci maddesi değiştirilmiştir. Maddeyle, gerçeğe 
aykırı beyanname verenler hakkında yaptırım bakımından Türk Ceza Kanununun belgede sahteci
lik suçuna ilişkin hükümlerinin uygulanması yeterli görülerek, maddede, yaptırım düzenlemesi yo
luna gidilmemiştir. 
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(42) Maddenin kırkikinci fıkrasının (a) bendiyle, 5683 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin bi
rinci fıkrasında geçen "ağır hapis cezasını müstelzim bir cürümden" ibaresi Türk Ceza Kanununun 
suç karşılığı yaptırımlara uygunluğunun sağlanması amacıyla "ağır ceza mahkemesinin görevine gi
ren bir suçtan" şeklinde değiştirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 24 üncü maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve idarî para cezalarının mahallî mülkî amir tarafından ve
rileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşme
si ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğin
den bu hükümlere yer verilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 26 nci maddesinde yer alan yaptırımlardan hapis cezasının üst sı
nın yeniden belirlenmiş ve maddede geçen ağır para cezası Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesine 
uyum amacıyla adlî para cezası olarak yeniden düzenlenmiş ve cezalar seçenekli hale getirilmiştir. 

(43) Maddenin kırküçüncü fıkrasının (a) bendiyle 5846 sayılı Kanunun 68 inci maddesi değiş
tirilmiştir. Malî haklara tecavüz halinde tazminat sorumluluğunun düzenlendiği 68 inci maddenin 
birinci fıkrasındaki, mahkemelerce tazminat miktarının belirlenmesinde ilgili meslek birliklerinin 
görüşünün esas alınmasını amir cümle, metinden çıkarılmıştır. Çünkü, bu düzenleme, mahkemele
rin bağımsızlığı ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Ancak, mahkemeler, açılan tazminat davalarında so
mut olayda tazminat miktarının belirlenmesinde esas alınacak unsurların belirlenmesi bakımından 
ilgili meslek birlikleri mensupları arasından bilirkişi görevlendirebileceklerdir. Bu hususta Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunundaki düzenlemelerin ihtiyaca cevap verebileceği düşüncesiyle, söz 
konusu fıkranın son cümlesi metinden çıkarılmıştır. 

Bu Kanunun koruma altına aldığı manevi ve malî haklara tecavüz teşkil eden fiiller, aynı za
manda suç olarak tanımlanmıştır. Suç konusu eşyaya elkonulması, elkonulmuş olan eşyanın ne su
retle muhafaza edileceği, Ceza Muhakemesi Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bunun için, 
ayrıca, bu Kanunda düzenleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Aslında bu Kanunda tanımla
nan suçların konusunu oluşturan veya bunların işlenmesinde araç olarak kullanılan eşya ile ilgili 
olarak yapılan bu düzenlemeler, ceza hukukundaki elkoyma ve müsadere hükümleriyle bağdaşma
maktadır. Buradaki düzenlemelere göre başlatılan soruşturma ve kovuşturma sonuçlanmadan suç 
konusu veya suçun işlenmesinde araç olarak kullanılan eşya elden çıkarılacak ve bu suretle, delil
ler kaybedilecek ve Türk Ceza Kanununun müsadereye ilişkin hükümleri uygulanamayacaktır. 

Belirtilen sakıncaları gidermek amacıyla maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Ayrıca belirtilmek gerekir ki, bir an için söz konusu fiillerin suç oluşturmadığı düşünülse bile, 
somut olayda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, karşılanmak istenen ihtiyaca cevap verebi
lecek nitelikte olan ihtiyati tedbire ilişkin hükümlerinin uygulanması yoluna gidilebilir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 71 inci maddesi değiştirilmiştir. Kanunun mevcut metninde 
suçlar tanımlanırken, manevi haklara tecavüz ve malî haklara tecavüz ayırımı esas alınmıştır. Ön
celikle belirtilmek gerekir ki, bu Kanunun koruma altına aldığı malî ve manevi haklara tecavüz fi
illeri iç içe bir mahiyet taşımaktadır. Bir fiille, bir kişinin sadece manevi hakkı veya malî hakkı ya 
da bunların her ikisi de ihlal edilmiş olabilir. Korunan haktan hareketle aynı fiilin iki ayrı suç ola
rak nitelendirilmesi yoluna gidilmesi, ceza hukukundaki suç tanımlamalarında esas alınan suç poli
tikası ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 
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Dikkat edilmelidir ki, maddede beş bent halinde sayılan fiiller, söz konusu fıkra kapsamında 
birer seçimlik hareketler değillerdir. Her ne kadar aynı cezaî yaptırım öngörülmüş ise de; bu beş 
bentten her birinde yer alan hareketler ayrı ayrı suç oluşturmaktadır. Çünkü her bir bent kapsamına 
giren fiillerin konusu birbirinden farklıdır. Halbuki seçimlik hareketli suçtan söz edebilmek için, ko
nunun aynı olması gerekir. 

Bu nedenlerin yanı sıra, 72 nci maddenin değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki gerekçeler de göz 
önünde bulundurularak, suç tanımı yapılırken işbu Kanunun koruma altına aldığı manevi ve malî 
haklar bakımından bir ayırım yapılmamıştır. Ancak, dikkat edilmelidir ki, bu düzenlemeyle fikri 
haklarla ilgili olarak Kanunun benimsediği manevi ve malî hak ayırımı kaldırılmış değildir. 

Yapılan değişiklikle, madde kapsamında çeşitli suç tanımlarına yer verilmiştir. Bütün bu tanım
ların ortak özelliği, suç oluşturan fiillerin bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriy
le ilgili manevi ve malî hakları ihlal etmesidir. 

Maddenin (1) numaralı bendi altında seçimlik hareketli bir suç tanımı yapılmıştır. Söz konusu 
suçu oluşturan fiiller, bir eseri hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın bir ticari faaliyet çerçeve
sinde işlemek, çoğaltmak, dağıtmak, yaymak, elektronik ortam da dahil olmak üzere yayımlamak 
ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz etmek, satmak, ticarî amaçla 
satın almak, ithal veya ihraç etmek, elinde bulundurmak ya da depolamak olarak gösterilmiştir. Su
çun konusu bu Kanunla koruma altına alınan manevi veya malî hakların ilişkin olduğu fikri eserdir. 
Bu suçun oluşabilmesi için, söz konusu seçimlik hareketlerden birinin, hak sahibi kişilerin yazılı iz
ni olmaksızın gerçekleştirilmesi gerekir. 

Maddenin (2) numaralı bendinde, ayrı bir suç tanımına yer verilmiştir. Bu suçu oluşturan fiil
ler, bir eserin bu Kanun hükümlerine aykırı olarak gösterime sunulması veya dinletilmesidir. Ese
rin gösterime sunulduğu veya dinletildiği yer, eğlence hizmetinin verildiği bir ticari işletme olmalı
dır. Eğlence yeri kavramından neyin anlaşılması gerektiğini 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununa göre belirlemek gerekir. 

Bu bent hükmünde ayrı bir suç tanımına yer verilmiş olmakla birlikte, bu suçun karşılığı olan 
ceza yaptırımı bakımından (1) numaralı bende atıfta bulunulmuştur. 

Hak sahibi kişilerin izninin varlığı, maddenin (1) numaralı bendi kapsamındaki fiilleri hukuka 
uygun hale getirmektedir. Ancak, söz konusu bent hükmünde bu rızanın yazılı olması şartı aranmış
tır. İspat sorununun gereği olarak, rıza ile ilgili bu yazılılık koşuluna bent hükmünde yer verilmiş
tir. Ancak, bu koşulun, maddi gerçeğin araştırılması ereğinden hareket eden ceza muhakemesi hu
kukuna uygun olarak yumuşatılması amacıyla, maddenin (3) numaralı bendi formüle edilmiştir. 

Maddenin (4) ve (5) numaralı bentlerinde çeşitli intihal fiilleri bağımsız suçlar olarak tanım
lanmıştır. (5) numaralı bentte bilimsel etik kurallarına aykırı olarak bir eserden kaynak göstermek
sizin iktibasta bulunma fiili ceza yaptırımı altına alınmıştır. 

(6) numaralı bentte, içeriği ile ilgili olarak ayrıca açıklamaya gerek olmayan bağımsız bir suç 
tanımına yer verilmiştir. 

(7) numaralı bent altında, bu Kanunla koruma altına alman manevi ve malî haklara tecavüz teş
kil eden ve sözleşmeye aykırılık oluşturan belirli fiiller suç olarak tanımlanmıştır. Ancak bu suç ta
nımlaması yapılırken, yaptırım bakımından Anayasanın 38 inci maddesinin sekizinci fıkrasındaki 
"Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgür
lüğünden alıkonulamaz." ilkesine riayet edilmiştir. 
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Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 72 nci maddesi değiştirilmiştir. Maddenin mevcut metninde sa
dece malî haklar göz önünde bulundurularak suç tanımlaması yapılmıştır. 71 inci maddedeki deği
şiklik gerekçesinde açıklandığı üzere, suçlar tanımlanırken, salt manevi haklara tecavüz ve malî 
haklara tecavüz ayırımının esas alınması ceza hukukundaki suç tanımlamalarında esas alınan suç 
politikası ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 

Belirtilen nedenlerle, 72 nci maddenin mevcut metninde yer alan suç tanımı 71 inci maddeyle 
birleştirilerek bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Ancak, bu madde altında Kanunun mevcut metnindeki 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendindeki suç tanımı değiştirilerek yeniden tanımlanmıştır. 

Bu madde kapsamında yer alan fiillerin bir kısmı, 71 inci madde kapsamında tanımı yapılan 
yeni suçları oluşturmaktadır. Ayrıca, maddenin (c) bendi kapsamında yer alan suç, tanımı değiştiri
lerek 72 nci maddede yeniden tanımlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 75 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. Şikâyet kuru
mu, Türk Ceza Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunduğu için, bu hakkın kimler tarafından, 
ne sürede ve ne suretle kullanılacağı hususunda ayrıca düzenleme yapılmasına gerek bulunmamakta
dır. Ayrıca, bu suçlardan dolayı şikâyet hakkının kullanılmasının şikâyet hakkına sahip olan kişiler 
bağlamında genişletilmesi, özellikle şikâyet süresi bakımından bu kurumu işlevsiz hale getirmektedir. 

Madde metninde ayrıca bu Kanunda yer alan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma ev
resinde yapılması gereken usul işlemleriyle ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi 
Kanunu hükümleriyle uyumlu düzenlemeler yapılmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 76 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında teknik bir düzeltme yapılmıştır. 

Ceza Muhakemesi Kanununda şahsî hak davasına yer verilmediği için, maddenin ikinci fıkra
sına madde metninde yer verilmemiştir. 

Bir suçtan dolayı delil toplama yöntemleri Ceza Muhakemesi Kanununda ayrıntılı olarak dü
zenlenmiş olduğu için, maddenin üçüncü fıkrasındaki düzenlemenin sadece hukuk davaları açısın
dan uygulanabilmesine yönelik olarak fıkra metninde değişiklik yapılmıştır. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanunundaki ihtiyati tedbire ilişkin hükümlerin uygulanabilirliği olan hususlarla 
ilgili olarak işbu Kanunda ayrıca düzenleme yapılmasına gerek görülmediği için, madde metninde 
ihtiyati tedbirle ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümlere atıfta bulunul
makla yetinilmiştir. 

Ayrıca, adlî kolluk görevlisi olan gümrük muhafaza memurlarının görevleriyle bağlantılı ola
rak ortaya çıkan bir suç şüphesi karşısında nasıl muamelede bulunacakları, Ceza Muhakemesi Ka
nununun koruma tedbirlerine ilişkin hükümleriyle belirlenmiş olduğu için, bu Kanunda bu hususta 
ayrıca hükümlere yer verilmeye gerek görülmemiştir. 

Dikkat edilmelidir ki, Kanunun mevcut metninde bir suç nedeniyle yapılan soruşturma ve ko
vuşturma kapsamında başvurulan koruma tedbirleriyle, bir özel hukuk uyuşmazlığı bağlamında Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki ihtiyati tedbir, birbirine karıştırılmıştır. Bunun ortaya çıkar
dığı sakıncaları gidermek için, madde metinde değişiklik yapılmıştır. 
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Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 80 inci maddesinin onuncu fıkrası değiştirilmiş ve bir fıkra ek
lenmiştir. Maddenin onuncu fıkrasında yapılan değişiklikle, Kanunun değiştirilen 71 inci maddesi
ne atıfta bulunulmuştur. Böylece 80 inci madde kapsamında koruma altına alınan manevi ve malî 
hakların ilişkin oldukları eserler açısından da aynı türden fiillerin işlenebileceği düşüncesiyle, ayrı 
bir suç tanımı yapılmaksızın 71 inci maddedeki bütün suç tanımlarının bu eserler bakımından da uy
gulanabileceği kabul edilmiştir. 

Onuncu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye son fıkra olarak onbirinci fıkra eklenmiştir. 
Böylece 80 inci maddenin konusunu oluşturan eserlerle ilgili olarak bu maddede belirlenen hakla
rın kullanılabilmesi için, eser sahibinin rızası araştınlmaksızın, icracı, fonogram yapımcısı, radyo 
televizyon yayıncısı veya film yapımcısının izninin varlığı yeterli görülmüştür. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maddenin 
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere dördüncü fıkra eklenmiştir. Bu fıkra metninde bandrol yü
kümlülüğüne aykırı çeşitli davranışlar seçimlik hareketli suç olarak tanımlanmıştır. Onuncu fıkra
sında yapılan değişiklikle, Kanunun değiştirilen 71 inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Böylece 80 in
ci madde kapsamında koruma altına alınan manevi ve malî hakların ilişkin oldukları eserler açısın
dan da aynı türden fiillerin işlenebileceği düşüncesiyle, ayrı bir suç tanımı yapılmaksızın 71 inci 
maddedeki bütün suç tanımlarının bu eserler bakımından da uygulanabileceği kabul edilmiştir. 

Ceza Muhakemesi Kanunundaki düzenlemeler karşısında, maddenin mevcut metnindeki dör
düncü beşinci ve altıncı fıkralardaki soruşturma ve kovuşturma evresindeki belli işlemlerle ilgili dü
zenlemeler gereksiz görülerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

Maddenin yedinci fıkrasındaki ikinci ve üçüncü cümleler yürürlükten kaldırılmış ve birinci 
cümlesindeki yasağın ihlali halinde, Kabahatler Kanununun uygulanacağı yönünde düzenleme 
yapılmıştır. 

Maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları değiştirilmiş ve metne on, onbir, oniki ve onüçün-
cü fıkralar eklenmiştir. 

Bu fıkralarda, bandrol yükümlülüğüne aykırılık oluşturan çeşitli davranışlar ile, sahte bandrol 
üretimi, ticareti veya kullanılması fiilleri ayrı suçlar olarak tanımlanmıştır. Onikinci fıkrada özel bir 
içtima hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili ola
rak 71 inci maddede tanımlanan suçlardan biriyle birlikte işlenmesi halinde, fail hakkında sadece 
bandrol yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla cezaya hükmolunacaktır; ayrıca 71 inci maddedeki 
suçtan dolayı cezaya hükmolunmayacaktır. Son fıkrada, bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı 
tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 85 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yapılan deği
şiklikle Türk Ceza Kanunu ile Türk Medeni Kanununa yapılan atıflar, 5237 ve 4721 sayılı Kanun
larla uyumlu hale getirilmiştir. 

Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 86 ncı maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yapılan deği
şiklikle Türk Ceza Kanununa yapılan atıflar, 5237 sayılı Kanuna uyarlanmıştır. 

Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun ek 10 uncu maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklikle idarî para 
cezaları güncelleştirilmiş, para cezalarına karar verme yetkisi olan makam belirlenmiş ve bunlardan 
tahsil edilen miktarın belli bir oranının Kültür ve Turizm Bakanlığının hesabına aktarılacağı yönün
de düzenlemeler yapılmıştır. 
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(44) Maddenin kırkdördüncü fıkrasının (a) bendiyle, 5953 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi 
değiştirilmiştir. 

Maddede yer alan idarî para cezaları, günün ekonomik koşullan dikkate alınmak suretiyle ye
niden belirlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 27 nci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 29 uncu maddesi değiştirilmek suretiyle, maddede yer alan 
haksızlık oluşturan fiil karşılığı uygulanacak yaptırım, fiilin kapsam ve niteliği dikkate alınmak su
retiyle, idarî para cezası olarak belirlenmiş ve bu fiil hakkında öngörülen ağır para cezası madde 
metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 30 uncu maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, haksızlık oluşturan fiil karşılığı öngörülen idarî 

para cezası miktarı, günün ekonomik koşulları da dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. 
Maddenin ikinci fıkrasıyla, bu Kanunda yer alan idarî para cezalarının o yer Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü tarafından verileceği hükme bağlanmış, ayrıca, idarî yaptırım 
kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun ge
nel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin düzenlemelere madde metnin
de yer verilmemiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun ek 3 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, haksızlık oluşturan ve suç olarak öngörülerek ağır para cezası şeklinde düzenlenen 

yaptırım, fiilin kapsam ve niteliği dikkate alınmak suretiyle, yaptırım, idarî para cezasını gerektiren 
bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

(45) Maddenin kırkbeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin al
tıncı fıkrasında yer alan "cürüm" ve "hürriyeti bağlayıcı ceza" ibareleri, 5237 sayılı Kanuna göre 
yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 12 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin bir ve ikinci fıkralarında yer alan ağır hapis cezasına ilişkin düzenleme, Türk Ceza 

Kanununun suç ve yaptırıma ilişkin hükümlerine uyum sağlamak amacıyla hapis şeklinde değişti
rilmiş ve hapis cezalarının üst hadleri fiilin kapsam ve niteliği dikkate alınmak suretiyle yeniden be
lirlenmiştir. Yine bu fıkralarda yer alan ağır para cezaları, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle 
uyum sağlamak amacıyla adlî para cezası olarak belirlenmiştir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenen fiillerin, nitelik ve kapsamı itibariy
le örgütlü olarak işlenmesi hali, Türk Ceza Kanununun özel hükümler bölümünde fiile bağlı artırım 
nedeni olarak öngörülmüştür. Yeni ceza kanunu sisteminde, örgüt oluşumu bakımından suçun ka
nuni tanımında, teşekkül, cemiyet ve oluşum şeklinde bir tanımlama sistemi benimsenmemiştir. 
Başka bir anlatımla suçun "örgüt" kavramı ile örtüşen bir oluşum içerisinde işlenmesi, fiilin artırım 
nedeni olarak düzenlenmesi bakımından yeterli görülmüştür. Türk Ceza Kanununun 220 nci mad
desinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin madde hükümleri de dikkate 
alındığından örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerektiği belirtilmiş, yine söz ko
nusu maddenin gerekçesinde de örgüt varlığından söz edilebilmesi için failler arasında iştirak ira
desi olup olmadığına bakılmaksızın belli bir suçun işlenmesi bakımından hiyerarşik bir ilişki ve ya-
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pı içerisinde süreklilik arz eden bir eylemin gerçekleştirilmesi örgüt varlığı için aranan bir unsur 
olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Yeni Türk Ceza Kanunu sisteminde ve 1/6/2005 tarihinden 
sonra yürürlüğe giren ve ceza hükmü içeren diğer kanunlarda suçun örgütlü olarak işlenmesi bakı
mından genel olarak kabul gören unsur, "bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi" ifadesidir. Bu 
nedenle 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin söz konusu fıkrasında belirtilen suçun işleniş şek
linin "bir örgütün faaliyeti çerçevesinde" olmasının yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde 
yorumlanması gerekmektedir. Fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde failler hak
kında yaptırımın artırımlı olarak uygulanacağı madde metninde öngörülmüş ayrıca, Türk Ceza Ka
nununun gerçek içtima kuralları da göz önünde tutularak failler hakkında hem söz konusu bu mad
dede yazılı suçtan hem de örgüt oluşumunun silahlı olup olmadığına ve amacına göre Türk Ceza 
Kanununun 220 veya 314 üncü maddelerine göre de ayrıca cezaya hükmolunacaktır. 

Müsadereye ilişkin hükümlerin 5237 sayılı Kanunun 54 ve 55 inci maddelerinde ayrıntılı ola
rak düzenlenmiş olması nedeniyle buna ilişkin düzenlemelere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan ağır para cezaları, 5237 sayılı Ka
nunun 52 nci maddesiyle uyum sağlamak amacıyla adlî para cezası şeklinde düzenlenmiştir. Mad
denin son fıkrasındaki yaptırımlardan hapis cezasının alt sınırı madde metninden çıkarılmak sure
tiyle Türk Ceza Kanununun genel hükümleriyle uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 14 üncü maddesinin bir ve ikinci fıkralarında yer alan ağır pa
ra cezaları, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle uyum sağlamak amacıyla adlî para cezası şek
linde düzenlenmiştir. Ayrıca, birinci fıkrada yazılı suçun konusunun bıçak ve alet olması halinde 
bunların niteliği veya sayı olarak azlığı dikkate alınarak belirlenecek cezada indirim yapılacağı hük
me bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki "teşekkül" tanımına madde metninde yer verilmemiştir. Yer ve
rilmeme nedeni olarak 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının değiştirilme gerekçesine bakılmalıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan yaptırım eylemin niteliği itibariyle maddenin birinci fık
rasına atıf yapılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. 

Diğer yandan maddenin beşinci fıkrası ise, müsadereye ilişkin hükümlerin 5237 sayılı Kanu
nun 54 ve 55 inci maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş olması nedeniyle yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır para ceza
sı, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle uyum sağlamak amacıyla adlî para cezası şeklinde dü
zenlenmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkralarında mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununa yapılan yollama, 5237 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, madde
nin dördüncü fıkrasında yer alan ağır para cezası, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle uyum 
sağlamak amacıyla adlî para cezası şeklinde düzenlenmiştir. 

(46) Maddenin kırkaltıncı fıkrasının (a) bendiyle, 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin bi
rinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddede öngörülen suça ilişkin unsurlar dikkate alınmak suretiyle, uygulanacak yaptırım ba
kımından Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesine yollama yapılmıştır. Bu yollamayla, maddede 
yer alan suçun unsurlarının maddi fiilde gerçekleştirenler bakımından uygulanacak yaptırım, müs-
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takil olarak düzenlenmemiş ve maddenin değişiklikten önceki ikinci fıkradaki unsurları da dikkate 
alınmak suretiyle, haksızlık oluşturan fiilin yaptırımı bakımından Türk Ceza Kanununun 258 inci 
maddesinin uygulanması olanaklı hale getirilmiştir. Ayrıca, soyut cezalar bakımından karşılaştırıl
dığında maddenin yeni haliyle bu fiiller bakımından, cezanın daha caydırıcı olması amaçlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 108 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, hapis cezası ile birlikte öngörülen "memuri
yetten mahrumiyet" cezası, madde metninden çıkartılmak suretiyle, Türk Ceza Kanununun belli 
hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı gerektiren halleri düzenleyen 53 üncü maddesiyle uyum 
sağlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi 
değiştirilmiştir. 

Maddede yapılan değişiklikle, fiil karşılığı uygulanan cezanın arttırılması veya indirilmesi ba
kımından kabul edilen zararın az veya pek fahiş olma ölçütü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
61 inci maddesi hükmü göz önünde tutularak madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 111 inci maddesi değiştirilmiştir. 

5235 sayılı Kanun ile adlî yargı ilk derece mahkemelerinin görevleri genel olarak belirlendi
ğinden, mahkemenin görevini belirleyen düzenleme madde metninden çıkartılmıştır. 

Öte yandan, maddede öngörülen hapis cezasının alt sınırı, süreli hapis cezalarının bir aydan az 
olamayacağını ifade eden Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesi dikkate alınarak madde metnin
den çıkartılmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 112 nci maddesi değiştirilmiştir. 

5235 sayılı Kanun ile adlî yargı ilk derece mahkemelerinin görevleri genel olarak belirlendi
ğinden, mahkemenin görevini belirleyen düzenleme madde metninden çıkartılmıştır. 

Öte yandan, maddede öngörülen hapis cezasının alt sınırı, süreli hapis cezalarının bir aydan az 
olamayacağını ifade eden Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesi dikkate alınarak madde metnin
den çıkartılmıştır. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 113 üncü maddesi değiştirilmiştir. 

5235 sayılı Kanun ile adlî yargı ilk derece mahkemelerinin görevleri genel olarak belirlendi
ğinden, mahkemenin görevini belirleyen düzenleme madde metninden çıkartılmıştır. Ayrıca, fiilin 
kapsam ve niteliği dikkate alınmak suretiyle, yaptırım hakkında uygulanacak ceza, hapis cezası ola
rak belirlenmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmek suretiyle, suç 
karşılığı uygulanacak yaptırımlar arasında, hafif hapis cezası madde metninden çıkartılmış ve adlî 
para cezası yeniden belirlenmiştir. 

(47) Maddenin kırkyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 6197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
değiştirilmiştir. 

Eczacılık yapacaklarda aranacak mahkûmiyet koşulu Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate 
alınarak yeniden belirlenmiştir. 
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Düzenlemede, Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkûmiyetin 
kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirleri, 
suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî ce
za - fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel 
hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sa
yılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci mad
desi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 40 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır para cezası, adlî 
para cezasına dönüştürülmek suretiyle 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, suçun eczacılık yapmak hakkına sahip olmayanlar tarafından işlen
mesi hali şahsa bağlı bir artırım nedeni olarak öngörülerek bu durumda birinci fıkra hükmüne göre 
verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 41 inci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddede yazılı fiillerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza sorumluluğu bu
lunmayan kişiler tarafından işlenmesi halinde bu fiil hakkında idarî para cezasının uygulanacağı ön
görülmüş ayrıca, ilaç ve sair ecza maddesine elkonularak imha edilmek üzere mülkiyetinin kamu
ya geçirilmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır. Maddenin bu düzenleniş şekliyle failin hak
sızlık oluşturan hareketinin idarî yaptırım kararını gerektiren bir kabahat olması, öncelikli olarak 
Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre şahsî cezasızlık sebebine bağlı tutulmuştur. Failde şahsî ceza-
sızlık sebebinin bulunmaması halinde fiilin kapsam ve niteliğine göre Türk Ceza Kanununda öngö
rülen bir suç kategorisine girmesi imkân dahilindedir. Örneğin bu gibi durumda, Türk Ceza Kanu
nunun 186 ncı maddesi hükümleri uygulanabilecektir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 42 nci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre değiştirilmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 43 üncü maddesinde mülga Türk Ceza Kanununun 409 uncu 
maddesine yapılan yollama 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 45 inci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddede yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve 
bu maddede yazılı idarî yaptırım kararının mahallî mülkî amir tarafından belirleneceği hükme bağ
lanmıştır. Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tah
sil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna 
ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(48) Maddenin kırksekizinci fıkrasıyla, 6269 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan suça 
ilişkin yaptırımlardan; hapis cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenmiştir, ayrıca Türk Ceza 
Kanununun 52 nci maddesi hükmü dikkate alınarak ağır para cezası adlî para cezası olarak düzen
lenmiş ve müsadere ile tekerrüre ilişkin hükümlere Türk Ceza Kanununa uyum sağlanması amacıy
la madde metninde yer verilmemiştir. 
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(49) Maddenin kırkdokuzuncu fıkrasıyla, 6283 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fık
rasında yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca 
Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kanunda yazılı olan idarî para cezalarının, mülkî amir 
tarafından verileceği öngörülmüştür. Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, 
kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı ola
rak düzenlendiğinden buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(50) Maddenin ellinci fıkrasıyla, 6301 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan idarî para ce
zası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve hafif para cezası, 5252 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin hükümleri de dikkate alınarak idari para cezasına dönüştürülmüştür. Aynca, 
idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Ka
nununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden konuya ilişkin hükümler mad
de metninden çıkartılmış ve idarî para cezası verme yetkisi belirlenmiştir. Öte yandan, bu Kanun 
hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın tamamının ilgili belediye he
sabına aktarılacağı hükme bağlanmıştır. 

(51) Maddenin ellibirinci fıkrasının (a) bendiyle, 6326 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde 
yer alan suçlara ilişkin yaptırımlar, eylemin niteliğine göre hapis veya adlî para cezası olarak yeni
den düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 125 inci maddesinde yer alan para cezalan, eylemin niteliğine 
göre günün ekonomik koşullan dikkate alınarak idarî para cezasına dönüştürülmüş ve hapis cezası 
madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 126 nci maddesinde yer alan hafif hapis ve hafif para cezası, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleriyle uyum sağlamak amacıyla hapis ve adlî para cezası şek
linde düzenlenmiş ve bu cezaların seçimlik olarak verilebileceği öngörülmüştür. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 127 nci maddesinde yer alan suça ilişkin yaptırımlardan; ha
pis cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlenmiş, ağır para cezası adlî para cezası olarak düzenle
nerek Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmış ve bu cezaların seçimlik olarak 
verilebileceği öngörülmüştür. 

(52) Maddenin elliikinci fıkrasının (a) bendiyle, 6343 sayılı Kanunun 6 nci maddesi yeniden 
düzenlenmiştir. 

Maddenin (a) bendiyle, veteriner hekimlik mesleğinin yerine getirilmesi için aranacak 
mahkûmiyet koşulu Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Düzenlemede, Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkûmiyetin 
kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirleri, 
suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî ce
za - fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel 
hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sa
yılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci mad
desi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

(b) ve (c) bentlerinde ise, haklarında yüksek haysiyet divanında verilmiş olan meslekten men 
ve diplomanın istirdadı kararı düzenlenmiştir. 

Maddenin (a) bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak, (ç) ve (d) bentlerindeki düzenleme
lere madde metninde yer verilmemiştir. 
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Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 65 inci maddesinde yer alan idarî para cezasının miktarı, gü
nün ekonomik koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 66 ncı maddesinde yer alan idarî para cezasının miktarı, günün 
ekonomik koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 67 nci maddesinde yer alan idarî para cezasının miktarı, günün 
ekonomik koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen suçun yaptırımı için öngörülen 
hapis cezası madde metninden çıkartılmış, ağır para cezası ise adlî para cezası olarak belirlenmek 
suretiyle Türk Ceza Kanunu ile uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 70 inci maddesinde yer alan idarî para cezasının miktarı, gü
nün ekonomik koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 71 inci maddesinde suç karşılığı yaptırımda öngörülen hapis 
cezasının alt sınırı, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesi göz önünde tutularak madde metnin
den çıkartılmıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 72 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddeyle, bu Kanunda yazılı olan idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde cezanın 
arttırılacağı ve idarî para cezasının mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil 
usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna iliş
kin hükümlere madde metinde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun ek 2 nci maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan "Devlet me
murlarına" ibaresi Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesindeki tanıma uygun olarak "kamu görevli
lerine" şeklinde değiştirilmiştir. 

(53) Maddenin elliüçüncü fıkrasının (a) bendiyle, 6831 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan, "sigara" ibaresi, sigaranın insan sağlığı üzerindeki bilinen yaygın zarar
ları dikkate alınarak madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 77 nci maddesine bir fıkra eklenmektedir. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, adlî kolluk ve görevi başlıklı 164 üncü maddesin
de adlî kolluk olarak tanımlanan güvenlik görevlileri arasında orman muhafaza memurları ve Or
man Kanununa yollama yapılmaması sebebiyle uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi 
ve orman muhafaza memurlarının da bu Kanundan kaynaklanan suçların soruşturmalarında "kolluk 
görevlisi" olarak belirlenmesi amacıyla, maddede düzenleme yapılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 78 inci maddesinin (A) bendi değiştirilmiştir. 

Maddeyle, silâh kullanma koşulları bakımından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 49 un
cu maddesine yapılan yollama, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ceza sorumluluğunu kaldıran ne
denlere ilişkin düzenlemesi dikkate alınarak, hakkın kullanılması, meşru savunma veya zorunluluk 
hali olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 79 uncu maddesi değiştirilmiştir. 
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Maddeyle öncelikle, madde kenar başlığında kullanılan "suçların takibi" ibaresi, "Kanuna ay
kırılık oluşturan fiillerin takibi" şeklinde değiştirilmiştir. Kanuna aykırılık halleri, Orman Kanu
nunda yer alan hem idarî para cezasını gerektiren kabahatleri, hem de cezai yaptırımı gerektiren 
suçları kapsamaktadır. Maddede, Kanuna aykırılık hallerinde orman muhafaza memurları tarafın
dan yerine getirilecek usulî işlemlere yer verilmiş, ayrıca, bu aykırılık hallerinde, orman muhafaza 
memurlarının bu Kanundan doğan yetkileri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre orman muha
faza memurları; Kanuna aykırılık durumlarını bir tutanakla tespit edecek, suça konu nakil vasıtala
rı ile orman emvaline elkoyacak, şüphelileri yakalayabilecektir. Cumhuriyet savcısına ulaşılamadı
ğı hallerde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre, elkoyma yetkisinin tanınmasıyla, Orman 
Kanununda yer alan suçların işleniş şekilleri ve bu suçların işlenme yerleri dikkate alındığında, suç 
konusu olan eşyaların elkonulmasında gerekli süratin sağlanması ve bu suçlardaki delillerin kaybol
ma tehlikesinin azaltılması amaçlanmıştır. 

Maddeye eklenen üçüncü fıkrayla, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde işlenen suçların 
soruşturulmasında ve kovuşturulmasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin uy
gulanacağı belirtilmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 83 üncü maddesi değiştirilmiştir. 

Maddeyle, 6831 sayılı Orman Kanununun suç ve cezaları düzenleyen maddelerinin Tasarıyla 
değişiklik yapılması öngörüldüğünden halen kovuşturması devam eden orman suçlarına ilişkin da
valar ile bu suçların yargılamasında belli bazı suçlar dışında genel anlamda görevli sulh ceza mah
kemelerinin bu suçların kovuşturulmasında uzmanlaşmış olduğu da dikkate alınmak suretiyle, or
man suçlarına ilişkin görevli mahkemeler yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 84 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Maddeyle, bu Kanunda yer alan suç konusu eşyalar ile nakil vasıtaları hakkında uygulanacak 
usul hükümleri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesi dikkate alınarak yeni
den düzenlenmiş, elkonulan eşyalar hakkında yapılacak işlemleri gösterir usul hükümleri madde 
metninden çıkartılmıştır. Ayrıca, nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satış bedelinin ta
mamının Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "cürüm" ibaresi 
"suç" olarak değiştirilmiş ve madde metninde geçen "suçlunun" ibaresi madde metninden çıkartıl
mak suretiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 88 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Orman Kanununda yazılı suçlardan dolayı arama işleminin Ceza Muhakemesi Kanunu hüküm

lerine göre yapılacağı belirtilmiş, Cumhuriyet savcısına ulaşılamayacağı hâllerde ise aramanın or
man işletmesinin yazılı emriyle yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 91 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında, ormandan ağaç kesmek, ağacı kökünden sökmek, hayatiyetini so

na erdirecek şekilde ağacı boğmak, ağaçtan yalamuk, pedavra veya hartama çıkarmak fiilleri, suç 
olarak tanımlanmıştır. 

Seçimlik hareketli bir suç olan bu suçun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen fiilin ağacın haya
tiyetini sona erdirecek nitelikte olması gerekir. 
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Bu suçun konusu, ağaçtır. Bu ağacın hayatiyetini devam ettiren bir ağaç olması gerekir. Bu ne
denle, fıkra metninde "dikiliden ağaç" ibaresi kullanılmıştır. Bu itibarla, hayatiyeti sona ermiş olan 
ağaçlar, bu fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturmaz. 

Kanunda yaptırım olarak mümkün olduğunca katlamalı sistemden sarfınazar edilmiştir. Bunun 
için, söz konusu suç tanımında cezanın alt ve üst sınırları arasındaki makas geniş tutulmuştur. Bu suç 
tanımında hapis cezasının yanı sıra adlî para cezası da öngörülmüştür. Adlî para cezasının üst sınırı 
bin gün olarak belirlenmiştir. Bu suçu işlemek suretiyle kişinin ekonomik bir menfaat elde ettiği dü
şüncesine dayalı olarak fıkra metninde yer verilen adlî para cezasının alt sınırı belirlenmemiştir. Bu 
durumda mahkeme kişinin bu suçu işlemek suretiyle elde ettiği menfaati takdir etmek suretiyle, adlî 
para cezasının genel alt sının olan beş gün ile bin gün arasında adlî para cezasına hükmedecektir. 

Birinci fıkranın ikinci cümlesindeki hükme göre, suçun konusunu oluşturan ağacın münhası
ran yakacak emval veren ağaç olması halinde, birinci cümleye göre verilecek cezada indirim yapıl
ması gerekmektedir. Dikkat edilirse, bu cümlede kullanılan ibare, "münhasıran yakacak nitelikte 
emval veren ağaç"tır. Bu itibarla, suçun konusunu oluşturan ağaç sınai bir ürün üretilebilecek nite
likte bir ağaçsa, cezada indirim yapılmayacaktır. Bunun için, mahkemece suçun konusunu oluştu
ran ağacın türü ve sair evsafı göz önünde bulundurularak sınai bir ürün üretilebilecek nitelikte olup 
olmadığının belirlenmesi gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında suçun konusunun fidan olması, söz konusu suçun nitelikli unsuru 
olarak tanımlanmıştır. Ancak, fidandan ne anlaşılması gerektiği hususunda santimetre hesabıyla be
lirlenen kutur ölçütünden vazgeçilmiştir. Çünkü kutur ölçütü, ağacın türüne göre değişkenlik arze-
debilir. Bunun için, her somut olayda suçun konusunu oluşturan ağacın türüne göre, fidan olup ol
madığının belirlenmesi gerekmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ayrı bir suç tanımına yer verilmiştir. Bu fıkrada fidan ekim saha
sının bozulması, suç olarak tanımlanmıştır. Burada suçun konusu fidan ekim sahasıdır. Bu itibarla, 
somut olayda şayet maddenin birinci fıkrasındaki suç da oluşmuşsa, ayrıca bu suçtan dolayı da ki
şiye ceza vermek gerekir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesinde motorlu araç ve 
gereç kullanılması, bu suç açısından daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsur olarak belirlen
miştir. Ancak, suçun konusunun fidan olması halinde, bu nitelikli unsurdan hareketle cezada artınm 
yapılmayacaktır. t, 

Maddenin beşinci fıkrasında genel, tali ve tamamlayıcı bir suç tanımına yer verilmiştir. Bu su
çun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen fiilin, bu Kanunun 14 üncü maddesinin A ve B bentlerinde 
belirlenen yasak fiillerden olması ve fakat, yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların kapsamına gir
memesi gerekir. 

Maddenin altıncı fıkrasında, bu Kanunun 14 üncü maddesinin A ve B bentlerinde belirlenen 
yasak fiilleri kişinin kendi mülkü olan orman alanında işlemesi, daha az cezayı gerektiren bir nite
likli unsur olarak belirlenmiştir. 

Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 92 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Maddeyle, 92 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan elkoymaya ilişkin hükümler 5271 sayı
lı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dikkate alınarak madde metninden çıkartılmıştır. 
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92 nci maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme özellikle yaptırım bakımından yeni bir 
hüküm içermektedir. Böylece, izinsiz maden ocağı açma fiili, ormana verilen zarar ve eylemin ni
teliği de dikkate alınarak, kabahat olmaktan çıkartılmak suretiyle, hapis ve adlî para cezasını gerek
tiren suç haline dönüştürülmüştür. 

92 nci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle, ruhsat veya izin belgesindeki süre
nin dolmasına rağmen maden ocağı işletmeye devam edenler ya da izin verilen alandaki sınırı aşan
lar hakkında 91 inci madde hükümleri saklı tutulmak suretiyle, 93 üncü maddede yer alan işgal ve 
faydalanmaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmek suretiyle Yargıtayın yerleşik uygulama
sı yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur. 

92 nci maddenin son fıkrasıyla, meydana gelen zararların genel hükümlere göre tazmin ettiri
leceği hükme bağlanmış, aynca, izin alarak ocak açanların idarece kendilerinden istenen tedbirlere 
uymamaları halinde haklarında idarî para cezası verileceği öngörülmüş ve tedbirlere riayet edilin
ceye kadar ocakların işletilmekten men edileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun 93 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla, maddede düzenlenen suça ilişkin yaptırımın üst sınırı arttırılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, işgal suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veya yanmış orman sa
halarında işlenmesi hali, fiile bağlı bir artırım nedeni olarak kabul edilerek cezanın arttırılması ön
görülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, bu maddede tanımlanan suçların konusunu oluşturan, işlenmesin
de kullanılan ve işlenmesiyle elde edilen eşya veya mahsul Türk Ceza Kanununun müsadereye ilişkin 
hükümlerine göre müsadere edileceği hükme bağlanarak Türk Ceza Kanununa uyum sağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında ise, 17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri, amaç dışı kullanım 
veya kullanıma izin verenler bakımından yaptırım öngörülmüştür. 

Fıkranın (i) bendiyle, Kanunun 94 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Maddeyle öncelikli olarak, 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen kural

lara aykırı olarak tesis kurma eylemi, tesisin orman sınırları içerisinde veya dışında olmasına göre 
ikili bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 18 inci maddede belirti
len ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92 nci mad
de kapsamı dışında kalan taş, kömür, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerinin or
man sınırları içinde izinsiz olarak kurulması, hapis ve adlî para cezasını gerektirir bir suç olarak dü
zenlenmiştir. Ayrıca, bunların işletilmesi men edilerek tesislerin Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre müsaderesine hükmolunacağı belirtilmiştir. 

94 üncü maddenin ikinci fıkrasıyla, 18 inci maddede belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiilin or
man sınırlan dışında işlenmesi hali idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

94 üncü maddenin üçüncü fıkrasıyla, 91 inci maddede daha önceden düzenlenen ve ağaç kes
me fiilleriyle doğrudan ilişkili olmayıp, tali mahiyette olan 14 üncü maddesinin (C) bendinde belir
tilen yasak haller, maddenin son fıkrasında idarî para cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır. 

Fıkranın (j) bendiyle, Kanunun 95 inci maddesinde yer alan para cezaları günün ekonomik ko
şullarına göre yeniden belirlenmiştir. 
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Fıkranın (k) bendiyle, Kanunun 96 ncı maddesinde yer alan para cezası günün ekonomik ko
şullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (1) bendiyle, Kanunun 97 nci maddesinde yer alan para cezası günün ekonomik koşul
larına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, mülga Türk Ceza Kanununun 333 üncü maddesine yapı
lan yollama yeni Türk Ceza Kanununa göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (m) bendiyle, Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır para ceza
sı Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesinde düzenlenen adlî para cezası sistemiyle uyumlu hâle ge
tirilmiştir. Ayrıca maddenin son fıkrasında yer alan tazminat hükmü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu ile Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (n) bendiyle, Kanunun 99 uncu maddesinde yer alan para cezası günün ekonomik ko
şullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (o) bendiyle, Kanunun 100 üncü maddesinde yer alan para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ö) bendiyle, Kanunun 101 inci maddesinde yer alan para cezası günün ekonomik ko
şullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (p) bendiyle, Kanunun 102 nci maddesinde yer alan para cezası günün ekonomik ko
şullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (r) bendiyle, Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan para cezası günün ekonomik ko
şullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (s) bendiyle, Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hapis cezası
nın alt sınırı eylemin niteliğine göre 5237 sayılı Kanunun genel hükümlerine bırakılmak suretiyle 
yeniden belirlenmiş, ayrıca, mülga Türk Ceza Kanununa yapılan yollama 5237 sayılı Kanuna göre 
yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (ş) bendiyle, Kanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan para cezası gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. İdarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun 
yolu, kesinleşmesi ve tahsili usulü 5326 sayılı Kanunun genel hükümleri kısmında düzenlendiğin
den buna ilişkin hükümlere yer verilmemiştir. Ayrıca, mülga Türk Ceza Kanununa yapılan yollama, 
yeni Türk Ceza Kanununa göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (t) bendiyle, Kanunun 106 ncı maddesinde mülga Türk Ceza Kanununa yapılan yol
lama 5237 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (u) bendiyle, Kanunun 107 nci maddesinde yer alan fiilin yaptırımı, 5326 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesine yollama yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (ü) bendiyle, Kanunun 108 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Öncelikli olarak 108 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan suç karşılığı uygula

nacak cezalar yeniden belirlenmiş ve maddede geçen ağır para cezası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 52 nci maddesinde düzenlenen adlî para cezası olarak belirlenmiştir. 

108 inci maddenin üçüncü fıkrasıyla, suçun konusunu oluşturan orman ürünlerinin değerinin 
azlığı göz önünde bulundurularak verilecek cezalarda indirim yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

108 inci maddenin dördüncü fıkrasıyla, bu Kanunda yazılı suça konu olan her türlü orman em
vali, nakil vasıtaları ve suç aletlerinin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edileceği be
lirtilmek suretiyle Türk Ceza Kanununa uyum sağlanması amaçlanmıştır. 
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Fıkranın (v) bendiyle, Kanunun 109 uncu maddesinde yer alan hafif hapis ve hafif para cezası 
5252 ve 5326 sayılı Kanunlara uyum sağlamak amacıyla idarî para cezası olarak günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (y) bendiyle, Kanunun 110 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasıyla, haksızlık oluşturan fiile ilişkin idarî para ce

zasının miktarı günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 
Maddenin ikinci fıkrasıyla, 76 ncı maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan suçlara ilişkin 

hapis cezalarının üst sınırı üç yıl olarak düzenlenmiş ve maddede geçen ağır para cezası, 5237 sa
yılı Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi dikkate alınarak adlî para cezasına dönüştürülmüştür. 

110 uncu maddenin üçüncü fıkrasıyla, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yan
gınına sebebiyet verenler hakkında uygulanacak suça ilişkin yaptırım, suçun zarar suçu olma vasfı 
da dikkate alınarak belirlenmiştir. Maddeyle, failin yangının söndürülmesine ve etkisinin azaltılma
sına yönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı cezanın indirilmesi bakımından göz önün
de tutulacak bir kriter olarak kabul edilmiştir. Madde metninde "dikkat ve özen yükümlülüğü" iba
resi özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kusur sorumluluğunun bir türü olarak öngörülen 
taksirli sorumlulukta yer verilen ifadeyle uyumu sağlanması amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, mad
dede zararın belirlenmesi bakımından dikkate alınacak hususlar ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

110 uncu maddenin dördüncü fıkrasıyla, kasten orman yakmak suçuna ilişkin cezalar, suçun iş
leniş şekli, vasıf ve mahiyetine göre yaptırımlarda caydırıcılığın sağlanması amacıyla yaptırımlar 
yeniden belirlenmiştir. 

110 uncu maddenin beşinci fıkrasıyla, Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurul
muş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde Devlet ormanlarının yakılması halinde suçun işleniş şekli 
dikkate alındığında, artırımlı cezanın uygulanacağı belirtilmiştir. 

110 uncu maddenin son fıkrasında, bu maddede yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, gerek kas
ten, gerek taksirli şekli olsun, ölüm ve yaralamanın meydana gelmesi halinde, kasten veya taksirle 
ölüm ya da yaralamaya ilişkin suça ilişkin cezaya ayrıca hükmolunacağı belirlenmiştir. 

Maddenin değişiklikten önceki düzenlenmesinde yer alan Devlet Güvenlik Mahkemelerince 
bakılacağına dair hüküm 5235 sayılı Kanunun 8 ilâ 15 inci ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci madde
si hükümleri karşısında hüküm madde metnine alınmamıştır. Ayrıca, 647 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin uygulanmayacağına ilişkin hüküm 5237 sayılı Kanunun 5 ve 50 nci maddelerinin hü
kümleri karşısında madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (z) bendiyle, Kanunun 11 l/a maddesinde yapılan değişiklikle, bu Kanunda mercii be
lirtilmemiş idarî yaptırım kararlarının, orman işletme şefleri tarafından verileceği hükme bağlan
mıştır. Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi ve tahsil usulü, 
5326 sayılı Kanunun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden bu hükümlere 
madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (aa) bendiyle, Kanunun 112 nci maddesi kısmen yeniden düzenlenmiştir. 
112 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu

nunda ceza yargılamasında şahsî hak talebi ve tazminat istemine ilişkin usulü hükümlere yer veril
memesi sebebiyle, bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlenmesi ne
deniyle meydana gelen zararın genel hükümlere göre ve hukuk mahkemelerinden istenebileceği 
hükme bağlanarak Ceza Muhakemesi Kanunuyla uyum sağlanmıştır. 
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112 nci maddenin ikinci fıkrasında geçen "suç" ibareleri yerine "fiil" ibaresi kullanılmak sure
tiyle gerçek zarar üzerinden tazminatın, bu Kanunda düzenlenen idarî yaptırım kararını gerektiren 
fiiller bakımından da istenebilmesi olanaklı hâle getirilmiştir. Ayrıca maddede yer alan bazı ibare
ler Ceza Muhakemesi Kanununa uyum amacıyla, madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (bb) bendiyle, Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen "suç" deyimi 
yerine "bu Kanuna aykırılık oluşturan fiilin" ibaresi kullanılmak suretiyle idarî yaptırım kararını ge
rektiren fiiller bakımından da maddenin uygulanması olanaklı hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (cc) bendiyle, Kanunun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
maddede geçen "her türlü orman suçlan" deyimi yerine '̂bu Kanuna aykırılık oluşturan her türlü 
fiil" ibaresi kullanılmak suretiyle idarî yaptırım kararını gerektiren fiiller bakımından da maddenin 
uygulanması olanaklı hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (çç) bendiyle, Kanunun 116 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan müsadereye iliş
kin hüküm, maddedeki yaptırımın idarî para cezası olması nedeniyle, Türk Ceza Kanunu ve Kaba
hatler Kanunuyla uyum sağlamak amacıyla madde metninden çıkartılmıştır. 

(54) Maddenin ellidördüncü fıkrasının (a) bendiyle, 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde 
yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Madde metnin
de geçen Bakanlık ismi, güncelleştirilmiş, ayrıca, maddede yer alan idarî para cezasının miktar ola
rak yeterli ve etkin caydırıcılığı sağlaması sebebiyle fiilin tekrarı hâlinde bu cezanın artırımına iliş
kin hükmü madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 6948 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan idarî para cezası gü
nün ekonomik koşullanna göre yeniden belirlenmiş ve Bakanlık ismi güncelleştirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 6948 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan idarî para cezası gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, 
kanun yolu, takip ve tahsil usulüne ilişkin hükümler, Kabahatler Kanununun genel hükümler kıs
mında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metninden çıkarılmış ve idarî para cezasının ma
hallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanarak uygulamada doğabilecek tereddütlerin gi
derilmesi amaçlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 6948 sayılı Kanunun 12 nci maddesi değiştirilerek maddede yazılı fiil
leri işleyenler hakkında suça ilişkin yaptırım bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 239 un
cu maddesinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

(55) Maddenin ellibeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin bi
rinci fıkrasında yer alan para cezası, eylemin niteliğine göre idarî para cezasına dönüştürülerek gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda 
yer alan idarî yaptırım rejimine uygunluğunun sağlanması amacıyla elkonulan eşyanın mülkiyeti
nin kamuya geçirileceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, yasak olduğunu bildiği hâlde bir bitkiyi 
ülkeye sokan veya transit olarak geçirenlerin fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı 
takdirde, bunlar hakkında hapis veya adlî para cezası verileceği öngörülmek suretiyle maddenin 
ikinci fıkrasındaki suçun hem unsurları hem de yaptırımı itibariyle yeni düzenlemeye yer verilmiş
tir. Madde düzenlemesiyle, hem Türk Ceza Kanunu, hem de Kabahatler Kanunu hükümleriyle uyu
munun sağlanması amaçlanmıştır. 
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Fıkranın (b) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde yer alan yaptırımlardan; ha
pis cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenerek ağır para cezası 5237 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesinde düzenlenen para cezası sistemine uygun şekilde adlî para cezası olarak düzenlenmiştir. 
Ayrıca, Türk Ceza Kanununun genel hükümler kısmında düzenlenmesi sebebiyle maddede müsa
dere hükmüne yer verilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde, haksızlık oluşturan fiilin kap
sam ve niteliği dikkate alınarak fiil, kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, maddede yer alan 
aykırılık hâllerinde uygulanacak yaptırım, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri de dikkate 
alınmak suretiyle, idarî para cezası olarak belirlenmiştir. Ayrıca, kabahat konusunu oluşturan bitki
lere elkonularak imha edileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde öngörülen suç karşılığı verile
cek yaptırım, Türk Ceza Kanununun yaptırım sistemi dikkate alınmak suretiyle, hapis veya adlî pa
ra cezası olarak yeniden belirlenmiş ve maddede yer alan müsadere hükmüne yeni düzenlemede yer 
verilmemek suretiyle de Türk Ceza Kanununa uyum sağlanması amaçlanmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 52 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemeyle, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "idarenin 
düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz" ilkesi gözetilmek suretiyle, maddede yer alan ay
kırılık hâli, suç olarak değil, idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
idareye, kabahat konusu bitki ve eşyaya karantina tedbiri alma yükümlülüğü de getirilmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ha
fif para cezası, 5252 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, idarî para cezasına dönüş
türülmüştür. Öte yandan, ikinci fıkrada yer alan ve fiile bağlı bir artırım nedeni olarak öngörülen 
düzenlemede geçen ağır para cezası, maddenin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak, 
idarî para cezasını gerektiren bir artırım nedeni olarak öngörülmüştür. Ayrıca, kabahat konusunu 
oluşturan bitkiler hakkında gerekli karantina tedbirlerinin alınacağı da hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (f) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan aykırılık hâli, idarî 
para cezasını gerektiren kabahat olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (g) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan hafif para cezası, 5252 
sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak, idarî para cezasına dönüştürülmüş ve günün ekonomik ko
şullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 56 nci maddesinde yer alan aykırılık hâli, idarî pa
ra cezasını gerektiren bir kabahat olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (h) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 57 nci maddesi değiştirilmiştir. Maddeyle, 57 nci 
maddede yer alan fiiller, idarî para cezasını gerektiren kabahat olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, kapat
ma veya faaliyetten men yaptırımının süresi ve niteliği itibariyle eksikliklerin tamamlanması koşu
luna bağlı tutularak ticari müessesenin ticari faaliyetlerinin devam etmesi olanağı sağlanmıştır. 

Fıkranın (ı) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yer alan fiil, idarî para cezası
nı gerektiren kabahat olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, bu madde hükümlerine göre zararlı olan tohum
ların mülkiyetinin de kamuya geçirilmesi olanağı getirilmek suretiyle idarî yaptırımı gerektiren fi
iller yönünden Kabahatler Kanunu ile uyum sağlanmıştır. 
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Fıkranın (i) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan fiil, idarî para cezası
nı gerektiren kabahat olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak taşman 
bitkilere elkonularak mülkiyetinin de kamuya geçirilmesi olanağı getirilmek suretiyle idarî yaptırı
mı gerektiren fiiller yönünden Kabahatler Kanunu ile uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (j) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 60 inci maddesinde yer alan fiil, idarî para cezası
nı gerektiren kabahat olarak düzenlenmiştir. 

Fıkranın (k) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde yer alan fiil, idarî para cezası
nı gerektiren kabahat olarak düzenlenmiştir. 

Fıkranın (1) bendiyle, 6968 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan idarî yaptırım kararını 
verecek makam ve merciler yeniden düzenlenmiştir. 

(56) Maddenin ellialtıncı fıkrasının (a) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 45 inci maddesi değiş
tirilerek mülga Türk Ceza Kanununa yapılan yollama, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257 nci 
maddesi olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle, madde hü
kümlerine aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak olan yaptırım, unsur ve şekli itibariyle Ka
bahatler Kanununun 32 nci maddesine uyduğundan fiilin, adı geçen Kanun hükümlerine göre ceza
landırılması amacıyla, Kabahatler Kanununa yollama yapılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan idarî para cezası gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hapis 
cezası, eylemlerin niteliği itibariyle idarî para cezasına dönüştürülerek idarî para cezasının miktarı 
belirlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan idarî 
para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan para 
cezası, 5237 sayılı Kanunla uygunluğunu sağlanmak amacıyla adlî para cezasına dönüştürülmüş, 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ihlallerde de, birinci fıkra hükmü gereğince ceza öngörülmüş 
ve burada geçen bedel ödeme cezası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun suç karşılığı öngörülen 
yaptırım sistemi dikkate alınarak ve Türk Ceza Kanununun aslî ceza-ferî ceza ayrımını kabul etme
mesi sebebiyle madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (f) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan idarî 
para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş, maddenin ikinci fıkrasında ise, 
idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun ge
nel hükümleri kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, mülga 
Türk Ceza Kanununa yapılan yollama, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesi olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde cezaî yaptırıma bağlanan fiil
ler, Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlendiğinden, bu fiillerin ayrıca müstakil bir suç olarak 
düzenlenmesine ihtiyaç görülmeyerek, Türk Ceza Kanununun mala zarar verme suçu hükümlerine 
göre cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 
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(57) Maddenin elliyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 7201 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin bi
rinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddeyle, madde metninde geçen "Devlet memuru" ibaresi, Türk Ceza Kanununun 6 ncı mad
desi hükmü dikkate alınarak "kamu görevlisi" olarak değiştirilmiştir. Öte yandan bu Kanunun 57 
nci maddesinde yer alan düzenlemenin, kapsam, niteliği ve yeri itibariyle bu maddeyle örtüşmesi 
sebebiyle, kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından da "kamu görevlisi" sayılacakları hükme 
bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 53 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
Yanlış adres bildirme suçuna uygulanacak yaptırıma hapis cezası da eklenmek suretiyle adlî 

para cezasıyla seçenekli hale getirilmiştir. Ayrıca madde metninde yer alan, suç karşılığı öngörülen 
ağır para cezası, adlî para cezası olarak belirlenmek suretiyle; Türk Ceza Kanununun 52 nci mad
desiyle uyum sağlanmıştır. Madde metninde yer alan suça uygulanacak yaptırımda, uygulanacak te
mel cezanın belirlenmesinde öngörülen zarar ölçütü, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi hük
mü göz önünde tutularak madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 
Maddede suç karşılığı öngörülen ağır para cezası adlî para cezası olarak belirlenmek suretiyle, 

Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 
Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, suç karşılığı 

öngörülen ağır para cezaları adlî para cezasına dönüştürülmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 
nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 56 ncı maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, suç karşılığı öngörülen ağır para cezası, adlî para cezasına dönüştürülmek suretiyle 

Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 
(58) Maddenin ellisekizinci fıkrasıyla, 7258 sayılı Kanunun 5 inci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddeyle, futbol müsabakalarında müşterek bahis tertip veya idare edenler, bunlara ait biletleri bi
lerek satanlar ve dağıtanlar hakkında uygulanan yaptırım, Türk Ceza Kanununa uyumunun sağlan
ması amacıyla hapis ve adlî para cezası olarak belirlenmiş, ayrıca, bu suçun tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi hâlinde tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı hükme bağ
lanmıştır. Öte yandan, bu madde kapsamına giren suçların soruşturmalarının genel hükümlere göre 
yürütülmesinin sağlanması amacıyla madde metninde yer alan soruşturma usulüne ilişkin hüküm
ler madde metninden çıkartılmıştır. 

(59) Maddenin ellidokuzuncu fıkrasıyla, 7269 sayılı Kanunun 47 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin (a) bendinde yer alan, haksızlık oluşturan fiilin yaptırımı idarî para cezası olarak ye

niden düzenlenmiştir. 
Maddenin (a) bendinin alt bentlerinde yer alan hükümlere idarî yaptırım kararlarının verilme

si, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmın
da ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metninde yer verilmemiştir. 

Maddenin (b) bendinde yer alan, ağır para cezası 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesine uyum 
sağlamak amacıyla adlî para cezası olarak belirlenmiştir. 

Maddenin (c) bendinde yapılan değişiklikle 5237 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle uyum 
sağlanmıştır. 
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(60) Maddenin altmışıncı fıkrasının (a) bendiyle, 7397 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikin
ci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiştir. 

Türkiye'de kurulacak sigorta veya reasürans kurucularında aranacak mahkûmiyet koşulu Türk 
Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Düzenlemede, Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkûmiyetin 
kanuni sonucu olarak belli haklan kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirleri, 
suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî ce
za - fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel 
hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sa
yılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci mad
desi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 37 nci maddesinin beşinci fıkrası, Kanunun ikinci maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle uygun olarak değiştirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 42 nci maddesinin bir ve üçüncü fıkralarında yer alan yaptı
rım, hapis veya adlî para cezası şeklinde seçenekli olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasının hükümleri 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri karşı
sında madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan yaptırım, hapis veya adlî para ce
zası şeklinde seçenekli olarak belirlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 45 inci maddesinde yer alan yaptırım, hapis veya adlî para ce
zası şeklinde seçenekli olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasının hükümleri 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri karşı
sında madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 46 nci maddesinde yer alan yaptırım, hapis veya adlî para ce
zası şeklinde seçenekli olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasının hükümleri 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri karşı
sında madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 47 nci maddesinde yer alan yaptırım, hapis veya adlî para ce
zası şeklinde seçenekli olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasının hükümleri 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri karşı
sında madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 48 inci maddesinde yer alan ağır para cezası, fiilin niteliğine 
göre idarî para cezası olarak belirlenmiştir. Bu cezanın mahallî mülkî amir tarafından verileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 49 uncu maddesinde yer alan yaptınm, hapis veya adlî para ce
zası şeklinde seçenekli olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasının hükümleri 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri karşı
sında madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 50 nci maddesinde yer alan yaptırım, hapis ve adlî para ceza
sı olarak belirlenmiştir. 
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Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun 51 inci maddesinde yer alan yaptırım, hapis ve adlî para ceza
sı olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise maddenin birinci fıkrasındaki fiilin basın ve yayın yoluyla iş
lenmesi halinde, verilecek cezaların artırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (i) bendiyle, Kanunun 52 nci maddesinde mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yollama 
5237 sayılı Kanuna göre belirlenmiştir. 

Fıkranın (j) bendiyle, Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yaptırım, hapis 
veya adlî para cezası şeklinde seçenekli olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla bu fıkrada belirtilen eylemleri yapanlara verilecek cezanın, madde
nin birinci fıkrasına göre verilecek cezaya göre bir kat artırılarak verileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (k) bendiyle, Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan ağır para cezası fiilin niteliğine 
göre idarî para cezası olarak belirlenmiştir. 

Fıkranın (1) bendiyle, Kanunun 55 inci maddesinde yer alan yaptırım, hapis veya adlî para ce
zası şeklinde seçenekli olarak belirlenmiştir. 

Fıkranın (m) bendiyle, Kanunun 56 ncı maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, bu Kanunun 45 ve 46 ncı maddelerinde yazılı suçların tekerrüren işlenmesi halinde 

uygulanacak yaptırım gösterilmiştir. Maddede tekerrür nedeniyle suç karşılığı uygulanan yaptırım 
bakımından bir artırım öngörülmemiş sadece bu suça ilişkin olarak uygulanacak yaptırım nevine 
yer verilmiştir. 

Fıkranın (n) bendiyle, Kanunun 58 inci maddesinde yapılan değişiklikle 5271 sayılı Kanunla 
uyum sağlanmıştır. 

(61) Maddenin altmışbirinci fıkrasının (a) bendiyle, 7402 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi de
ğiştirilmiştir. 

Maddede yer alan "Devlet memurları" ibaresi, "kamu görevlisi" olarak değiştirilmek suretiyle 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 15 inci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 18 inci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 19 uncu maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Bu para cezalarının mahallî mülkî amir tarafından ve
rileceği belirtilmiştir. 

Öte yandan idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usu
lü Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında düzenlendiğinden bu hükümlere madde met
ninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 20 nci maddesi, 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre 
değiştirilmiştir. 
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(62) Maddenin altmışikinci fıkrasının (a) bendiyle, 7472 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasında yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve 
bu cezanın mahallî mülkî amir tarafından verileceği belirtilmiştir. Öte yandan idarî yaptırım karar
larının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hü
kümler kısmında düzenlendiğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi 5237 sayılı Kanunun 53 üncü mad
desine uyum sağlamak amacıyla değiştirilmiştir. 

(63) Maddenin altmışüçüncü fıkrasıyla, 7478 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla, daha önceden veya bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş köy iç

me suyu tesislerinin tahribi, imha edilmesi veya bozulması ya da bunlara zarar verilmesi fiiline iliş
kin olarak yaptırım bakımından Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, kurulan su kullanım düzeninin bozulması fiili, idarî para cezasını 
gerektirir bir kabahat olarak düzenlenmiş ve bu cezanın mahallî mülkî amir tarafından verileceği 
öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, tazmine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Tazminin yerine ge
tirilmesi, failin bulunamaması koşuluna bağlanmıştır. 

(64) Maddenin altmışdördüncü fıkrasıyla, 80 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla, bu Kanun hükümlerine göre, yürürlüğe konulacak yönetmelik 

esaslarına aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak idarî para cezası günün ekonomik koşulla
rına göre yeniden belirlenmiş ve idarî yaptırım kararlarının, belediye encümenleri tarafından veri
leceği öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, idarî para cezalarının tamamının ilgili belediye hesabına aktarıla
cağı hükme bağlanmıştır. 

İdarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsili usulüne ilişkin 
düzenlemeler Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında yer aldığından maddede buna iliş
kin düzenlemelere yer verilmemiştir. 

(65) Maddenin altmışbeşinci fıkrasıyla, 155 sayılı Kanunun birinci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede öngörülen suçun maddi unsurları dikkate alınmak suretiyle suça ilişkin yaptırımın müsta
kil olarak düzenlenmesi uygun görülerek maddenin eski düzenlemesinde yer verilen mülga Türk 
Ceza Kanununa yollama yapılması usulü tercih edilmemiştir. 

(66) Maddenin altmışaltına fıkrasıyla, 167 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan idarî 
para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenip, idarî yaptırım kararlarının veril-
-mesi, kesinleşmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kıs
mında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metninden çıkartılmış, Kabahatler Kanununa uyum 
amacıyla tekerrür hükümlerine yer verilmemiştir. 

(67) Maddenin altmışyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 213 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
değiştirilmiştir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, 4458 sayılı Gümrük Kanunu
nun uygulamasında, gümrük idarelerince verilen para cezalarının kanun yolu usulü konusunda or
taya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve bu hususlarda Vergi Usul Kanununda öngörülen sistemin ge
çerli olmasını temin etmek ve uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla maddede değişiklik yapılmıştır. 
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Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiştir. 
Maddeyle, açıklanan bilgilerin ele alınarak mükelleflerin, şeref ve haysiyetlerine tecavüz edi

lemeyeceği kuralı getirilmiştir. Bu kurala aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak suç ve yap
tırım bakımından mülga Türk Ceza Kanununun 480 ilâ 482 nci maddelerine yapılan yollamalara 
madde metninde yer verilmemiştir. Nitekim maddede yazılı kurallara aykırılık teşkil eden fiiller 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yaptırım bakımından suç olarak düzenlendiğinden bu suça özgü 
unsurların gerçekleşmesi hâlinde Türk Ceza Kanununun ilgili madde hükümlerinin uygulanması 
mümkün olabilecektir. Ancak, bu maddelerde suç karşılığı öngörülen yaptırımlar bakımından mad
denin düzenlemeden önceki şeklinde yer alan "cezanın artırımlı uygulanması" bundan sonra müm
kün olmayacaktır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 87 nci maddesi kısmen değiştirilmiştir. 
Maddeyle, maddenin değişiklikten önceki metninden farklı olarak; takdir, tadilat ve zirai ka

zançlar il komisyonları ile özel komisyonlara, memurların dışında, seçilecek kimselerde aranacak 
mahkûmiyet koşulu, Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Düzenlemede, Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkûmiyetin 
kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirleri, 
suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî ce-
za-fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel hü
kümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sayı
lı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci madde
si hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Öte yandan, mahkûmiyet koşulu ile ilgili olarak yapılan değişikliğe paralel olarak madde met
ninde bu koşula ilişkin olan hükümlere yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 246 nci maddesinin ikinci fıkrasında mülga 765 sayılı Kanuna 
yapılan yollama 5237 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 344 üncü maddesinin başlığı madde metninde yapılan deği
şikliğe paralel olarak değiştirilmiş ve maddede yer alan aykırılık halleri, Kanunda idarî para ceza
sını gerektiren bir kabahat olarak düzenlendiğinden maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 
terimler de bu değişikliğe paralel olarak değiştirilmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 359 uncu maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ifade 
düzgünlüğünün sağlanması bakımından yeniden düzenlenmiş ve eylemin niteliğine göre hapis ce
zasının alt sınırı bir yıl olarak belirlenmiştir. Öte yandan, madde metninde yer alan trapis cezasının 
para cezasına çevrilmesine ilişkin düzenlemeye Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesi hükmü dîk^ 
kate alınarak madde metninde yer verilmemiştir. Ayrıca maddede yer alan para cezalarının ertelen
meyeceğine ilişkin düzenleme de Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesi düzenlemesi karşısında 
madde metnine alınmamıştır. 

Maddenin (b) bendinde yer alan, suç karşılığı uygulanacak yaptırım bakımından Türk Ceza 
Kanununun belgede sahtecilik hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş, ancak, cezanın alt sınırının 
onsekiz aydan az olamayacağı hükme bağlanmak suretiyle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce işlenmiş suçlar nedeniyle kovuşturması devam eden veya Yargıtay'da bulunan dava dosyaları 
bakımından uygulamadaki deyimiyle "Yasa bozması" yapılmasının önüne geçilmesi ve bu suretle 
de bazı dosyalar yönünden suçun dava zamanaşımına uğramaması amaçlanmıştır. 
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Aynca, maddenin (b) fıkrasının (2) numaralı alt bendi maddenin (c) fıkrası olarak düzenlenmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 360 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 

359 uncu maddede yer alan suça iştirak eden suç ortaklarının suçun işlenmesinde menfaatleri
nin bulunmaması halinde Türk Ceza Kanununun suça iştirak hükümlerine göre verilecek cezanın 
yarısı oranında indirileceği hükme bağlanmış ve bu suçlarda iştirak kurallarında Türk Ceza Kanu
nu hükümlerine yollama yapılmak suretiyle de aynı Kanunun 37 ilâ 41 inci madde hükümleri ile 
de uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 362 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddede yazılı aykırılık oluşturan fiil hakkında yaptırım bakımından, Türk Ceza Kanununun 
239 uncu maddesinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan, Türk Ceza Kanununun 58 ve 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesi hükümleri 
dikkate alınmak suretiyle tekerrür halinde Devlet hizmetinde kullanıl mamaya ilişkin hükme madde 
metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 363 üncü maddesi değiştirilmiştir. Maddede mülga 765 sayılı 
Kanuna yapılan atıf 5237 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, Kanunun 344 üncü 
maddesinde belirtilen fiiller, idarî yaptırımı gerektirdiğinden "suç" ibaresine madde metninde yer 
verilmemiştir. 

Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 367 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Kanunun 360 inci maddesinde müstakil bir 
suç düzenlenmemesi ve bu maddede iştirak hükümlerine yer verilmiş olması nedeniyle maddede 
geçen "360" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. Aynı gerekçelerle maddenin iki ve dördüncü 
fıkralarında da değişiklikler yapılmıştır. 

Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun 371 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun 360 inci mad
desine yapılan yollama, bu maddede suç gerektiren bir fiil düzenlenmemesi nedeniyle madde met
ninden çıkartılmıştır. 

(68) Maddenin altmışsekizinci fıkrasının (a) bendiyle 222 sayılı Kanunun 56 nci maddesinde 
yapılan değişiklikle, "aile başkanına" ilişkin ibareler Türk Medeni Kanununun aile hukukuna iliş
kin düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle madde metninden çıkartılmış ve para cezaları 5083 sa
yılı Kanun hükümlerine göre yeniden uyarlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle Kanunun 57 nci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan idarî para ce
zası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

59 uncu maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle, bu Kanunda yazılı idarî para cezala
rının mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmış ve (c) yaptırım kararlarının veril
mesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kıs
mında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 
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(69) Maddenin altmışdokuzuncu fıkrasıyla, 237 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kısmen yeni
den düzenlenmiştir. Madde metninde geçen "fiili mahiyetine göre" ibaresi 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 61 inci maddesi hükmü gözetilerek madde metninden çıkartılmıştır. Ayrıca, Ceza Mu
hakemesi Kanununda tazminat ve şahsî hak istemine ilişkin usulü hükümlere yer verilmediğinden, 
meydana gelen masraf ve zararların ceza mahkemelerince değil, hukuk mahkemelerince tazmin et
tirilmesi için genel hükümlere yollama yapılmıştır. Öte yandan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
5 ve 58 inci maddeleri ile 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesi hükümlerine uyum sağlamak ama
cıyla, son fıkra madde metnine alınmamıştır. 

(70) Maddenin yetmişinci fıkrasının (a) bendiyle 298 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde mül
ga 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollama 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre yeniden 
düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suç karşı
lığı öngörülen yaptırımda suçun niteliği ve kapsamı dikkate alınarak ağır para cezası madde metnin
den çıkartılmış ve bu suç için öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları yeniden belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, Türk Ceza Kanununun iştirak hükümleri dikkate alınmak suretiy
le, fiilin içlerinden en az birisinin silahlı olması koşuluyla üç kişi tarafından işlenmesi hâli fiile bağ
lı bir artırım nedeni olarak hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 134 üncü maddesi değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasıy
la, seçim düzeninin sağlanması maksadıyla bu Kanun hükümlerine göre yetkili ve görevli kurullar 
veya kurul başkanı tarafından alınan karar ve tedbirlere uyarıya rağmen aykırı hareket edenlerin fi
ili, idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, bu madde hükümlerine göre alınan kararların sonuçsuz kalmasına 
sebebiyet verenlerin fiiline uygulanacak yaptırım idari para cezası olarak belirlenmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, maddede yazılı fiillerin görevli kimseler tarafından işlenmesi ha
li şahsa bağlı bir artırım nedeni olarak öngörülmüştür. Öte yandan Türk Ceza Kanununun 53 üncü 
maddesinde yer alan belli haklardan yoksun bırakılma güvenlik tedbirine ilişkin düzenleme dikka
te alınmak suretiyle suç hakkında daha önceki metinde yer alan kamu hizmetinden yasaklılık ceza
sına madde metninde yer verilmeyerek Türk Ceza Kanunu ile uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 136 ncı maddesi değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasıyla, kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın görevi başına gel
meyenler hakkında uygulanacak yaptırım, adlî para cezası olarak yeniden belirlenmek suretiyle 
Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep ol
maksızın terk edenlere uygulanacak yaptırım, suçun kapsam ve niteliği gözetilerek sadece hapis ce
zası olarak düzenlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 137 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla suç karşılığı öngörülen yaptırım hapis cezası olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan belli haklardan yoksun bırakılma 
güvenlik tedbirine ilişkin düzenleme dikkate alınmak suretiyle suç hakkında daha önceki metinde 
yer alan kamu hizmetinden yasaklılık cezasına madde metninde yer verilmeyerek Türk Ceza Kanu
nu ile uyum sağlanmıştır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkradaki fiilleri fiillerin görevliler dışında işlenmesi halin
de verilecek cezaya yer verilmiştir. 

Fıkranın (e) bendi ile Kanunun 138 inci maddesi,Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullan
ma suçunu düzenleyen 257 nci maddesi dikkate alınmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 140 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında, mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yollama, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununa göre yeniden belirlenmiş ve ikinci fıkrada yer alan ağır para cezası, eylemin kapsam ve 
niteliği dikkate alınarak idarî para cezası olarak belirlenmiştir. Böylece, maddenin ikinci fıkrasında 
haksızlık oluşturan fiil, suç olmaktan çıkartılarak kabahate dönüştürülmüştür. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 143 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır para ce
zası, eylemin kapsam ve niteliği dikkate alınarak madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 144 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, madde metninde yer alan ağır para cezaları, eylemin kapsam ve niteliğine göre 

madde metninden çıkartılmış ve hapis cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenmiştir. 
Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 147 nci maddesinde yer alan ağır para cezalan eylemin kap

sam ve niteliği itibariyle madde metninden çıkartılmıştır. 
Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 
Yapılan değişiklikle, tamamen veya kısmen sahte seçmen kütüğü veya seçmen listesi tanzim 

eden veya bozan veya çalan veya yok edenler hakkında uygulanacak yaptırım bakımından Türk Ce
za Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre ceza verilmesi hükme bağlanmış
tır. 

Fıkranın (i) bendiyle, Kanunun 149 uncu maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla, madde metninde yer alan ağır para cezası eylemin kapsam ve ni

teliğine göre madde metninden çıkartılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, seçim propagandası toplantısına engel olma veya devamına imkân 
vermeme şeklinde ihlaller bakımından Türk Ceza Kanununun iştirak hükümleri dikkate alınmak su
retiyle suçun unsurları yeniden belirlenmiştir. Değişiklikle, maddede yer alan fiilin ikiden fazla ki
şi ile birlikte, cebir veya şiddet kullanarak ya da tehdide başvurularak işlenmesi halinde de failler 
hakkında hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. 

Fıkranın (j) bendiyle, Kanunun 149/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ağır para cezala
rı, adlî para cezası olarak belirlenmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyumlu 
hale getirilmiştir. Ayrıca maddenin önceki halinde yer alan tekerrür ve mülga Türk Ceza Kanunu
nun 119 uncu maddesinin uygulanmayacağına ilişkin düzenlemelere, Türk Ceza Kanununun 5, 58 
ve 75 inci maddeleri hükümleri göz önünde tutularak madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (k) bendiyle, Kanunun 150 nci maddesinde yer alan suç karşılığı uygulanan hapis ce
zasının alt sınırı madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (1) bendiyle, Kanunun 151 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında suç karşılığı 
yaptırım olarak öngörülen ağır para cezalan suçun niteliği ve kapsamı dikkate alınmak suretiyle 
madde metnine alınmamış ve maddenin birinci fıkrasında yer alan hapis cezasının alt ve üst sınır
ları yeniden belirlenmiştir. 
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Fıkranın (m) bendiyle, Kanunun 154 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır para ce
zası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesine uyum amacıyla adlî para cezası olarak belirlenmiş
tir. Öte yandan, maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan suç karşılığı yaptırımda, suçun ni
teliği ve kapsamı dikkate alınmak suretiyle ağır para cezalarına yer verilmemiştir. 

Fıkranın (n) bendiyle, Kanunun 155 inci maddesinde yapılan değişiklikle, suç karşılığı öngö
rülen yaptırımda suçun nitelik ve kapsamı dikkate alınarak ağır para cezasına yer verilmemiştir. 

Fıkranın (o) bendiyle, Kanunun 156 ncı maddesinde mülga 765 sayılı Kanunun 526 ncı mad
desine yapılan yollama Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi olarak düzeltilmiştir. 

Fıkranın (ö) bendiyle, Kanunun 158 inci maddesinde yer alan hafif para cezası 5252 sayılı Ka
nunun hükümlerine göre idarî para cezası olarak belirlenmiştir. 

Fıkranın (p) bendiyle, Kanunun 159 uncu maddesinde yer alan ağır para cezasına eylemin ni
teliğine göre madde metninde yer verilmiştir. 

Fıkranın (r) bendiyle, Kanunun 160 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan deği
şiklikle, maddede yer alan suç karşılığı öngörülen yaptırımlardan, suçun niteliği ve kapsamı 
gözönünde tutularak ağır para cezasına yer verilmemiştir. 

Fıkranın (s) bendiyle, Kanunun 161 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
maddede yer alan suç karşılığı öngörülen yaptırımlardan, suçun niteliği ve kapsamı göz önünde tu
tularak ağır para cezasına yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ş) bendiyle, Kanunun 163 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
maddede yer alan suç karşılığı öngörülen yaptırımlardan, suçun niteliği ve kapsamı göz önünde tu
tularak ağır para cezasına yer verilmemiştir. 

Fıkranın (t) bendiyle, Kanunun 164 üncü maddesinin (1) numaralı bendinde yapılan değişik
likle maddede yazılı suçları işleyenler hakkında yaptırım bakımından Türk Ceza Kanununun resmi 
belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. 

Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi göz önünde tutularak artırım sebebi olarak düzenleme 
içeren (2) ve (4) numaralı bent hükümleri madde metnine alınmamıştır. 

Maddenin (3) numaralı bendinde yapılan değişiklikle fiil hakkında uygulanacak yaptırım bakı
mından Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükmünün artırımlı olarak 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle fiilin, kurul mensuplarına herhangi bir suretle 
menfaat temini veya vaadi suretiyle işlenmesi halinde yaptınm bakımından Türk Ceza Kanununun 
rüşvet suçuna ilişkin hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. 

Fıkranın (u) bendiyle, Kanunun 165 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddede yer alan 
ağır para cezası eylemin kapsam ve niteliğine göre madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (ü) bendiyle, Kanunun 166 ncı maddesinde yapılan değişiklikle maddede yer alan ağır 
para cezası eylemin niteliğine göre madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (v) bendiyle, Kanunun 171 inci maddesi değiştirilmiş ve silâh taşıma yasağına aykı
rılık hâli yeni bir suç ve yaptırım şekli olarak maddede yeniden düzenlenmiştir. 
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Fıkranın (y) bendiyle, Kanunun 173 üncü maddesi değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle madde 
metninde yer alan kavram ve ibareler 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümleri dikkate 
alınarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca 5320 sayılı Kanunla 3005 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması sebebiyle bu Kanuna yapılan yollama madde metninden çıkartılmış ve 5235 sayılı Kanunla 
da mahkemelerin genel anlamda görevleri düzenlendiğinden göreve ilişkin hükümlere de madde 
metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (z) bendiyle, Kanunun 174 üncü maddesi değiştirilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu 
hükümleri dikkate alınmak suretiyle bu Kanunda yazılı suçların işlenmesi halinde uygulanacak özel 
usul hükümleri yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (aa) bendiyle, Kanunun 175 inci maddesi değiştirilmiş ve bu Kanun hükümlerine gö
re idarî para cezalarının Cumhuriyet savcısı tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (bb) bendiyle, Kanunun 176 ncı maddesinin birinci fıkrasında mülga 5680 sayılı Ba
sın Kanununa yapılan yollama, 5187 sayılı Basın Kanunu olarak değiştirilmiştir. 

(71) Maddenin yetmişbirinci fıkrasının (a) bendiyle, 308 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ye
niden düzenlenmiştir. 

Maddeyle, Tarım Bakanlığınca muayene edilmemiş ve müsaadesi verilmemiş tohumlukları it
hal ve ihraç edenler hakkında uygulanacak idarî para cezası günün ekonomik koşulları dikkate alı
narak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca bu fiillere konu tohumluklara elkonularak, mülkiyetinin kamu
ya geçirilmesine karar verileceği hükme bağlanmak suretiyle Kabahatler Kanunu hükümleriyle de 
uyum sağlanması amaçlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle Kanunun 14 üncü maddesi kısmen yeniden düzenlenmiştir. 
14 üncü maddenin birinci fıkrasıyla idarî para cezası, günün ekonomik koşullan dikkate alı

narak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca bu fiillere konu tohumluklara elkonularak, mülkiyetinin kamu
ya geçirilmesine karar verileceği hükme bağlanmak suretiyle Kabahatler Kanunu hükümleriyle 
uyum sağlanmıştır. 

14 üncü maddenin ikinci fıkrasıyla bu fıkrada sayılan aykırılık durumları idarî para cezasını ge
rektiren bir kabahat olarak düzenlendiğinden "suç" ibaresi yerine "fiiller" deyimi kullanılmış ve 
idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, bu maddede yazılı fillerin tekrarı halinde cezaların artırılacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasıyla, bu Kanunda yazılı idarî yaptırımların mahallî mülkî amir tarafından 
verileceği öngörülmüş ayrıca, yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve 
tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden bu 
hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(72) Maddenin yetmişikinci fıkrasının (a) bendiyle 625 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birin
ci fıkrasının (2) numaralı bendi değiştirilmiştir. 

Maddeyle özel bir öğretim kurumunu açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek 
kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcilerinde aranılacak şartlar arasında sayılan mahkûmiyet 
koşulu Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca birinci fıkra
nın (3) numaralı bendinde geçen "ahlakan" ibaresi ifade düzgünlüğünün sağlanması bakımından 
"ahlaken" olarak değiştirilmiştir. 
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Fıkranın (b) bendiyle Kanunun 17 nci maddesinde mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yollama, 
bu maddenin düzenlediği aykırılık hali 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine karşı
lık geldiğinden Kabahatler Kanununa göre düzeltilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle Kanunun 49 uncu maddesi değiştirilerek maddede sayılanların suç işle
meleri görevleri ile bağlantılı olmak koşuluna tabi tutulmuş ve kendilerine karşı işlenen suçlar ba
kımından, Türk Ceza Kanunundaki "kamu görevlisi" tanımıyla uyum sağlanması için "memur sa
yılırlar" ibaresi yerine "kamu görevlisi" deyimi kullanılmıştır. 

(73) Maddenin yetmişüçüncü fıkrasıyla, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkra
sının (A) bendinin (5) numaralı alt bendi değiştirilmiştir. 

Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak mahkûmiyet koşulu Türk Ceza Kanunu hüküm
leri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Düzenlemede, Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkûmiyetin 
kanuni sonucu olarak belli haklan kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirleri, 
suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî ce
za - fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel 
hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sa
yılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci mad
desi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

(74) Maddenin yetmişdördüncü fıkrasıyla 775 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci ve be
şinci fıkraları değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, maddede yaptırıma bağlanan suçun unsurla
rının fiilin işleniş şekli itibariyle Türk Ceza Kanununda düzenlenmesi nedeniyle suça ilişkin yaptı
rımlar madde metninden çıkartılmış ve bu suç karşılığında Türk Ceza Kanununun 154 veya 184 ün
cü maddelerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında yer alan hafif hapis ve hafif para cezalarının, 5252 sayılı Kanun hü
kümleri dikkate alınmak suretiyle idarî para cezasına dönüştürülmüştür. 

(75) Maddenin yetmişbeşinci fıkrasının (a) bendiyle 854 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) 
ve (ç) bendlerinde yer alan idarî para cezaları 5083 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belir
lenmiştir. Ayrıca fiilin oluşturduğu haksızlık şekli dikkate alınarak eylemin tekrarı halinde cezada 
artırım yapılacağına ilişkin düzenleme madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle Kanunun 51 inci maddesinde yer alan idarî para cezaları günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve 5083 sayılı Kanun hükümlerine göre uyarlanmıştır. Ay
rıca suç karşılığı uygulanan yaptırım Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla adlî para cezası olarak 
belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle Kanunun 52 nci maddesinde yer alan idarî para cezaları günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle Kanunun ek 1 inci maddesi değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 5 4 -

Maddeyle, bu Kanunda yazılı idarî para cezalarının geminin bağlama limanının bulunduğu yer
deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürünce verileceği hükme bağlanmıştır. Öte yan
dan bu Kanunda yazılı suçlara ilişkin görevli mahkemeyi belirten düzenleme ile idarî para cezalarının 
tahsil, takip, kanun yoluna ilişkin hükümlerin Kabahatler Kanununun genel hükümleri kısmında ay
rıntılı olarak düzenlenmesi sebebiyle buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(76) Maddenin yetmişaltıncı fıkrasının (a) bendiyle, 1072 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde 
mülga Türk Ceza Kanununa yapılan atıf, 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesi şeklinde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 1072 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan ağır para cezası, 5237 
sayılı Kanunun 52 nci maddesinde düzenlenen para cezası sistemine uygun hâle getirilmiş, müsa
dereye ilişkin hükümler 5237 sayılı Kanunun 5, 54 ve 55 inci maddeleri karşısında madde metnin
den çıkartılmış ve "Bu suçlardan mahkûm olanların cezalan tecil edilmez." hükmü de, 5237 sayılı 
Kanunun 5 ve 51 inci maddelerinin hükümleri karşısında madde metninden çıkartılmıştır. 

(77) Maddenin yetmişyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 1136 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiştir. Avukatlık mesleğine kabul talebinde aranacak mahkûmi
yet koşulu Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Düzenlemede, Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkûmiyetin 
kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirleri, 
suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî ce
za - fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel 
hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sa
yılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci mad
desi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Ka
nunun, "Bazı görevlerden ayrılanların avukatlık edememe yasağı" kenar başlıklı 14 üncü maddesi
nin, emeklilik veya istifa gibi sebeplerle görevlerinden aynlan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve 
savcılarının son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde, görev
den ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmalarını yasaklayan birinci fıkrası, Ana
yasa Mahkemesinin 15/10/2002 tarihli, 2001/309 Esas ve 2002/91 sayılı Kararı ile yayımından bir 
yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Karan, 12/12/2003 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanmış ve bir yıllık süre dolmuştur. Verilen süre içinde yasal düzenleme ya
pılmadığı için yasal boşluk doğmuş ve maddede sayılan görevlerden ayrılanların avukatlık etmele
rini engelleyen herhangi bir sınırlama kalmamıştır. Bu boşluk nedeni ile bir hâkim veya savcının 
görevinden ayrılır ayrılmaz, görev yaptığı mahkemede avukatlık yapmasının bir engeli kalmamış
tır. Oysa, iptal gerekçesi olarak, "ayrıldıkları mahkemelerde iki yıl süreyle avukatlık yapamama ya
sağının, görev yapılan yerlerin yargı çevresinde ve beş yıl süreyle genişletilmesi gösterilmiştir. Bu 
boşluğu doldurmak üzere, Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının, 22/01/1986 
tarihli Kanunun 4 üncü maddesi ile değiştirilen iptal kararından önceki metni, bazı değişikliklerle 
birinci fıkra olarak düzenlenmektedir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesinin son fıkrasında mülga 765 sayılı Kanuna ya
pılan yollama 5237 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. 
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Maddeyle, fıkrada yer alan para cezasının idarî para cezası olduğu belirtilmiş ve bu para cezası
nın mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. Diğer yandan, idarî yaptırım karar
larının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hüküm
ler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, ağır hapis ceza
sına ilişkin düzenleme Türk Ceza Kanununun suç ve yaptırıma ilişkin hükümlerine uyum sağlamak 
amacıyla hapis şeklinde değiştirilmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ağır cezayı gerek
tiren suçüstü" terimi 5237 sayılı Kanunda suç karşılığı uygulanacak yaptırımlar arasında ağır hapis ce
zasına yer verilmediğinden madde metninde yer alan arama işleminin gerçekleştirilmesi bakımından 
suçun nev'i, niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak 5235 sayılı Kanun hükümlerine göre ağır ceza mah
kemelerinin görev alanına giren suç ölçütü kabul edilmek suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, avukatlar hakkında hafif hapis veya hafif para cezası verilemeyece
ğine ilişkin düzenleme, duruşmanın inzibatına ilişkin olarak getirilmiş olması nedeniyle bu terimlerin 
karşılığı Ceza Muhakemesi Kanununda disiplin hapsi olarak belirlenmesi sebebiyle değiştirilmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 61 inci maddesinde yer alan "ağır cezayı gerektiren suçüstü" 
terimi 5237 sayılı Kanunda suç karşılığı uygulanacak yaptırımlar arasında ağır hapis cezasına yer 
verilmediğinden madde metninde yer alan soruşturma işleminin yapılması bakımından suçun nev'i, 
niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak 5235 sayılı Kanun hükümlerine göre ağır ceza mahkemelerinin 
görev alanına giren suç ölçütü kabul edilmek suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 62 nci maddesinde mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yollama 
5237 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 63 üncü maddesinin iki ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir. 
Maddenin ikinci fıkrasında yer alan yaptırımlar eylemin kapsam ve niteliğine göre idarî para 

cezası olarak düzenlenmiştir. 
Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ağır para cezası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52 nci 

maddesi hükmüne uygun olarak adlî para cezası olarak belirlenmiştir. 
Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. 4667 

sayılı Kanun ile değişik 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde, "Ancak, görev süresi 
iki dönemden fazla olamaz." denilmek suretiyle, demokratik seçim usullerine göre göreve getirilen 
baro başkanına sadece iki dönem başkanlık yapma olanağı tanınmıştır. Baro başkanları, o yer baro
suna bağlı avukatların özgür iradeleri uyarınca demokratik usullerle yapılan seçim sonucunda göre
ve getirilmektedir. Aynı zamanda avukatların iradelerinin yok sayılmasına neden olan, baro başkan
larının ancak iki dönem başkanlık görevinde bulunmasına dair hükmün varlığı, bu anlamda kısıtla
yıcı ve sınırlayıcı olup, bunun sonucunda kimi barolarda farklı uygulamalara neden olan sözü edi
len kısıtlayıcı hükmün kaldırılması ihtiyacı doğmuştur. Aynı doğrultuda hüküm içeren 5362 sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan, "Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçme
dikçe tekrar başkan seçilemezler" tümcesi, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulu
narak iptal edilmiştir. Sözü edilen benzer nitelikteki düzenlemenin iptal gerekçelerine de uygun ola
rak, barolar arasında oluşan uygulama farklılıklarının önlenmesi ve avukatların özgür iradeleriyle 
gerçekleştirilen demokratik seçim sonucunda göreve getirilen baro başkanlarının görev süresinin 
nedensiz sınırlandırılmasının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 
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Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun 150 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddeyle usulüne göre çağırılıp da gelmeyen veya kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut 
bilirkişilikten veya yemin etmekten çekinen kimseler hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun ta
nıklıkla ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmek suretiyle, bu kurala aykırı hareket edenler ba
kımından uygulanan müeyyidelere madde metninde yer verilmemiştir. Öte yandan bu fıkra hükmü
ne göre gerekli kararların Baronun bulunduğu il merkezindeki sulh ceza hâkimi tarafından verile
ceği öngörülmüştür. 

Usulüne göre çağrılıp gelmeyen tanıklar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin 
uygulanacağı hükme bağlandığından bunlar hakkında uygulanan diğer yaptırımları gösteren düzen
lemelere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (i) bendiyle, Kanunun 180 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle, dördüncü 
fıkrası değiştirilmiştir. 

Değişiklikle, 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtildiği tarifeye göre alınan harçların yüzde üçü 
ile idarî nitelikteki para cezalan hariç olmak üzere, para cezalarından alınan yüzde üçlük oranın, 
bir önceki yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktarlar esas alınarak belirleneceği hükme 
bağlanmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, Maliye Bakanlığınca, Türkiye Barolar Bir
liği hesabına aktarılan paraların münhasıran adlî yardım için kullanılacağı ve yıl içinde harcanma
yan paraların ise ertesi yıla aynen aktarılacağı, Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında 
yapılacak dağıtıma ve bu madde hükümlerine göre yapılacak ödemelerin denetlenmesine ilişkin 
esas ve usullerin, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınmak suretiyle, Adalet ve Maliye Bakanlık
larınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeyle, 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, genel bütçe içerisindeki 
harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin aktarılması halinde bunların bütçe disiplininin sağlanması 
için, "denetim" görevinin Maliye Bakanlığınca yerine getirilerek, bu Kanun hükümlerine göre ak
tarılan ödemelerin amaca uygun olarak harcanıp harcanmadığının kontrolü amaçlanmıştır. 

Fıkranın (j) bendiyle, Kanunun ek 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan "Devlet 
memurları" ibaresi 5237 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne uygun olarak "kamu görevlisi" 
şeklinde değiştirilmiş ve bu maddenin uygulanması görevle bağlantılı olarak işlenen suçlarla 
sınırlandırılmıştır. 

(78) Maddenin yetmişsekizinci fıkrasının (a) bendiyle, 1163 sayılı Kanunun 25 inci maddesin
de yer alan ağır para cezası, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde düzenlenen para cezası siste
mine uyarlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 1163 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendi değiştirilmiştir. Kooperatif yönetim kurulu üyeliği için aranacak mahkûmiyet koşulu Türk 
Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 1163 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan "Devlet memurları" 
ibaresi, 5237 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki tanıma uygun şekilde "kamu görevlisi" olarak de
ğiştirilmiştir. 

I 
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Fıkranın (ç) bendiyle, 1163 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi değiştirilmiştir. 5237 sayılı Ka
nunun 61 inci maddesindeki ayrıntılı düzenleme karşısında maddede yer alan "fiilin önem ve ma
hiyeti" ifadesine yer verilmemiş, maddedeki ağır para cezaları, 5237 sayılı Kanunun 52 nci mad
desinde düzenlenen para cezası sistemine uyarlanmış, ayrıca, maddede yer alan "Bu maddede ön
görülen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya tahvil edilemez." hükmüne 5237 sayılı Kanunun 5 ve 50 
nci madde hükümleri karşısında yer verilmemiştir. 

(79) Maddenin yetmişdokuzuncu fıkrasıyla, 1211 sayılı Kanunun 68 inci maddesi yeniden 
düzenlenmiştir. 

Maddede yer alan ağır para cezaları, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde düzenlenen para 
cezası sistemine uygun hâle getirilmiştir. Maddeye 5271 sayılı Kanunun soruşturma ve kovuşturma 
evreleri ile uyumlu hâle gelmesi için soruşturma ibaresi eklenmiştir. 

Maddede düzenlenen soruşturma ve kovuşturma ile ilgili fıkra hükmü 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu hükümleri de dikkate alınarak "Bu fıkrada tanımlanan suçlar dolayısıyla soruşturma ve ko
vuşturma yapılması, Bankanın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tara
fından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu durumda 
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 162 nci maddesi hükümleri uygulanır." 
şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin (II) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan zimmet suçuna ilişkin hükümler, Bankacılık 
Kanununun 160 inci maddesinin hükümleri ile paralelliğinin sağlanması için yeniden düzenlenmiştir. 

(80) Maddenin sekseninci fıkrasıyla, 1264 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan para ce
zası, adlî para cezasına dönüştürülmek suretiyle 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde düzenle
nen para cezası sistemine uygun hâle getirilmiştir. 

(81) Maddenin seksenbirinci fıkrasıyla, 1447 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan para 
cezası, adlî para cezasına dönüştürülerek 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde düzenlenen para 
cezası sistemine uygun hâle getirilmiştir. 

(82) Maddenin seksenikinci fıkrasının (a) bendiyle, 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki mülga Türk Ceza Kanununa yapılan yollama, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ola
rak değiştirilmiş ve maddede geçen "Devlet memuru" ibaresi yerine "kamu görevlisi" deyimi kul
lanılarak Türk Ceza Kanununa uyumu sağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 1479 sayılı Kanunun 17 nci maddesindeki mülga Türk Ceza Kanununa 
yapılan yollamalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyarlanmıştır. Ayrıca, kurum hakkında iflas 
hükümlerinin uygulanmaması "ticaret ve işlem bağlantılarını" da kapsadığından bu ifadeye madde 
metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 1479 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde yer alan idarî para cezası gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, 
kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak 
düzenlendiğinden madde metninden çıkarılmıştır. Öte yandan, Türk Ceza Kanununun suça katılma
ya ilişkin hükümleri gözetilerek madde metni yeniden düzenlenmiş, kurumca yapılan sağlık gider
lerinden sorumluluk miktarı yeniden belirlenmiştir. 

(83) Maddenin seksenüçüncü fıkrasının (a) bendiyle, 1512 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının (5) numaralı bendi, ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir. 
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Maddeyle noterlik stajına kabul şartı bakımından aranan mahkûmiyet şartı 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun mülga 28 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Başvuru sahiplerinin atanma ve nakil taleplerinden vazgeçmeleri için mevcut düzenlemede 

herhangi bir süre öngörülmediğinden, atamaların hazırlanması sürecinde gelen vazgeçme dilekçe
lerinin, hazırlanmış olan atama taslaklarının değişmesine ve bunun sonucu olarak sürecin uzama
sına, hak kayıplarına ve zaman zaman hatalara sebebiyet verdiğinden, yeni atanma ve nakil talep
lerine bağlı olarak hazırlanan atama işlemlerinde belli bir sürenin öngörülerek atamaların kısa za
manda yerine getirilmesi amaçlanmış ve hak kayıplarının önlenmesi hedeflenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
"Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması veya bir ilin belediye sınır
lan içinde birden çok asliye mahkemesi yargı çevresinin yer alması halinde" ibaresi "Bir il, ilçe veya 
büyükşehir belediyesi sınırlan içinde birden çok noterlik bulunması halinde," şeklinde değiştirilmiştir. 

1512 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 2/3/2005 tarihli ve 5309 sayılı Noterlik Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenen fıkra gereğince, asliye mahkemesinin yargı çevresinin 
birden çok ilçeyi kapsaması durumunda gerektiğinde diğer ilçelerde de noterlik kurulabileceğine 
ilişkin hüküm getirildiği; Kanunun 166 ncı maddesine 5309 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle ek
lenen (15) numaralı bent hükmüyle de, bir ilin büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde birden faz
la ilçe bulunması halinde, noterliklerin her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını noterlerin ve noter
liklerin kıdem ve sınıflarını gözetmek suretiyle, dört yılda bir, o yerdeki noter odasının da görüşü
nü almak suretiyle belirlemek ve Adalet Bakanlığının onayına sunmak görevinin Türkiye Noterler 
Birliğine verildiği; bu madde kapsamında büyükşehir olmayan il ve ilçe belediye sınırları içindeki 
noterlikler arasında yetki çevresi ve ortak cari hesabın kriterlerinin belirlenmesinde çelişkilerin gün
deme geldiği dikkate alınarak, il, ilçe ve büyükşehir belediye sınırları içinde birden çok noterlik bu
lunması halinde bu noterlikler arasında birlikteliğin sağlanması amaçlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 111 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 
Değişiklikle, Kanunun 109 ve 166 ncı maddelerine göre, noterlerce bir kısım işlemlerin yapıl

ması sebebiyle alınan ücretlerden aktarılarak oluşturulan ortak hesapta toplanan gelirin noterler ara
sında paylaşım esası belirlenmiştir. Buna göre, ortak hesapta toplanan paralar, her üç ayda bir o yer
deki noterlere veya bu Kanuna göre görevlendirilmiş noter vekili varsa vekile, eşit miktarda öden
mektedir. Ancak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bü
yükşehir belediyesi sınırları içerisinde, farklı sınıftan birden fazla noterliğin faaliyet göstermesi ha
linde; birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler arasında ayrı ayrı ortak hesap oluşturulması ve bu 
hesapta toplanan paranın sınıflar dikkate alınarak hakkaniyete uygun olarak dağıtılmasında karşıla
şılan güçlüklerin ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde
ki farklı sınıftan noterlikler arasında ortak hesabın adalete uygun oluşturulması ve ilgililerine adil 
oranda dağıtılmasının sağlanması amacıyla bu hüküm düzenlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 138 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle usulüne göre çağırılıp da gelmeyen veya kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut 

bilirkişilikten veya yemin etmekten çekinen kimseler hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun ta
nıklıkla ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmek suretiyle, bu kurala aykırı hareket edenler ba
kımından uygulanan müeyyidelere madde metninde yer verilmemiştir. Öte yandan, ikinci fıkra hük
müne göre gerekli kararların Ankara Sulh Ceza Hâkimi tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 
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Usulüne göre çağrılıp gelmeyen tanıklar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin 
uygulanacağı hükme bağlandığından, bunlar hakkında uygulanan diğer yaptırımları gösteren düzen
lemelere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, fık
rada sayılanların ifa ettikleri görevlerin nitelik ve kapsamının kamusal bir faaliyetin yürütülmesi 
çerçevesinde değerlendirildiğinden bunların görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan do
layı Türk Ceza Kanunu uygulaması bakımından kamu görevlisi sayılacağı hükme bağlanmak sure
tiyle, 5237 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 152 nci maddesinde yapılan değişiklikle 5237 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesiyle uyum sağlanmıştır. Ayrıca, maddede sayılanların ifa ettikleri görevlerin nitelik ve 
kapsamının kamusal bir faaliyetin yürütülmesi çerçevesinde değerlendirildiğinden bunların görev
leri sebebiyle işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu uygulaması bakımından kamu görevlisi 
sayılacağı hükme bağlanmak suretiyle, 5237 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 156 ncı maddesi değiştirilerek, ağır ceza mahkemesinin görev 
alanına giren suçtan dolayı, suçüstü halinde soruşturma hükümlerinin genel hükümlere göre yapıla
cağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca madde metninde geçen ve 5271 sayılı Kanun hükümleriyle uygun 
düşmeyen kavram ve deyimlere madde metninde yer verilmemiş, "ağır cezayı gerektiren" ibaresi 
yerine de 5235 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak "ağır ceza mahkemesinin görev alanına 
giren bir suçtan" ifadesi kullanılmıştır. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 157 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede yer alan ağır para cezaları eylemin kapsam ve niteliğine göre idarî para cezası olarak 

günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 
Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle 5237 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle uyum 

sağlanmıştır. 
Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle Kabahatler Kanununun 15 inci maddesiy

le uyum sağlanmıştır. 
Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 158 inci maddesinde yer alan ağır para cezası 5237 sayılı Ka

nunun 52 nci maddesiyle uyum sağlamak amacıyla adlî para cezası olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun 159 uncu maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer 

alan mülga 765 sayılı Kanunla yapılan yollama 5237 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmiştir. 
Fıkranın (i) bendiyle, Kanunun 160 inci maddesinde mülga 765 sayılı Kanuna yapılan yollama 

5237 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmiştir. 
Fıkranın (j) bendiyle, Kanunun 166 ncı maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi de

ğiştirilmiştir. Kanunun 109 ile 111 inci maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda Noterler Bir
liğinin görevleri arasında sayılan (15) numaralı bent hükmünün yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. 

(84) Maddenin seksendördüncü fıkrasıyla, 1543 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde geçen ha
fif para cezası idarî para cezasına dönüştürülerek 5252 sayılı Kanun ve Kabahatler Kanunu ile uyum 
sağlanmıştır. 

(85) Maddenin seksenbeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 1587 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "idamlar dahil" ibaresi Türk Ceza Kanununda suç karşılığı uygulanacak 
cezalar arasında idam cezasına yer verilmediğinden madde metninden çıkartılmıştır. 
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Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında mülga 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollama Ceza Muhakemesi Kanunu olarak değiştirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
idarî para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca İdarî yaptırım ka
rarlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hü
kümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(86) Maddenin seksenaltıncı fıkrasıyla, 1593 sayılı Kanunun 12 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, bu Kanunda yer alıp da yasaklanan veya kısıtlanan hareketleri yapanlar ile hayvan

ların yola girmesini önlemeyenler için idarî para cezası öngörülmüş ve bu cezaların da mahallî 
mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan, idarî para cezalarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulüne 
ilişkin düzenlemelere Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında yer verilmesi sebebiyle, bu
na ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(87) Maddenin seksenyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 1618 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 
(b) bendi değiştirilmiştir. 

Maddeyle, seyahat acentalarının sahiplerinde, tüzel kişiliği haiz seyahat acentalarının yönetim 
kurulu üyelerinde ve yetkili yöneticilerinde aranacak mahkûmiyet koşulları, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Bu düzenleme yapılırken; Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, 
mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güven
lik tedbirleri, suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda 
yer alan aslî ceza - fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Ka
nununun özel hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sı
nırlan, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 
108 inci maddesi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 30 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Maddeyle, belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunanlar hakkında uygulanacak 

yaptınmlardan ağır para cezası, adlî para cezası olarak yeniden belirlenmek suretiyle, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununa uyum sağlanmıştır. 

(88) Maddenin seksensekizinci fıkrasının (a) bendiyle, 1734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
değiştirilmiştir. 

Maddede yazılı bulunan haksızlık oluşturan aykırılık halleri, suç-kabahat şeklinde ikili bir ay
rıma tabi tutulmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasıyla, beyan veya tescildeki niteliğe uymayan veya ambalajdaki vasıf ve
ya markası değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan veya bozulmuş yahut değiştirilmiş veya karıştınl-
mış yemleri üretenler, satışa arzedenler veya satanların fiili, haksızlık oluşturan hareketin kapsam ve 
niteliği dikkate alınmak suretiyle idarî para cezasını gerektirir bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, hayvan sağlığı için tehlikeli olan yemleri bu özelliğini bilerek üre
tenler, satışa arzedenler veya satanların fiili, seçenekli bir yaptırım şeklinde hapis veya adlî para ce
zasını gerektirir bir suç olarak düzenlenmiştir. Madde düzenlemesinde suç teşkil eden fiilin "doğru
dan kasıt"la işlenebileceğini vurgulamak için "bilerek satışa arzetme" unsuruna yer verilmiştir. 
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Öte yandan, maddenin ikinci fıkrasında yer alan müsadereye ve meslek ve sanatın tatiline iliş
kin hükümlere, 5237 sayılı Kanunun 5, 53, 54 ve 55 inci maddeleri dikkate alınarak madde metnin
de yer verilmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 15 inci maddesi değiştirilmiştir. 

Mahkemelerin genel anlamda görevi, 5235 sayılı Kanunla belirlendiğinden, göreve ilişkin hü
kümlere madde metninde yer verilmemiş ve bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalarının mahallî 
mülkî amir tarafından verileceği belirtilmiş, ayrıca, idarî para cezalarının verilmesi, kanun yolu, ke
sinleşmesi, takip ve tahsili usulü Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında düzenlendiğin
den buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(89) Maddenin seksendokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 1774 sayılı Kanunun 15 inci madde
si değiştirilmiştir. 

Maddeyle, bu Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülüklerden her birine ay
kırı hareket edenler hakkında uygulanacak idarî yaptırım, günün ekonomik koşullan dikkate alın
mak suretiyle idarî para cezası olarak belirlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan idarî para cezası, günün ekonomik 
koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesinde yer alan idarî para cezaları, günün ekono
mik koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 18 inci maddesi değiştirilmiş ve bu Kanuna göre verilecek idarî 
para cezalarının, mahallî mülkî amir tarafından verileceği belirtilmiş ve idarî yaptırım kararlarının 
verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmın
da ayrıntılı olarak düzenlendiğinden bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan idarî para ceza
sı, günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

(90) Maddenin doksanıncı fıkrasıyla, 2090 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilmiştir. 

Afet bölgelerinde felakete uğrayanlara verilen maddede sayılan eşyaları satan veya devreden
lerin fiili, haksızlık oluşturan hareketin kapsam ve niteliği dikkate alınmak suretiyle idarî para ce
zasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. İdarî yaptırım kararının mahallî mülkî amir ta
rafından verileceği öngörülmüştür. Öte yandan, mahkemenin görevine ilişkin hükme, fiilin yaptırı
mının idarî para cezası olarak düzenlenmesi nedeniyle madde metninde yer verilmemiştir. 

(91) Maddenin doksanbirinci fıkrasının (a) bendiyle, 2499 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 
(b) bendi değiştirilmiştir. 

Değişiklikle, Kurulun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmünde olduğu, Kurulun 
başkan ve üyeleri ile diğer personeli görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara kar
şı işlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu gö
revlisi sayılacağı hükme bağlanmak suretiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı ve konuyla 
ilgili diğer maddeleriyle uyum sağlanmıştır. 
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Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 33 üncü maddesinin (f) bendi değiştirilmiştir. Aracı kurumla
rın kurucularında aranacak mahkûmiyet koşulu, Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak ye
niden belirlenmiştir. 

Bu düzenleme yapılırken; Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, 
mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak belli haklan kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güven
lik tedbirleri, suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda 
yer alan aslî ceza - fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Ka
nununun özel hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınır
lan, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 
inci maddesi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi değiştirilmiştir. 

Yatırım ortaklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için kurucularında aranacak 
mahkûmiyet koşulu, Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Bu düzenleme yapılırken; Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, 
mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güven
lik tedbirleri, suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda 
yer alan aslî ceza-fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Ka
nununun özel hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınır
lan, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 
inci maddesi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 46/A maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiştir. 
Maddeyle fonun gelirleri arasına, menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalar ve Türkiye Ser

maye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından verilen idarî para cezalarından tahsil edilen kıs
mın yüzde onu alınmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 47 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı hükmedilecek yaptırım bakımın

dan, ağır para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi hükmü dikkate alınarak adlî para ce
zası olarak düzenlenmiş, bu düzenleme yapılırken de adlî para cezasının alt ve üst sınırları arasın
daki had suçun işleniş şekli ve kapsamı dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. 

Defter ve kayıt tutmayanlar hakkında her bir alt bent kapsamına giren suçlardan dolayı uygu
lanacak yaptırım yeniden düzenlenmiş, ayrıca, gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutan, hesap açan ve
ya bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapan ya da gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu dü
zenleyenler hakkında, Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygula
nacağı belirtilmiştir. 

Öte yandan, maddenin (C) bendinde yapılan değişiklikle, kurul tarafından uygulanan yaptırım, 
idarî para cezasını gerektirir bir kabahat olarak hükme bağlanmıştır. 

Suç karşılığı öngörülen yaptırımlarda, alt ve üst sınırlar yeniden belirlenerek, bunların uygu
lanmasında Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi hükmünün göz önünde tutulacağı nazara alına
rak ve suçta tekerrürün Türk Ceza Kanununda suç karşılığı öngörülen yaptırımda bir artırım nede
ni olarak öngörülmemesi ve bunun 5275 sayılı Kanunda infaz rejiminde dikkate alınacak bir mües
sese olması sebebiyle, bu hususlara ilişkin düzenlemelere madde metninde yer verilmemiştir. 
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Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 47/A maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede yer alan idarî para cezaları, günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve 

idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi ve tahsili usulü Kabahatler Kanunu
nun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin hükümlere madde met
ninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 49 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, maddede yer alan de
yimler, ilgisi nedeniyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dikkate alınarak değişti
rilmiş ve diğer hükümlerde her hangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 

(92) Maddenin doksanikinci fıkrasının (a) bendiyle, 2521 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 
yer alan ağır para cezası, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde düzenlenen para cezası sistemi
ne uygun hâle getirilmiş ve maddedeki müsadereye ilişkin hükümler, Türk Ceza Kanununun 5, 54 
ve 55 inci maddeleri karşısında madde metninden çıkarılmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 12 nci maddesinde yer alan para cezası, eylemin niteliğine gö
re idarî para cezasına dönüştürülerek verilecek idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre 
belirlenmiş ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa uygunluğunun sağlanması amacıyla tekerrür, mes
lek ve sanatın tatiline ilişkin hükümler madde metninden çıkartılmıştır. 

12 nci maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, yivsiz tüfek satın alma belgesi olma
yanlara satış yapanların fiili, idarî para cezasını gerektirir bir kabahat olarak hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 13 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
13 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, mülkiyeti kendisine ait olup olma

dığına bakılmaksızın, ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulundurulması idarî para cezasını ge
rektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle, haksızlık oluşturan fiile sadece idarî 
para cezası verilmesiyle yetinilmemiş, haksızlık oluşturan bu fiili işleyenlerin haksızlığı ortadan 
kaldırma amacına yönelik yeni bir hükme de yer verilmiştir. Buna göre, kişinin ruhsatsız av tüfeği 
ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar muhafaza altına alınacak, ancak ilgiliye bu işlemleri 
için bir aylık bir süre verilecektir. Bu süreye rağmen ruhsata ilişkin işlemlerin tamamlanmaması 
hâlinde tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecektir. Esasen bu düzenleme ile ruh
satsız av tüfeği bulunduranlar veya taşıyanlar bakımından bir bakıma "etkin pişmanlık" müessese
si kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında ruhsatsız av tüfeği bulun
durma, taşımayı da kapsayacaktır. 

13 üncü maddenin ikinci fıkrasıyla, ruhsatlı yivsiz av tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak bir başkasına verenlerin fiili idarî yaptırım cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlen
miştir. Madde metninde geçen, "başkasına verme" eylemi, mülkiyetin her ne surette olursa olsun 
devri sonucunu doğurmayan ve geçici amaçlı kullanım olarak anlaşılması gerekir. 

13 üncü maddenin üçüncü fıkrasıyla, bu Kanun hükümlerine göre idarî yaptırım kararlarının 
mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

(93) Maddenin doksanüçüncü fıkrasıyla, 2531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki yaptırım
dan, eylemin kapsam ve niteliğine göre para cezası çıkartılmıştır. 

(94) Maddenin doksandördüncü fıkrasıyla, 2548 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin ikinci fık
rasında değişiklik yapılarak, para cezasının mülkî amir tarafından verileceği öngörülmüş, ayrıca 
idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi ve tahsil usulü Kabahatler Kanunu
nun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, para cezalarına itiraz usulüne iliş
kin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 
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(95) Maddenin doksanbeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 2634 sayılı Kanunun 31 inci maddesi de
ğiştirilmiş ve idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, 
Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında aynntılı olarak düzenlendiğinden bu hükümlere 
madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 32 nci maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. 

"Cezalara itiraz ve dava açılması" başlıklı 35 inci maddesi madde düzenlemesi Kabahatler Ka
nununa uyum amacıyla yürürlükten kaldırıldığından, söz konusu bu maddede yer alan uyarma ce
zasının kesin olduğuna ilişkin hüküm, ilgisi nedeniyle 32 nci maddeye eklenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası 5083 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca maddenin son fıkrasında yer alan idarî para cezası 
gerektiren fiillerin belli bir süre içersinde tekrar işlenmesi halinde, bunların artırımlı olarak uygula
nacağına ilişkin düzenlemeye, maddedeki idarî para cezalarının miktarının caydırıcı niteliği dikka
te alınarak madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 36 nci maddesinde yer alan ağır para cezaları, adlî para ceza
sına dönüştürülerek 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesindeki adlî para cezası sistemi ile uyumlu 
hale getirilmiş ve tekerrür hükümlerine, aynı Kanunun 58 ve 5275 sayılı Kanunun 108 inci madde
leri karşısında madde metninde yer verilmemiştir. 

(96) Maddenin doksanaltıncı fıkrasıyla, 2699 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan ağır 
para cezaları, adlî para cezasına dönüştürülerek 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesindeki adlî pa
ra cezası sistemi ile uyumlu hale getirilmiş ve tekerrür hükümleri aynı Kanunun 58 ve 5275 sayılı 
Kanunun 108 inci maddeleri karşısında madde metnine alınmamıştır. 

(97) Maddenin doksanyedinci fıkrasının (a) bendiyle 2821 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddeyle sendika kurucusu olunabilmesine ilişkin mahkumiyet koşulları 5237 sayılı Türk Ce
za Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 14 üncü maddesinin onücüncü fıkrasında yer alan "Devlet me
murları" ibaresi, 5237 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde yer alan "Kamu görevlileri" tanımına uy
gun hale getirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle Kanunun 59 uncu maddesinin (1), (2), (3) ve (4) numaralan fıkralarında 
yer alan ağır para cezalan fiilin işleniş şekli ve kapsamı dikkate alınarak idarî para cezasına dönüş
türülmüştür. 

Maddenin (7) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, kanun hükümlerine aykın olarak yapı
lan yardımın kovuşturma başlamadan önce tamamen ve kanuni faiziyle birlikte iade edilmesi halin
de cezadan indirim yapılacağı öngörülerek, bu maddenin uygulaması bakımından bir etkin pişman
lık hükmü kabul edilmiştir. 

Ayrıca maddede yer alan ağır para cezalan adlî para cezasına dönüştürülerek Türk Ceza Ka
nununun 52 nci maddesiyle uyum sağlamıştır. 

Maddenin (8) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, haksızlık oluştufan fiilin yaptınmı, ha
fif hapis cezasından idarî para cezasına dönüştürülerek 5252 sayılı Kanun ve Kabahatler Kanunu ile 
uyum sağlanmıştır. 
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Maddenin (9) numaralı fıkrasıyla, bu madde hükmüne göre idarî para cezalarını vermeye, ma
hallî mülkî amirlerin yetkili olduğu belirtilmiştir. 

(98) Maddenin doksansekizinci fıkrasının (a) bendiyle, 2822 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi
nin dördüncü bendi değiştirilmiştir. 

Maddeyle Yüksek Hakem Kuruluna seçilecek üyelere ilişkin mahkûmiyet koşulları 5237 sayı
lı Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 69 uncu maddesinde yer alan ağır para cezası adlî para ceza
sına dönüştürülmüş ve maddede yer alan "memur" ibaresi "kamu görevlisi" olarak değiştirilmek su
retiyle 5237 sayılı Kanuna uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 70 inci maddesinin bir ve ikinci fıkralarında suç karşılığı ön
görülen yaptırımlarda; fiilin işleniş şekli ve kapsamı dikkate alınarak ağır para cezalan madde met
ninden çıkartılmış ve hapis cezalarının üst sınırı artırılmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ağır para cezası adlî para cezasına dönüştürülmek su
retiyle 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasında suç karşılığı öngörülen 
yaptırımlarda; fiilin işleniş şekli ve kapsamı dikkate alınarak ağır para cezaları madde metninden 
çıkartılmış ve hapis cezalarının üst sınırı artırılmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle Kanunun 72 nci maddesinin bir ve ikinci fıkralarında suç karşılığı öngö
rülen yaptırımlarda; fiilin işleniş şekli ve kapsamı dikkate alınarak ağır para cezaları madde metnin
den çıkartılmış ve hapis cezalarının üst sınırı artırılmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan üst sınırın, eylemin niteliğine göre yeniden belirlenmiştir. 
Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 73 üncü maddesinde suç karşılığı öngörülen yaptırımlarda; fi

ilin işleniş şekli ve kapsamı dikkate alınarak ağır para cezaları madde metninden çıkartılmış ve ha
pis cezalarının üst sınırı yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 74 üncü maddesi değiştirilmiştir. Maddede yer alan suçun iş
lenmesi halinde fail hakkında uygulanacak yaptırımın, fiilin başka bir suç oluşturmaması koşuluyla 
bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre belirlenecek cezalarının yarı oranda artırılması su
retiyle verileceği hükme bağlanmıştır. Böylece maddenin eski halinde fail hakkında başka bir suç 
oluştursa bile ayrıca 73 üncü maddeye göre cezalandırılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmemek 
suretiyle Türk Ceza Kanununun genel suç teorisine ilişkin hükümleriyle de paralellik sağlanmıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 75 inci maddesinde suç karşılığı öngörülen yaptırımlarda; fii
lin işleniş şekli ve kapsamı dikkate alınarak ağır para cezaları madde metninden çıkartılmış ve ha
pis cezalarının üst sınırı yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 76 ncı maddesi yeniden düzenlenmiştir. Maddede yer alan suç 
karşılığı öngörülen yaptırımın uygulanması fiilin daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturma
ması koşuluna bağlanmak suretiyle Türk Ceza Kanununun suç teorisine ilişkin genel hükümleriyle 
paralellik sağlanmıştır. 

Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır para cezası 
adlî para cezasına dönüştürülmek suretiyle 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmış 
ve ikinci fıkrasında suç karşılığı öngörülen yaptırım, suçun işleniş şekli ve eylemin niteliği dikkate 
alınmak suretiyle hapis cezası olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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Fıkranın (ı) bendiyle Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasında suç karşılığı öngörülen yap
tırımda; suçun niteliği ve kapsamı dikkate alınarak ağır para cezası madde metninden çıkartılmıştır. 

Maddenin iki ve üçüncü fıkralarında yer alan ağır para cezaları adlî para cezasına dönüştürül
mek suretiyle 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında suç karşılığı öngörülen yaptırımlarda; fiilin niteliği ve kapsamı 
dikkate alınarak ağır para cezası madde metnine alınmamış ve hapis cezasının üst sınırı yeniden 
belirlenmiştir. 

Fıkranın (i) bendiyle, Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında suç karşılığı öngörülen yap
tırımlarda; fiilin niteliği ve kapsamı dikkate alınarak ağır para cezası madde metnine alınmamıştır. 

Fıkranın (j) bendiyle, Kanunun 80 inci maddesinde yer alan ağır para cezalan adlî para ceza
sına dönüştürülmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

(99) Maddenin doksandokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle 2827 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan ağır para cezası adlî para cezasına dönüştürülmek suretiyle Türk Ceza Ka
nununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. Aynca maddede yer alan müsadere hükmü, Türk Ceza 
Kanununun 5, 54 ve 55 inci madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle madde metnine alınmamıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan ağır para cezası adlî para cezasına dönüştürülmek suretiy
le Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. Ayrıca maddede öngörülen adlî pa
ra cezası ve hapis cezasının uygulanması seçenekli hale getirilerek hapis cezasının üst sınırı artırıl
mak suretiyle yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 8 inci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasıyla, bu Kanunun 3 üncü maddesine aykırı hareketlere uygulanacak 
yaptırıma ilişkin mülga Türk Ceza Kanununa yapılan yollamalar, Türk Ceza Kanununun 90 inci 
maddesi şeklinde düzenlenmek suretiyle yeniden belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla fiilin kapsam ve niteliği dikkate alınmak suretiyle uygulanan yaptı
rım idarî para cezası olarak belirlenmiş ve bu cezanın mahallî mülkî amir tarafından verileceği hük
me bağlanmıştır. 

(100) Maddenin yüzüncü fıkrasının (a) bendiyle, 2841 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer 
alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 2841 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan idari para cezası gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 2841 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan idarî para cezası günün 
ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, ka
nun yolu, takip ve tahsil usulüne ilişkin düzenlemelere, Kabahatler Kanununun genel hükümler kıs
mında ayrıntılı olarak yer verildiğinden madde metnine alınmamıştır. 

(101) Maddenin yüzbirinci fıkrasıyla, 2844 sayılı Kanunun 7 nci maddesi değiştirilmiştir. Mad
dede yer alan idarî para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve idarî pa
ra cezalarının mahallî mülkî amir tarafından verileceği öngörülmüştür. Ayrıca, idarî yaptırım karar
larının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmın
da ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metninde yer verilmemiştir. 
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(102) Maddenin yüzikinci fıkrasının (a) bendiyle, 2860 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde ce
zaî yaptırıma bağlanan fiiller, Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlendiğinden, bu fiillerin ayrı
ca müstakil bir suç olarak bu Kanunda düzenlenmesine ihtiyaç görülmemiştir. Bu nedenle madde
de yazılı fiili işleyenlerin yaptırım bakımından Türk Ceza Kanununun zimmete ilişkin hükümleri
ne göre cezalandırılacağı öngörülmüştür. 

Fıkranın (b) bendiyle, 2860 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında 
yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Kanunun 29 un
cu maddesinin üçüncü fıkrası, idarî yaptırım kararlannın verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, 
Kabahatler Kanununun genel hükümlerinde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metninden çıka
rılmıştır. Ayrıca idarî yaptırım kararlarının mahallî mülkî amir tarafından verileceği belirtilmiştir. 

Öte yandan, 2860 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan müsadere hük
mü, bu maddede geçen fiillere karşı uygulanan yaptırımın idarî yaptırım türü olarak belirlenmesi se
bebiyle madde metnine alınmamış, bunun yerine Kabahatler Kanununa da uyumun sağlanması 
amacıyla mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

(103) Maddenin yüzüçüncü fıkrasının (a) bendiyle, 2863 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ye
niden düzenlenmiştir. 

Maddenin, birinci fıkra olarak düzenlenen (a) bendinde tanımlanan suçun konusu, korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıdır. 

Seçimlik hareketli suç niteliğinde olan bu suçu oluşturan fiiller, korunması gerekli taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına, zarara uğramaları
na kasten sebebiyet vermektir. Bu itibarla, söz konusu suç, ancak kasten işlenebilen bir suçtur. 

Kişi, gerçekleştirdiği davranışın, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığının yıkıl
masına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramasına sebebiyet verdiğini bilecek
tir. Keza kişi, suçun konusunun korunması gerekli bir kültür ve tabiat varlığı olduğunu da bilmeli
dir. Aksi takdirde söz konusu suç açısından kastının varlığından söz edilemez. 

Dikkat edilmelidir ki, bu suç, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma 
bölge kurullarınca alınan kararlara salt aykırı davranmakla oluşmamaktadır. Koruma bölge kurulla
rınca alınan kararlara aykırı davranışın bu maddede tanımlanan suçu oluşturabilmesi için, korunma
sı gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına ve
ya zarara uğramasına sebebiyet vermesi gerekir. Bu maddede tanımlanan suçun oluşması için, kişi
nin koruma bölge kurullarınca alınmış bir karar olduğunu bilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu iti
barla, madde metnindeki "Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı hareket edenler" ibaresi metinden 
çıkarılmıştır. Aksi takdirde, sonucu ne olursa olsun, idarî nitelikte karar alan bir kurulun aldığı ka
rarlara aykırı davranışın suç olarak nitelendirilmesi gerekir. Ancak, böyle bir düzenleme, Anayasa
da güvence altına alınan suçta kanunilik ilkesiyle çelişmektedir. 

Ayrıca yapılan değişiklikle, söz konusu suça ilişkin cezalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
yaptırım sistemine uyarlanmıştır. 

İkinci fıkra olarak düzenlenen (a) bendinin ikinci paragrafında sadece bir ifade değişikliği 
yapılmıştır. 
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Üçüncü fıkra olarak düzenlenen (b) bendi değiştirilmiştir. Söz konusu bendin mevcut metnin
de, koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırılık suç olarak tanımlanmıştır. Bu şekilde bir 
düzenleme, birinci fıkranın gerekçesinde vurgulandığı gibi, Anayasamızın 38 inci maddesinde gü
vence altına alınan suçta kanunilik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, dördüncü fıkra olarak 
düzenlenen söz konusu bent metninde yapılan değişiklikle, suçun oluşması için aranan maddi un
surlar bakımından, koruma bölge kurullarınca belirlenen şartlara aykırılık değil, fiilin mahiyetinden 
ve özellikle doğurduğu sonuçlardan hareketle bir tanımlama yapılmıştır. 

Fıkra metninde ayrıca yapılan değişiklikle, söz konusu suça ilişkin cezalar, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun yaptırım sistemine uyarlanmıştır. 

Maddenin, dördüncü fıkra olarak düzenlenen (c) bendinde, suç tanımının içeriği bakımından 
bir değişiklik doğurmayacak şekilde, ifade biçiminde değişiklik yapılmış ve ayrıca, söz konusu su
ça ilişkin cezalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yaptırım sistemine uyarlanmıştır. 

Beşinci fıkra olarak düzenlenen (d) bendinde tanımlanan suça ilişkin cezalar, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun yaptırım sistemine uyarlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 2863 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde geçen ağır para cezası, 5237 sa
yılı Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla adlî para cezası olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 2863 sayılı Kanunun 67 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
67 nci maddenin birinci fıkrasıyla, Kanunun 4 üncü maddesinde de belirtildiği gibi kültür ve 

tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hare
ket edenler hakkında, cezai müeyyide uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Böylece, bilme unsuru
nun gerçekleşmediği ya da geçerli ve kabul edilebilir mazeretin bulunduğu durumlarda birinci fık
rada belirtilen suçun oluşmayacağını kabul etmek gerekecektir. 

67 nci maddenin ikinci fıkrasıyla, Kanunun 27 nci maddesinde de belirtildiği üzere, kültür ve 
tabiat varlığı ticareti yapanlar, başka bir deyimle, bu varlıkları satışa arz eden satan, veren, satın alan 
ve kabul edenler için hapis ve adlî para cezası verileceği öngörülmüş, ancak, bu hâllerde, birinci fık
rada yazılı suçtan dolayı ayrıca ceza verilemeyeceği belirtilmiştir. 

67 nci maddenin son fıkrasıyla da ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz ola
rak ticaretini yapan bakımından uygulanacak cezai yaptırımlara yer verilmiştir. 

Bu düzenlemeyle, maddenin eski hâlinde yer alan ve Kanunun 4, 27 ve 28 inci maddelerinde 
belirtilen yasak kurallara aykırılık hâlleri, uygulamada birliğin sağlanması ve tereddütlerin gideril
mesi amacıyla birbirinden bağımsız suç şekilleri olarak aynı madde altında düzenlenmiş olmaktadır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 2863 sayılı Kanunun 68 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Maddey
le, Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen kültür ve tabiat varlıklarını yurtdışına çıkarılma yasağı ku
ralına aykırı hareket edenler bakımından hapis ve adlî para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. 
Maddenin bu düzenlemesiyle, örneğin; Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen usule uygun olarak 
kültür ve tabiat varlığının yurtdışına çıkartılması durumu 68 inci maddede belirtilen suçun kapsa
mına girmeyecektir. Öte yandan maddede yer alan elkonulan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının 
müzeye teslimine ilişkin düzenlemeye bu Kanunun 75 inci maddesinde düzenlendiğinden madde 
metninde yer verilmemiştir. 

68 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan düzenleme, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu
nunun elkoymaya ilişkin hükümleri dikkate alınarak madde metninden çıkartılmıştır. 
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Fıkranın (d) bendiyle, 2863 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde geçen ağır para cezası, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla adlî para cezası olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, 2863 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde geçen ağır para cezası, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla adlî para cezası olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, 2863 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde geçen ağır para cezası, 5237 sa
yılı Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla adlî para cezası olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (g) bendiyle, 2863 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde geçen ağır para cezası, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla adlî para cezası olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, 2863 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

74 üncü maddenin birinci fıkrasıyla, kültür varlıklarını bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı 
veya sondaj yapanlar hakkında yerin sit alanı veya bu Kanuna göre korunması gerekli yer olup ol
mamasına göre, terditli bir ceza yaptırım sistemi benimsenmiştir. 

74 üncü maddenin ikinci fıkrasında, izinsiz define araştıranlar bakımından uygulanacak yaptı
rıma yer verilmiş, bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla, ya da kültür varlık
larını korumada görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, hem fiile bağlı, hem de şahsa bağlı bir 
artırım nedeni öngörülmüştür. Öte yandan, maddedeki izinsiz define araştıranlar ifadesi, her türlü 
teknik cihazla araştırma yapma eylemini de kapsayacağından madde metninde yer alan "izinsiz 
araştırma yapanlar" ibaresine yer verilmemiştir. 

74 üncü maddenin üçüncü fıkrasında, bu maddede yazılı suçları işlemek suretiyle bulunan kül
tür varlığını soruşturma veya kovuşturma aşamalarına göre yetkili makamlara teslim edilmesi hâlin
de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, izinsiz olarak define araştıranlar bakımından uygulanacak etkin 
pişmanlık hükümlerine yer verilmiştir. 

Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 75 inci maddesi yeniden düzenlenmiş ve bu Kanun kapsamı
na giren suçların işlenmesi sebebiyle, elkoyma tedbiri uygulanan taşınır kültür ve tabiat varlıkları
nın soruşturma ya da kovuşturma sonucuna göre ilgiliye teslimi veya müsaderesine kadar nitelikle
rinin korunması ve bozulmalarının önlenmesi amacıyla, müzeye teslim edileceği hükme bağlanmış
tır. Öte yandan, Türk Ceza Kanununun cezaların tayin ve belirlenmesine ilişkin 61 inci maddesi hük
mü dikkate alınarak cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeye madde metninde yer verilmemiştir. 

(104) Maddenin yüzdördüncü fıkrasıyla, 2866 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkra
sında yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Öte yan
dan, Kabahatler Kanununa uyumun sağlanması amacıyla bu cezanın, fiilin suç oluşturmaması hâlin
de uygulanacağı ayrıca belirtilmiştir. 

İdarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulüne ilişkin düzenlemeler 
Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metnin
de yer verilmemiştir. 

(105) Maddenin yüzbeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 2873 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde de
ğişiklik yapılarak, mülga 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununa yapılan yollama, 4915 sayılı Kara Av
cılığı Kanunu olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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Fıkranm (b) bendiyle, 2873 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Türk Ce
za Kanununa uyumun sağlanması amacıyla maddede düzenlenen suç karşılığı yaptırım yeniden be
lirlenmiştir. Ayrıca 5235 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak görevli mahkemeye ilişkin düzen
lemeye madde metninde yer verilmemiştir. 

(106) Maddenin yüzaltıncı fıkrasıyla, 2893 sayılı Kanunun 8 inci maddesi değiştirilmiş, bu Ka
nuna veya çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak bayrak üreten, üretilmiş olan bayrakları satan veya tica
ri amaçla satın alan veya kullanan kişiye, eylemin niteliği itibariyle idarî para cezası verileceği ön
görülmüştür. Ayrıca eylemin konusunu oluşturan bayraklara elkonularak, Kabahatler Kanunu hü
kümlerine göre mülkiyetinin kamuya geçirilmesi hükme bağlanıp, yaptırımı uygulamaya yetkili 
merci de gösterilmiştir. 

(107) Maddenin yüzyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 2911 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde 
suç karşılığı olarak hapis cezası ile birlikte öngörülen ağır para cezalarına ilişkin düzenlemelere yer 
verilmeyerek hapis cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 2911 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde suç karşılığı olarak hapis ce
zası ile birlikte öngörülen ağır para cezalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 2911 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde suç karşılığı olarak hapis ce
zası ile birlikte öngörülen ağır para cezalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 2911 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde suç karşılığı olarak hapis ceza
sı ile birlikte öngörülen ağır para cezalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, 2911 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde suç karşılığı olarak hapis ceza
sı ile birlikte öngörülen ağır para cezalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. 

(108) Maddenin yüzsekizinci fıkrasının (a) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer 
alan soruşturma ibaresi, 5271 sayılı Kanunda düzenlenen soruşturma evresi ile anlam bakımından ör-
tüşmediği için araştırma ve inceleme olarak değiştirilmiş ve maddede ifade düzgünlüğü sağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan soruşturma ibaresi, 
5271 sayılı Kanunda düzenlenen soruşturma evresi ile karışmaması için araştırma ve inceleme ola
rak ve bu amaçla kurulan Kurulun adı da "Araştırma ve İnceleme Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

Maddede ayrıca, Kurulun yapacağı araştırma ve inceleme faaliyeti sırasında başvuracağı yön
tem ve yetkilere ilişkin olarak da ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Şöyle ki, Kurul, olayın ay
dınlatılması için Cumhuriyet savcısı ile işbirliği yapabilecek, ilgili kişilerin ifadesine başvurabile
cek, açıklama yapmaktan kaçınan kişileri Cumhuriyet savcısına başvurarak ifadesinin alınmasını 
sağlayabilecek, bu ifade alma sırasında hazır bulunarak, açıklığa kavuşturulması istenen hususlarla 
ilgili olarak ifadesi alınan kişiye sorular sorulmasını isteyebilecek ve faaliyeti sırasında teknik ve 
uzmanlığı gerektiren sair hususlarla ilgili olarak da başka uzman kişileri de görevlendirebilecektir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan so
ruşturma ibaresi, 5271 sayılı Kanunda düzenlenen soruşturma evresi ile karışmaması için araştırma 
ve inceleme olarak değiştirilmiş ayrıca, üçüncü fıkrasına meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruş
turma başlatılması hâlinde, Ulaştırma Bakanlığının, hazırlanan raporun bir örneğini yapılan soruş
turma veya kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere, sadece ilgili Cumhuriyet başsavcılığı
na vereceğine ilişkin hüküm eklenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 18 inci maddesindeki izin verilmeme nedenleri ye
niden düzenlenmiştir. 
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Maddeyle öncelikli olarak, milli güvenlik ve kamu düzenini tehlikeye düşürebilecek durumlar 
ile mahkûmiyete bağlı sebepler ayrı birer bent olarak belirlenmiştir. Buna göre, (a) bendi dışında (b) 
bendinde sayılan mahkûmiyet sebepleri hâlen mevcut olan ret sebeplerine ek olarak 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununda ve ceza hükmü içeren diğer kanunlarda yazılı bazı suç şekilleri de bende ila
ve edilerek ret sebepleri arasında sayılmış bulunmaktadır. Öte yandan, 5237 sayılı Türk Ceza Ka
nununun belli haklardan yoksun bırakılma hâllerini düzenleyen 53 üncü maddesinde belirtilen sü
reler geçmiş olsa bile, bu bentte sayılan suçlardan mahkûmiyetin bulunması hâlinde izin verilmeye
ceği öngörülmüştür. Esasen (b) bendinde yer alan düzenlemeyle, mülga Türk Ceza Kanununda yer 
alıp da 5237 sayılı Kanunda yer verilmeyen kanuni kısıtlılık hâllerinin uygulama sonuçlarının berta
raf edilmemesi amaçlanmış, ayrıca, mülga Türk Ceza Kanununda sayılan belli bir hakkın veya yet
kinin kullanılmasına engel teşkil eden "mahkûmiyet hâlleri", 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun özel 
kısmında düzenlenen yeni düzenlemeler de dikkate alınmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır. 

Fıkranın (d) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan de
ğişiklikle, madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak olan yaptırım, haksız
lığın kapsam ve unsurları itibariyle Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine uyması nedeniyle bu 
fiil hakkında 32 nci madde hükümlerine göre idarî yaptırım kararı verileceği hükme bağlanmıştır. 
Ancak, getirilen yeni düzenlemeyle emir ve yasağın yerine getirilmesini sağlama amacıyla bir süre 
verilmesi öngörülmüş ve bunun hukukî sonuçlarının da açıkça belirtileceği ifade edilerek yasak 
davranışlarda bulunanlar bakımından başka bir deyimle, etkin pişmanlık olanağı tanınmıştır. Bu 
olanağın tanınmasına rağmen yasağın gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde kamu gücü kulla
nılmak ve masrafların yüzde yirmi zammıyla ilgiliden tahsil edilmek üzere yasağın gerekleri ilgili 
idare tarafından yerine getirilecektir. 

Fıkranın (e) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ko
vuşturma ve soruşturma ibareleri, 5271 sayılı Kanunda düzenlenen soruşturma ve kovuşturma iba
releriyle uyumlaştırılmış ve ikinci fıkrası değiştirilerek sadece 5271 sayılı Kanunda yer alan koru
ma tedbirlerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu kabul edilmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan deği
şiklikle, sorumlu kaptan pilotun hava aracında işlenen suçlardan başka kabahatlerle de ilgili olarak 
işlem yapacağı ve kolluk görevlileri olaya el koyuncaya kadar kişileri gözaltında tutmaya, Ceza 
Muhakemesi Kanununun 90 inci maddesinin dördüncü fıkrası da dikkate alınarak kişilerin üzerini 
veya eşyasını aramaya, suçun işlenmesinde kullanılan veya kullanılmasına teşebbüs edilen ya da 
bulundurulması suç veya kabahat oluşturan eşyayı alıkoymaya, bizzat veya emrindeki diğer müret
tebat ile birlikte yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 141 inci maddesinde yer alan hapis cezasının alt ve 
üst sınırı değiştirilmiş ve eylemin niteliğine göre para cezası madde metninden çıkartılmıştır. Öte 
yandan, Kanunun 142 nci maddesi, bu maddenin ikinci fıkrası olarak yeniden düzenlenmiştir. Ay
rıca, madde kenar başlığı Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla, "suç oluşturan davranışlar" şeklin
de değiştirilmiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 144 ve 145 inci maddelerinde yer alan düzenle
meler bu maddelerin içerikleri ve konusu da dikkate alınmak suretiyle, 143 üncü maddeye alınmış
tır. Yapılan değişiklikle, idarî para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş, 
ayrıca, madde metninde bu idarî para cezalarını verecek makam, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacı
lık Genel Müdürü olarak hükme bağlanmıştır. Öte yandan, maddenin (a) bendinde yer alan aynı Ka
nunun 47 nci maddesine yapılan yollama, bu maddede ayrıca, idarî yaptırımlar belirlenmiş olduğun
dan, madde metninden çıkartılmıştır. 
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(109) Maddenin yüzdokuzuncu fıkrasıyla 3082 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fık
rasında yer alan "Devlet memuru" ibaresi Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinde yer alan "kamu 
görevlisi" tanımıyla uyumlu hale getirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan ağır para cezası adlî para 
cezasına dönüştürmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

(110) Maddenin yüzonuncu fıkrasıyla, 3091 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde mülga 1412 sa
yılı Kanuna yapılan yollama, 5271 sayılı Kanuna göre yeniden yapılmıştır. 

(111) Maddenin yüzonbirinci fıkrasıyla, 3092 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkra
sında yapılan değişiklikle, maddedeki idarî para cezası günün ekonomik koşulları dikkate alınarak 
yeniden belirlenmiştir. 

Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi ve tahsil usulü Ka
bahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, son fıkrada yer 
alan buna ilişkin hükümler madde metninden çıkartılmıştır. 

(112) Maddenin yüzonikinci fıkrasıyla, 3093 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenen 
haksızlık oluşturan fiilin yaptırımının idarî para cezası olduğu açıkça belirtilmiş, ayrıca maddenin 
son fıkrasında yer alan idarî para cezasının takip usulüne ilişkin düzenleme, Kabahatler Kanununa 
uyum amacıyla madde metnine alınmamıştır. 

(113) Maddenin yüzonüçüncü fıkrasının (a) bendiyle, 3224 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi
nin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiş ve bentte yer alan mahkûmiyet koşulu Türk Ceza Ka
nunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Bu düzenleme yapılırken; Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, 
mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güven
lik tedbirleri, suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda 
yer alan aslî ceza-fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Ka
nununun özel hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınır
lan, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 
inci maddesi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan para cezasının idarî para cezası 
olduğu belirlenmek suretiyle Kabahatler Kanununa uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır para cezası, 5237 
sayılı Kanunun 52 nci maddesine uyum sağlamak amacıyla adlî para cezası olarak düzenlenmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan idarî para cezası 
günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve bu idarî para cezasının mahallî mülkî amir 
tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, 
kesinleşmesi ve tahsil usulü genel hükümlere göre belirlendiğinden bunlara ilişkin hükümlere mad
de metninde yer verilmemiştir. 

(114) Maddenin yüzondördüncü fıkrasıyla, 3226 sayılı Kanunun, 10 uncu maddesinin beş ve 
altıncı fıkraları değiştirilmiştir. 

Kanun beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, bu Kanun hükümlerine göre izin almadan kira
lama faaliyetinde bulunanlar hakkında uygulanan yaptırımlardan ağır para cezası adlî para cezası
na dönüştürülmek; bu suçun yararına olarak işlendiği tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güven
lik tedbirlerine hükmolunacağı da belirtilmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 ve 60 inci mad
deleriyle uyum sağlanmıştır. 
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Kanunun altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle, bu Kanunda yazılı sair yükümlülük ve zorun
luluklara uymayan kiralama şirketleri ve ilgilileri hakkında uygulanacak yaptırım idarî para cezası
nı gerektirir bir kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu yaptırım kararlarının Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

(115) Maddenin yüzonbeşinci fıkrasının (a) bendiyle 3285 sayılı Kanunun 44 üncü maddesin
de yer alan ağır para cezası, adlî para cezası olarak yeniden belirlenerek, 5237 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesinde düzenlenen para cezası sistemine uygun hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır 
para cezası, adlî para cezası olarak yeniden belirlenerek, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde 
düzenlenen para cezası sistemine uygun hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde yer alan idarî para cezaları, 
5083 sayılı Kanun hükümleriyle uyumlu hâle getirilmiştir. Ayrıca, maddede geçen "belirli süreli 
olarak trafikten men" yaptırımına, 5326 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi hükmü dikkate alınarak 
madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan idarî para cezaları, 
5083 sayılı Kanun hükümleriyle uyumlu hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde yer alan idarî para cezaları gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, madde metninde geçen "daha ağır bir 
cezayı gerektirmiyorsa" ibaresine, Kabahatler Kanununa uygunluğun sağlanması amacıyla madde 
metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde yer alan idarî para cezası günün 
ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan idarî para cezası gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, maddenin son fıkrasında geçen artı
rımlı ceza oranı "bir kat" olarak değiştirilmiştir. 

Fıkranın (g) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde yer alan ağır para cezaları, ey
lemin niteliğine göre idarî para cezasına dönüştürülmüş ve günün ekonomik koşullarına göre yeni
den belirlenmiştir. Ayrıca, maddede belirtilen kabahatin konusunu oluşturan maddelere elkonulaca-
ğı ve bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceği hükme bağlanarak Kabahatler Ka
nunu ile uyum sağlanmıştır. Öte yandan madde metninde geçen "tekerrürü" ibaresi, maddede sayı
lan aykırılık hâllerinin idarî yaptırım olarak öngörülmesi sebebiyle "tekrarı" olarak değiştirilmiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ağır 
para cezası, adlî para cezasına dönüştürülmek suretiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyumu 
sağlanmıştır. Ayrıca maddenin ikinci fıkrasındaki mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanuna yapılan yollama, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu olarak değiştirilmiş ve 
maddenin üçüncü fıkrasında yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden 
belirlenmiştir. 

Fıkranın (h) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan ağır para cezaları, 
adlî para cezasına dönüştürülerek Türk Ceza Kanununa uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (ı) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan idarî para cezası gü
nün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 
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Fıkranın (i) bendiyle, 3285 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Maddede yer alan yetkili memurlar tarafından düzenlenen tutanakların aksi sabit oluncaya ka

dar geçerli olacağına ilişkin düzenlemeye bu tutanaklann memurlar tarafından düzenlenmesi hususu 
dikkate alınarak tutanakların ispat gücü ve niteliğine ilişkin düzenlemeye genel usul kuralları dikka
te alınarak madde metninde yer verilmemiştir. Öte yandan, maddede geçen "para cezalan" ibaresi ye
rine "idarî yaptırım" ibaresi kullanılmak suretiyle Kabahatler Kanununa uyum sağlanmıştır. Ayrıca, 
idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel 
hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metninde yer verilmemiştir. 

(116) Maddenin yüzonaltıncı fıkrasıyla, 3298 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi yeniden düzen
lenerek, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamayacağı ilkesine uygun olarak mad
dede yer alan "haşhaş ekim bölgeleri" ve "haşhaş ekim bölgeleri dışı" ayrımından vazgeçilmiş, ey
lem izinsiz haşhaş ekimi olarak yeniden düzenlenmiş ve ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi ile 
ekim bölgelerinde izin almaksızın ekim yapılması fiillerine ilişkin yaptırımlar arasında paralellik 
sağlanmıştır. Ayrıca, ekim yapma fiilinin tanımı yapılmıştır. 

İzin almış olmakla birlikte, belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde ka
yıtlı yerden başka yerde haşhaş ekimi yapılması eylemine verilecek cezanın ölçülülük kuralları ge
reği izinsiz olarak haşhaş ekimi yapanlara verilecek cezadan az olması gerektiği düşüncesiyle mad
dede farklı yaptırım öngörülmüştür. 

İzinsiz ham afyon üretenlerin 5237 sayılı Kanunun hükümlerine göre cezalandırılacağı izin 
belgesinde tespit edilen miktardan az ham afyon veya kapsül teslim eden üreticilere mahallî mülkî 
amir tarafından idarî para cezası verileceği kontrol görevini yerine getirmeyen muhtar ve kolluk gö
revlilerinin 5237 sayılı Kanunun görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalan
dırılacağı hükme bağlanmıştır. 1918 sayılı Kanun yürürlükten kalktığı için 4926 sayılı Kanuna atıf 
yapılmıştır. Adlî ve idarî para cezalarının tahsil usulü 5275 ve 5326 sayılı Kanunlarda ayrıntılı dü
zenlendiğinden mevcut düzenlemenin yedinci fıkrasına ve suça iştirak hükümleri 5237 sayılı Kanu
nun 37 ilâ 41 inci maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlendiği için mevcut düzenlemenin sekizinci 
fıkrasına maddede yer verilmemiştir. 

(117) Maddenin yüzonyedinci fıkrasıyla, 3308 sayılı Kanunun 41 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede yer alan idarî yaptınm kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler 
Kanununun genel hükümlerinde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metninden çıkarılmıştır. Ay-
nca, mülga 1475 sayılı İş Kanununa yapılan yollama, 4857 sayılı İş Kanunu olarak değiştirilmiştir. 

(118) Maddenin yüzonsekizinci fıkrasının (a) bendiyle, 3402 sayılı Kanunun 42 nci maddesin
de yer alan idarî para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş, "daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği" ibaresi, Kabahatler Kanununun 15 inci maddesine uygunluğun sağlanması 
amacıyla "fiilleri suç oluşturmadığı takdirde" şeklinde değiştirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, 3402 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında mülga Türk 
Ceza Kanununa yapılan yollama, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi olarak düzel
tilmiştir. Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasıyla kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi 
olmadığı bir taşınmaz malı hile ile veya kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler kullanarak kayde
dilmesi fiili hakkında yaptırım bakımından Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık veya belgede sah
tecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı öngörülmüştür. Ayrıca, maddede geçen tekerrür hü
kümleri, Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla madde metninden çıkartılmıştır. 
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(119) Maddenin yüzondokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 3516 sayılı Kanunun 15 inci madde
sinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarî para cezalan günün ekonomik koşul
larına göre yeniden belirlenmiştir. 

Ayrıca, Kanunun 15 inci maddesinde yer alan müsadere hükmü, bu maddede geçen fiillere 
karşı uygulanan yaptırımın idarî yaptırım türü olarak belirlenmesi sebebiyle madde metnine alınma
mış, bunun yerine Kabahatler Kanununa da uyumun sağlanması amacıyla mülkiyetin kamuya geçi
rilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

Öte yandan, idarî yaptınm kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Ka
nununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde metninden çıkarılmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, 3516 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Maddede geçen suçun işleniş şekillerine ilişkin bentler hâlindeki düzenlemeye yer verilmeye
rek suçun unsurları daha belirgin ve basit bir hâle getirilmiş, bu suça ilişkin yaptırımlar hapis ve adlî 
para cezası olarak yeniden belirlenmiştir. 

Öte yandan maddenin eski metninde geçen müsadere ile tekerrür hâlinde cezanın artırılarak 
meslek ve sanattan men cezası verilmesine ilişkin düzenlemeye Türk Ceza Kanununa uyum ama
cıyla madde metninde yer verilmemiştir. 

Ayrıca, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükmü karşısında maddenin son fıkrasındaki usule iliş
kin düzenleme maddeye alınmamıştır. 

(120) Maddenin yüzyirminci fıkrasının (a) bendiyle, 3568 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin 
ondördüncü fıkrasında geçen "devlet memurları" ibaresi, 5237 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki 
"kamu görevlisi" olarak değiştirilerek Türk Ceza Kanunuyla uyumlu hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 47 nci maddesinde geçen "devlet memurları" ibaresi, 5237 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesindeki "kamu görevlisi" olarak değiştirilerek Türk Ceza Kanunuyla 
uyumlu hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 49 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Maddenin bir ve ikinci fıkralarında yer alan ağır para cezaları, 5237 sayılı Kanunun 52 nci 

maddesine uygun olarak adlî para cezasına dönüştürülmüştür. 
Maddenin üçüncü fıkrasıyla, Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ihlâl edilmesi 

hâlinde uygulanacak yaptırım, ikinci fıkra kapsamından çıkarılarak üçüncü fıkra olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

(121) Maddenin yüzyirmibirinci fıkrasıyla, 3621 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan 
idarî para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

(122) Maddenin yüzyirmiikinci fıkrasının (a) bendiyle, 3984 sayılı Kanunun 24 üncü madde
sinin altıncı fıkrasında mülga Türk Ceza Kanununun 391 inci maddesine yapılan yollama, 5237 sa
yılı Kanunun 124 üncü maddesi olarak değiştirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 28 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ağır para cezası, 
5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde düzenlenen adlî para cezası sistemine uygun hâle getiril
miştir. Ayrıca, fıkrada yer alan, "Bu cezalar ertelenemez." hükmüne, 5237 sayılı Kanunun 5 ve 51 in
ci madde hükümleri karşısında fıkra metninde yer verilmemiştir. 
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Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan idari para cezalan günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, idarî para cezalarının artırım usulü Kabahatler 
Kanununun genel hükümler kısmında düzenlendiğinden, buna ilişkin hükme madde metninde yer 
verilmemiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 34 üncü maddesinde yer alan ağır para cezası, 5237 sayılı Ka
nunun 52 nci maddesinde düzenlenen adlî para cezası sistemine uygun hâle getirilmiş; ağır hapis 
cezasına ilişkin düzenleme, Türk Ceza Kanununun suç ve yaptırıma ilişkin hükümlerine uyumu 
sağlamak amacıyla değiştirilmiş; 5237 sayılı Kanunun 5, 54 ve 55 inci maddeleri karşısında müsa
dereye ilişkin hükümler ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şek
li Hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükmü karşısında 3506 sayılı Kanuna yapılan yollamaya, 
madde metninde yer verilmemiştir. Ayrıca, Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan bir kısım düzen
lemeler, değiştirilmek suretiyle maddeye üç ve dördüncü fıkra olarak eklenmiştir. 

(123) Maddenin yüzyirmiüçüncü fıkrasıyla 4046 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları değiştirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, maddede suç karşılığı öngörülen yaptırımlar
dan para cezası adlî para cezasına dönüştürülmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiy
le uyum sağlanmıştır. Öte yandan, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi hükmü dikkate alınarak 
cezanın belirlenmesinde madde metninde yer alan "fiilin mahiyet ve önemine göre" ibaresine, mad
de metninde yer verilmemiştir. Ayrıca adlî para cezası miktarının üst sınırı gösterilmek suretiyle 
maddede değişiklikten önce yer alan misil artırma oranına yer verilmemiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, mülga Türk Ceza Kanununun 279 uncu mad
desindeki memur tanımına yapılan yollama yerine Türk Ceza Kanununun 6 nci maddesiyle uyum 
sağlanması amacıyla kamu görevlisi terimi kullanılmıştır. Ayrıca madde metninde mülga Türk Ceza 
Kanununa yapılan yollamalar Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre yeniden belirlenmiştir. 

(124) Maddenin yüzyirmidördüncü fıkrasının (a) bendiyle, 4054 sayılı Kanunun 16 nci mad
desi değiştirilmiştir. 

Maddede yer alan para cezalarının niteliği idarî para cezası olarak belirlenerek Kabahatler Ka
nununa uygunluğu sağlanmış, ayrıca haksızlık oluşturan fiil karşılığında uygulanacak idarî para ce
zası miktarları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Öte yandan, ceza hükmü içeren kanunlarda yer alan ve kabahat niteliğinde olan hükümlerin 
uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla; Kabahatler Kanununun 7 ilâ 
15 inci maddelerinde yer alan, kabahatin ihmali davranışla işlenmesi, kast veya taksir, hata, sorum
luluk, hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler, teşebbüs, iştirak ve iç
tima hükümlerine ilişkin hükümlerin bu kanunlar için de uygulanması gerektiğinden, idarî para ce
zasının belirlenmesi ve verilmesi yönünden belirleyici nitelikte olan benzer mahiyette düzenleme 
içeren maddenin dördüncü fıkrasına madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesinde yer alan para cezası, Kabahatler Kanunu 
hükümleri dikkate alınmak suretiyle, idarî para cezası olarak belirlenmiş ve haksızlık oluşturan ha
reket karşılığı uygulanacak bu para cezası miktarları günün ekonomik koşullarına göre yeniden tes
pit edilmiştir. Öte yandan maddede yer alan idarî para cezasının niteliği Kabahatler Kanununun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü dikkate alınarak "nispi" olarak belirlenmiştir. 
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Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 18 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 

Maddede yapılan değişiklikle, nispi nitelikte idarî para cezası verilmesine ilişkin karara karşı 
yargı yoluna başvurulması halinde, bu kararla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verildiği tak
dirde, iptal davasının açıldığı tarihten itibaren nispi nitelikte idarî para cezası uygulanmayacağı hük
me bağlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 55 inci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasıyla, Kurulun nihai kararlarına, tedbir kararlarına ve idarî para cezası 
kararlarına karşı iptal davalarının ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görüleceği hükme bağ
lanmıştır. Düzenlemeyle; bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarına karşı yapılan 
başvuru, İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri de dikkate alınmak suretiyle "iptal davası" ola
rak adlandırılmıştır. Böylece, Kabahatler Kanununda idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yolu 
olarak öngörülen "başvuru" ve "itiraz" kanun yolundan farklı olarak istisnai bir kanun yolu kabul 
edilmiştir. 

Öte yandan, idarî para cezalarının tebliği, takip ve tahsiline ilişkin hükümler Kabahatler Kanu
nunun genel hükümler kısmında yer aldığından buna ilişkin düzenlemelere madde metninde yer 
verilmemiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde metninde geçen "Devlet memurları" kavramı, Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesi 
dikkate alınarak "kamu görevlisi" olarak değiştirilmiş ve Türk Ceza Kanunu ile uyum sağlanmıştır. 

(125) Maddenin yüzyirmibeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 4077 sayılı Kanunun 25 inci madde
sinde yer alan para cezalarının idarî para cezası olduğu belirtilmiş, ayrıca idarî para cezaları günün 
ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Para cezalarının artırımına ilişkin düzenlemeye, Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin ye
dinci fıkrası hükmü karşısında madde metninde yer verilmemiştir. 

Maddenin son fıkrasında yer alan "Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında diğer kanunlarda da pa
ra cezası öngörülmüşse ağır olan ceza uygulanır." hükmüne ise, Kabahatler Kanununun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü dikkate alınmak suretiyle madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 26 ncı maddesi değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasıyla, Kanunun 25 inci maddesinin bir, dört, yedi, sekiz, dokuz ve onun
cu fıkralarındaki idarî yaptırımlara Bakanlık tarafından, diğer fıkralarındaki idarî para cezalarına ma
hallî mülkî amir tarafından karar verileceği belirtilmiştir. Diğer yandan idarî yaptırım kararlarının ve
rilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kıs
mında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(126) Maddenin yüzyirmialtıncı fıkrasıyla, 4447 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi kısmen 
değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde mülga 1475 sayılı Kanuna ve bu Kanunun 
maddelerine yapılan yollamalar, 4857 sayılı İş Kanununa göre yeniden düzenlenmiştir. 

(127) Maddenin yüzyirmiyedinci fıkrasıyla, 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı 
fıkrası değiştirilmiş ve bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilen idarî para cezalarının Kurum he
sabına aktarılması öngörülmüştür. 
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(128) Maddenin yüzyirmisekizinci fıkrasının (a) bendiyle, 4631 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinde yer alan haksızlık oluşturan fiil, kapsamı ve niteliği dikkate alınarak idarî para cezasını gerek
tiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasıyla, suç karşılığı uygulanacak yaptırım bakımından mülga 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununa yapılan yollama 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yeniden be
lirlenmiştir. 

Maddenin İkinci fıkrasıyla, maddede yer alan haksızlık oluşturan fiil, kapsamı ve niteliği dik
kate alınarak idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 18 inci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasıyla, fiil, haksızlık oluşturan hareketin kapsam ve niteliği dikkate alına
rak, idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, birinci fıkrada yer alan haksızlık oluşturan hareketin kabahat ola
rak düzenlenmesi sebebiyle hayvanların soy kütüğünden kaydının silinmesi ve pedigrilerinin iptal 
edilerek geri alınması bakımından mahkûmiyet koşulu madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 19 uncu maddesi değiştirilmiştir. 

Maddeyle, maddede öngörülen fiil, haksızlık oluşturan hareketin kapsam ve niteliği dikkate 
alınarak, idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. 

(129) Maddenin yüzyirmidokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 4632 sayılı Kanunun 8 inci mad
desinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı alt bendi değiştirilmiştir. 

Emeklilik şirketi kurucularında aranacak mahkûmiyet koşulu, Türk Ceza Kanunu hükümleri 
dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Düzenlemede; Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkûmiye
tin kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirle
ri, suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî 
ceza-fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel 
hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sa
yılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci mad
desi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 22 nci maddesinde yer alan idarî para cezalan 5083 sayılı Ka
nun hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kesin
leşmesi, zamanaşımı, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümlerinde ayrıntılı ola
rak düzenlendiğinden buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasıyla, maddedeki suça ilişkin yaptırımda yer alan ağır para cezası, adlî 
para cezası olarak belirlenmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmış
tır. Ayrıca, idarî tedbir olarak faaliyetlerinin yürütülmesine mani olunacağı da hükme bağlanmıştır. 
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Maddenin ikinci fıkrasıyla, şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle imza yetkisini haiz men
suplarının maddede yazılı olan para veya diğer varlıkların zimmete geçirmeleri hâlinde bu suça iliş
kin yaptırım bakımından Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna ilişkin hükümlerinin uygulanacağı 
öngörülmüştür. Öte yandan, bu suç dolayısıyla uğranan zararın tazmini bakımından madde metnin
de yer alan düzenleme, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dikkate alınarak, başka bir 
deyimle bu zararın tazmini genel hükümlere göre mahkemeden istenebileceğinden ve 5271 sayılı Ka
nunda da zararın tazminine ilişkin düzenlemeler bulunmadığından madde metnine alınmamıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, maddede yer alan suç bakımından öngörülen ağır para cezası, Türk 
Ceza Kanununun 52 nci maddesi hükmü dikkate alınarak adlî para cezası olarak belirlenmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında ise, maddede yer alan suçun nitelik ve kapsamı dikkate alınmak 
suretiyle müstakil bir yaptırım öngörülmeyerek suç karşılığı yaptırım bakımından Türk Ceza Kanunu
nun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerinin artırımlı olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin beşinci fıkrasıyla, fiilin basın yayın yoluyla işlenmesi hali bir artırım sebebi olarak 
öngörülmüş ve madde metninde, suç karşılığı öngörülen yaptırımdaki ağır para cezası adlî para ce
zasına dönüştürülmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. 

Maddenin altıncı ilâ sekizinci fıkralarında düzenlenen suçlarda yaptırım bakımından 5237 sa
yılı Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 24 üncü maddesi kenar başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 
Maddeyle, soruşturma ve kovuşturma usulüne ilişkin hükümler, Ceza Muhakemesi Kanunu hü

kümleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Öte yandan, maddede yazılı suçlara bakmakla yetkili 
ve görevli mahkemeyi belirten düzenlemeye, bu suçların soruşturulmasında ve kovuşturulmasında, baş
ta uygulanacak usul hükümleri olmak üzere yargılamada sürat ve etkinliğin sağlanması bakımından tek 
yer mahkemesinin görevli ve yetkili olması tercih edilmemiştir. Ayrıca, madde metninde yer alan 3005 
sayılı Kanuna yapılan yollama, 5320 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak maddeye alınmamıştır. 

(130) Maddenin yüzotuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 4634 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, Kurulun para, evrak ve her çeşit mallarının "Devlet malı" hükmün
de olacağı belirtilmiş ayrıca Kurulun Başkan ve Üyeleri ile diğer personelin görevleri nedeniyle iş
leyecekleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı ceza rejimi bakımından Türk Ceza 
Kanunu uygulamasında "Kamu görevlisi" sayılacağı belirtilmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 6 nci 
maddesi ile uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 11 inci maddesinin sekiz ve onuncu fıkraları değiştirilmiştir. 
Maddenin sekizinci fıkrasında yapılan değişiklikle, tahsil edilen idarî para cezalarının madde

de belirtilen orandaki kısmının kurum özel hesabına aktarılacağı öngörülmüş, ancak, Kabahatler 
Kanununun idarî para cezalarının tahsiline ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle kalan kısmın 
bütçeye gelir yazılmasına ilişkin düzenlemeye madde metninde yer verilmemiştir. 

Maddenin onuncu fıkrasında yapılan değişiklikle, Kurulun nihai kararlarına, tedbir kararlarına ve 
idarî para cezası kararlarına karşı iptal davalarının ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülece
ği hükme bağlanmıştır. Düzenlemeyle; bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarına kar
şı yapılan başvuru, İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri de dikkate alınmak suretiyle "iptal da
vası" olarak adlandırılmıştır. Böylece, Kabahatler Kanununda idarî yaptırım kararlarına karşı kanun 
yolu olarak öngörülen "başvuru" ve "itiraz" kanun yolundan farklı olarak itiraz mercii ayrı olarak be
lirlenen ve kanun yolu da "iptal davası" olarak adlandırılan istisnai bir kanun yolu kabul edilmiştir. 
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(131) Maddenin yüzotuzbirinci fıkrasının (a) bendiyle, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi 
değiştirilmiştir. 

Maddeyle, birinci fıkranın (a) ilâ (g) bentlerinde yer alan para cezaları, bunların nevinin idarî 
olduğu da belirtilmek suretiyle, 5083 sayılı Kanun hükümlerine uyarlanmıştır. 

Kabahatler Kanunu hükümlerine göre, fiilin hem kabahat ve hem de suç teşkil etmesi halinde 
bu fiil hakkında idarî yaptırım kararı uygulanamayacağından başka bir deyimle sadece suça özgü 
yaptınm uygulanabileceğinden bu temel kurala uygun düşmeyen düzenlemeye madde metninde yer 
verilmemiştir. 

Ceza hükmü içeren kanunlarda yer alan ve kabahat niteliğinde olan hükümlerin uygulama bir
liğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla; Kabahatler Kanununda kast veya taksir, 
hata, sorumluluk, hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler, teşebbüs, 
iştirak ve içtima hükümleri ile 20 ve 21 inci maddelerinde yer alan soruşturma zamanaşımı ve ye
rine getirme zamanaşımına ilişkin hükümlerin bu kanunlar için de uygulanması gerektiğinden böy
le bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, 
Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin hü
kümlere madde metninde düzenlenmesine gerek görülmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, Kurulun nihai kararlarına, tedbir kararlarına ve idarî para cezası 
kararlarına karşı iptal davalarının ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görüleceği hükme bağ
lanmıştır. Düzenlemeyle; bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarına karşı yapılan 
başvuru, İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri de dikkate alınmak suretiyle "iptal davası" ola
rak adlandırılmıştır. Böylece, Kabahatler Kanununda idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yolu 
olarak öngörülen "başvuru" ve "itiraz" kanun yolundan farklı olarak belirlenen istisnai bir kanun 
yolu kabul edilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle Kanunun 12 nci maddesinin (d) bendi değiştirilmiştir. 

Değişiklikle, Kurulun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmünde olduğu, Kurulun 
başkan ve üyeleri ile diğer personeli görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara kar
şı işlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu gö
revlisi sayılacağı hükme bağlanmak suretiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı ve ilgili di
ğer maddeleriyle uyum sağlanmıştır. Ayrıca, görevleri ile ilgili olarak suç işleyen Kurul Başkanı ve 
üyeleri ile Kurum personeli hakkında soruşturma ve kovuşturmaları genel hükümlere göre yapıla
cağı hükme bağlanmıştır. 

(132) Maddenin yüzotuzikinci fıkrasıyla, 4688 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin (b) fıkrasın
da yer alan ağır para cezası, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde yer alan adlî para cezası sis
temine uygun hâle getirilmiş, ayrıca bu suçlardan dolayı, ilgili sendika ve konfederasyon hakkında 
tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı belirtilmiştir. Böylece, madde metninde yer 
alan suç karşılığı uygulanacak yaptırımlar bakımından ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması 
yönüyle, Türk Ceza Kanunuyla da uyum sağlanmıştır. 
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(133) Maddenin yüzotuzüçüncü fıkrasının (a) bendiyle, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesin
de yer alan para cezaları Kabahatler Kanuna göre günün ekonomik koşullarına göre yeniden belir
lenmiştir. Ayrıca Kabahatler Kanununda yer almayan tekerrür hükümlerine ve Kabahatler Kanu
nunda düzenlenen idarî para cezalarının artırım usulüne ilişkin hükümlere madde metninde yer ve
rilmemiştir. Maddenin son fıkrasında Kabahatler Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen içtima 
kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 13 üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve idarî para cezaları
nın verilmesine, kesinleşmesine, tahsiline ilişkin hükümlere, Kabahatler Kanununda düzenlenmiş 
olduğundan madde metninde yer verilmemiştir. 

(134) Maddenin yüzotuzdördüncü fıkrasıyla, 4708 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde değişiklik 
yapılarak, burada tanımlanan suç, 5237 sayılı Kanunun 257 nci maddesine uygun hâle getirilmiş, mül
ga 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollama 5237 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Maddeyle, Kanunun 9 uncu maddesine ikinci fıkra olarak eklenen fıkra ile, yapılan işin önemi 
de gözetilmek suretiyle maddede sözü edilen görevlilerin gerçeğe aykırı belge düzenlemeleri hâlin
de, 5237 sayılı Kanunun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uyarınca cezalandırıla
cakları öngörülmüştür. 

Maddede yer alan, "Yapılar ile ilgili diğer düzenlemeler ile yapıların uğramış olduğu yıkım ve 
zararlardan dolayı genel hukuk hükümleri uygulanır." şeklindeki hükme, bu hususta genel hüküm
lerin uygulanmasının tabiî olması nedeniyle madde metninde yer verilmemiştir. 

Ayrıca, maddede yer alan "Bu maddede öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrile
mez ve tecil edilemez." hükmü, 5237 sayılı Kanunun 5, 50 ve 51 inci maddelerinin hükümleri kar
şısında madde metninde yer verilmemiştir. 

(135) Maddenin yüzotuzbeşinci fıkrasıyla, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddede yer alan suç karşılığı öngörülen ağır para cezası, adlî para cezası olarak belirlenmek 

suretiyle, 5237 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde düzenlenen para cezası sistemiyle uyumlu hale 
getirilmiştir. 

Öte yandan, satış belgesi almadan satış yapanlar hakkında uygulanan yaptırım ve elkoyma hü
kümleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dik
kate alınarak madde metnine alınmamıştır. Ayrıca, 5237 sayılı Kanundaki suça iştirak hükümleri 
karşısında, maddede yazılı suça iştirak edenler bakımından uygulanacak yaptırım hükmü öngören 
düzenlemelere madde metninde yer verilmemiştir. 

(136) Maddenin yüzotuzaltıncı fıkrasıyla, 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin bir, iki, üç ve 
dördüncü fıkralarında yer alan idarî para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlen
miş, idarî para cezası verilmesinde alt ve üst sınır öngörülmesi nedeniyle maddenin tekrara ilişkin hü
kümleri madde metnine alınmamıştır. Ayrıca, maddenin altı ve sekizinci fıkraları, idarî yaptırım karar
larının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında 
ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(137) Maddenin yüzotuzyedinci fıkrasıyla, 4857 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin bir ve 
ikinci fıkralarında yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş 
ve ikinci fıkrada yer alan "eylem başka bir suçu oluştursa dahi" cümlesine Kabahatler Kanununun 
15 inci maddesi hükmü karşısında madde metninde yer verilmemiştir. 
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(138) Maddenin yüzotuzsekizinci fıkrasının (a) bendiyle, 4904 sayılı Kanunun 14 üncü mad
desinin ikinci fıkrasında yer alan "Devlet memuru" ibaresi 5237 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde
ki "Kamu görevlisi" ibaresi ile uyumlu hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş, özel 
istihdam bürosu açmak için başvuracak kişilerde aranacak mahkumiyet koşulu, Türk Ceza Kanunu 
hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan idarî para ceza
ları, günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca bu Kanunun 21 inci madde
sinde belirtilen bildirim yükümlülüklerine aykırı hareket edilmesi halinde, 21 inci maddenin düzen
lenme şekli ve yollama yapılan Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alındığında, suçun unsurları 
itibariyle özel kesim işyerleri bakımından uygulamada işlenemez suç niteliğinde görüldüğünden, 21 in
ci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırılık hali idarî para cezasını gerektiren bir kabahat olarak, 
maddeye yeni ilave edilen (e) bendinde müstakil olarak düzenlenmiştir. 

20 nci maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle tahsil edilen idarî para cezalarının tama
mının kurum hesabına aktarılacağı öngörülmek suretiyle, bir anlamda 08/02/2006 tarihli ve 5454 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle de paralellik sağlanmıştır. Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının ve
rilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrın
tılı olarak düzenlendiğinden, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hü
kümlerine madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 21 inci maddesi yazım ve anlam bütünlüğünün sağlanması bakımın
dan fıkralar halinde yeniden düzenlenmiş ve madde metninde yer alan "765" ibaresine yer verilmemiştir. 

(139) Maddenin yüzotuzdokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 4915 sayılı Kanunun 1 inci madde
sinde yer alan suç ibaresi eylemin niteliğine göre ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa uyum amacıy
la av yasakları olarak değiştirilmiştir. Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 20 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Kanunun altıncı kısım başlığı "Av Yasaklarının Takibi ve Cezalar" ve birinci bölüm başlığı "Av 
Yasaklarının Takibi" olarak değiştirilmiştir. 

Maddede yer alan "suç" ibareleri eylemin niteliğine göre ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 
uyum amacıyla değiştirilmiştir. Ayrıca Kanunda hüviyeti tespit edilemeyenlerle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin düzenlemelere yer verilmeyerek Kabahatler Kanununun 40 inci maddesine göre iş
lem yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Kabahatler Kanununun idarî yaptırım kararını gerektiren fiiller bakımından genel kanun olma 
özelliği dikkate alınarak, elkonulan ve bulundurulması suç oluşturan silâhların Cumhuriyet başsav
cılığına sevk edileceği öngörülerek maddede konusu suç teşkil eden ve bu nedenle elkonulan eşya
lara ilişkin usul hükümlerine madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 21 inci maddesinde yer alan suç ibareleri eylemin niteliğine 
göre ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa uyum amacıyla değiştirilmiştir. İdarî para cezası günün 
ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenerek, hapis cezası yaptırımının alt ve üst sınırları yeni
den düzenlenmiş ve müsadere yaptırımının Kabahatler Kanununa uyumu sağlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan suç karşılığı yaptırım bakımından Türk Ceza Kanununun 
181 ve 182 nci maddelerinin uygulanacağı öngörülmekle birlikte Türk Ceza Kanununa yollama ya
pılan söz konusu bu maddelerin yürürlülüğünün ertelenmesi nedeniyle, bu maddeler yürürlüğe gi
rinceye kadar fıkrada yer alan suç karşılığında uygulanacak yaptırımların Çevre Kanununa göre be
lirleneceği hükme bağlanmıştır. 
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Ayrıca, avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması 
tehlikesine neden olunması fiili suç olarak düzenlenmek suretiyle avlanma sırasında özellikle canlı 
türlerinin korunması ve ekolojik dengeyle birlikte tabii dengenin de korunması amaçlanmıştır. Mad
de düzenlemesiyle, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve bildirgelerde çevrenin korun
masına yönelik hükümlere de uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 22 nci maddesinde yer alan idarî para cezası günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan idarî para cezaları günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 24 üncü maddesinde yer alan suç ibareleri eylemin niteliğine 
göre ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa uyum amacıyla değiştirilmiş, idarî para cezalan günün 
ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenerek, avcılık belgesinin iptaline ilişkin yaptırıma madde 
metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 25 inci maddesinde yer alan idarî para cezalan günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (g) bendiyle, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan para cezası eyle
min niteliğine göre idarî para cezasına dönüştürülerek maddedeki para cezaları günün ekonomik ko
şullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Fıkranın (ğ) bendiyle, Kanunun 28 inci maddesi, başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. 
Maddede yer alan ve idarî yaptırım kararını gerektiren hususlar Kabahatler Kanununa uyum 

sağlamak amacıyla, yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, avlanılan canlı veya cansız hayvanlar ile bun
ların avlanılmasında kullanılan ve bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara elkonulacağı, bu
lundurulması yasak olan eşya veya vasıtalar hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanacağı belirtil
mek suretiyle, uygulamada doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu fıkra hükmü
nün uygulanması bakımından örnek vermek gerekirse, avda kullanılan tüfeğin ruhsat belgesinin ol
maması hâlinde bu tüfek hakkında 2521 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Ancak, idarî yap
tırımı gerektiren avlanmada kullanılan tüfeğin ruhsatnamesinin bulunması hâlinde, 2521 sayılı Ka
nun ve bu Kanun hükümlerine göre elkoyma işlemi yapılamayacak ve tüfek ruhsat sahibine iade 
edilecektir. Ancak, av hayvanları bakımından bu Kanunda belirtilen elkoyma ve diğer usulü işlem
ler uygulanabilecektir. 

28 inci maddenin son fıkrasında, elkonulan cansız hayvanların satılarak bedelinin döner serma
ye işletmesine gelir kaydedileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (h) bendiyle, Kanunun 29 uncu maddesi, başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. 
Maddede yer alan suç ibareleri, eylemin niteliğine göre ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa uyum 
amacıyla değiştirilmiştir. Ayrıca, idarî yaptırım türü olarak maddede geçen idarî para cezasını ge
rektiren fiiller bakımından tekerrür hükümlerine Kabahatler Kanununa uyum amacıyla madde met
ninde yer verilmemiş ancak, idarî para cezası dışında diğer idarî yaptırım türleri bakımından fiille
rin tekrarı hâlinde bunların başka bir idarî yaptırım şekline dönüştürülmesi kabul edilerek maddede 
buna ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 

Fıkranın (ı) bendiyle, Kanunun 30 uncu maddesinin başlığı maddenin içeriğine uygun olması 
bakımından "İdarî para cezalarına karar verme yetkisi" şeklinde değiştirilmiştir. 
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(140) Maddenin yüzkırkıncı fıkrasının (a) bendiyle, 4925 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollama, Türk Ceza Kanunu ola
rak düzeltilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 26 ncı maddesinde geçen para cezalan, bu cezaların idarî para 
cezası olduğu belirtilmek suretiyle, ceza miktarları 5083 sayılı Kanun hükümlerine uyarlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 27 nci maddesi değiştirilmiştir. 

Maddeyle, bu Kanunda yazılı idarî para cezalarının mahallî mülkî amir tarafından verileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan, bu Kanunda yer alan haksızlık oluşturan fiiller, idarî para cezasını gerektiren ka
bahat olarak düzenlenmiş olduğu göz önünde tutularak, fiilin suç olma niteliğine özgü içtima kural
larına madde metninde yer verilmeyerek, maddede yer alan idarî para cezasının uygulanması bakı
mından bu idarî para cezasının uygulanmasının kanunda ve yönetmelikte öngörülen diğer idarî yap
tırım kararlarının verilmesine engel oluşturmadığı madde metninde açıkça öngörülmüştür. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 30 uncu maddesi değiştirilmiştir. 

Maddeyle, idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde uygulanacak yaptırımın mik
tarı, fiilin tekrarından ne anlaşılması gerektiğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle, yetki belgeleri, taşıt belgeleri veya taşıt kartı üzerinde tahrifat yapan yetki 
belgesi sahipleri, fiilleri unsur itibariyle suç olarak düzenlenmiş ve bu suça ilişkin yaptırım hakkında 
Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. 

(141) Maddenin yüzkırkbirinci fıkrasının (a) bendiyle, 4958 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
yedinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddeyle, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
bu Kanun hükümlerine göre üstlendikleri görevi yerine getirirken haklarında maddede yazılı suç
lardan dolayı soruşturma ve kovuşturma başlatılmış olması durumunda geçici süreyle görevlerinden 
uzaklaştırılacağı öngörülmüştür. Bu husus, Türk Ceza Kanunu anlamında bir yaptırım veya Ceza 
Muhakemesi Kanunu anlamında bir tedbir olmayıp, bu suçların soruşturma ve kovuşturmalarından 
beklenen faydanın sağlanması veya sakıncalarının önlenmesi amacıyla "idarî nitelikte" geçici bir 
tedbirdir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Kurum memurları ve hizmetlilerin yerine getirdikleri görevin kapsam ve nitelikleri 5237 sayı
lı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesi anlamında kamu görevlisi tanımına girmesi nedeniyle "Ku
rum memurları ve hizmetlileri sorumlulukları bakımından 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygu
lanmasında Devlet memuru sayılır." şeklindeki hükme madde metninde yer verilmemiştir. 

(142) Maddenin yüzkırkikinci fıkrasının (a) bendiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi 
değiştirilmiştir. 

Değişiklikle, madde metninde yer alan idarî para cezası miktarları günün ekonomik koşulları 
dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. 
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Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle, Kurulun idarî para cezası kararlarına karşı iptal 
davalarının ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görüleceği hükme bağlanmıştır. Düzenlemey
le; bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarına karşı yapılan başvuru, İdari Yargılama 
Usulü Kanunu hükümleri de dikkate alınmak suretiyle "iptal davası" olarak adlandırılmıştır. Böyle
ce, Kabahatler Kanununda idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yolu olarak öngörülen "başvuru" 
ve "itiraz" kanun yolundan farklı olarak itiraz mercii ayrı olarak belirlenen ve kanun yolu da "iptal 
davası" olarak adlandırılan istisnai bir kanun yolu kabul edilmiştir. 

Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, takip ve tahsil usulü ile zamanaşımı Kabahatler 
Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin düzenlemelere 
madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddede mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollama 5237 sayılı Türk Ceza Ka
nunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. 

(143) Maddenin yüzkırküçüncü fıkrasıyla, 5042 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi değiştirilmiştir. 

Maddenin (a) ilâ (c) bentlerinde yer alan, suç karşılığı uygulanan yaptırımlardan ağır para ce
zası, adlî para cezasına dönüştürülmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum 
sağlanmıştır. Öte yandan, bu Kanunun 66 ncı maddesinde sayılan haksızlık oluşturan fiilin karşılı
ğı olarak adlî para cezaları öngörüldüğünden tüzel kişiler bakımından 56 ncı maddeye aykırılık yö
nünden para cezası verileceğine ilişkin düzenlemeye madde metninde yer verilmemiştir. Nitekim, 
Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alındığında tüzel kişinin, işlenen bir suç nedeniyle cezai so
rumluluğu bakımından tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı belirtilmiş ve bu uy
gulama da kanunda açık hüküm bulunma koşuluna bağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasıyla, bu Kanunun 67 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması sebebiyle bu 
maddede yazılı şikayet koşulu 66 ncı maddenin son fıkrası olarak düzenlenmiştir. 

(144) Maddenin yüzkırkdördüncü fıkrasının (a) bendiyle, 5070 sayılı Kanunun 16 ncı madde
si değiştirilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında suç karşılığı öngörülen ağır para cezası madde met
ninden çıkartılarak hapis cezasının üst sınırı beş yıl olarak belirlenmiştir. Öte yandan Ceza Muha
kemesi Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturmasında görülmekte olan dava ile birlikte şahsî hak 
isteminde bulunulamayacağından bu hükümlere paralel olarak maddenin son fıkrasında yer alan dü
zenlemeye yer verilmemiştir. Ancak bu maddenin uygulanması sebebiyle suç mağduru olanlar, ay
rıca uğramış olduğu zararların tazminini genel hükümlere göre isteyebilecektir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesi değiştirilmiştir. 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kabul etmiş olduğu suç ve ceza teorisiyle işlenmiş olan bir 

fiil nedeniyle verilecek ceza o fiil ile bağlantılı olarak verilmektedir. Başka bir anlatımla gerçek iç
tima kurallarının uygulanması bakımından ne kadar eylem varsa o kadar ceza uygulanacaktır. Bu 
nedenle failin işlemiş olduğu fiilin bu Kanunda veya başka bir kanunda temas eden bir suçun olu
şumuna sebebiyet vermesi hâlinde hem bu Kanundan hem de temas eden diğer kanun hükümlerine 
göre fail cezalandırabilecek ve verilecek cezalarda gerçek içtima kurallarına göre içtima ettirile
cektir. Bu nedenle madde metninde yer alan "fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca" ibaresi 5237 
sayılı Kanuna uyum amacıyla madde metninden çıkartılmıştır. 
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Aynca, birinci fıkrada suç karşılığı öngörülen ağır para cezası madde metninden çıkartılarak 
hapis cezasının üst sınırı yedi yıl olarak belirlenmiştir. Öte yandan Ceza Muhakemesi Kanunu hü
kümlerine göre ceza kovuşturmasında görülmekte olan dava ile birlikte şahsî hak isteminde bulu
nulamayacağından bu hükümlere paralel olarak maddenin son fıkrasında yer alan düzenlemeye yer 
verilmemiştir. Ancak bu maddenin uygulanması sebebiyle suç mağduru olanlar, ayrıca uğramış ol
duğu zararların tazminini genel hükümlere göre isteyebilecektir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 18 inci maddesinde yer alan idarî para cezaları günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yo
lu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlen
diğinden, buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 19 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla ilgili tüzel kişiler hakkında 5237 sayılı Kanunun 60 inci 
maddesinde tanımlanan tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış
tır. Ayrıca madde metninde geçen kapatma cezasının tebliği ve yerine getirilmesine ilişkin hüküm
ler; idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulleri Kabahatler Kanununun 
genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, buna ilişkin hükümlere madde metnin
de yer verilmemiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, mevcut düzenlemeye paralel olarak idarî para cezasını gerektiren 
fiillerin üçüncü kez tekrarı hâlinde Kurum tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları hakkın
da idarî yaptırım türü olarak, tüzel kişinin faaliyet izninin iptaline karar verileceği öngörülmüştür. 

(145) Maddenin yüzkırkbeşinci fıkrasıyla, 5083 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan 
para cezası, eylemin niteliğine göre idarî para cezasına dönüştürülerek günün ekonomik koşulları
na göre yeniden belirlenmiştir. 

(146) Maddenin yüzkırkaltıncı fıkrasıyla, 5147 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci ve ikinci fıkrasıyla, suç karşılığı uygulanan yaptırım için öngörülen, ağır pa

ra cezaları, adlî para cezasına dönüştürülmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesine 
uyum sağlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, 11 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde sayılan fiilleri işleyenler 
hakkında, uygulanacak yaptırım bakımından öngörülen ağır para cezası adlî para cezasına dönüştü
rülmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesine uyum sağlanmış, hükmedilen mahkumi
yetin kanunî sonucu olarak öngörülen işyeri kapatma ve ticaretten men etmeye ilişkin cezalara, bun
ların niteliğinin ve kapsamının Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde bir güvenlik tedbiri ola
rak düzenlenmiş olduğu göz önünde tutularak madde metninde yer verilmemiştir. 

Öte yandan, 5237 sayılı Kanunun 58 ve 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddeleri hükümleri 
karşısında tekerrüre ilişkin düzenlemelere madde metninde yer verilmemiştir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç nedeniyle, uygulanacak yaptırımlar bakımından tüzel 
kişilerle ilgili olarak "ceza sorumluluğu" kabul edilmemiş, bunlar hakkında 60 inci maddede öngö
rüldüğü gibi kanunda açıkça bir hüküm bulunması koşuluyla "tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri 
uygulanacağı" belirtilmiştir. Bu nedenle, maddede yazılı suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçeve
sinde işlenmesi halinde tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanacağı açıkça gösterilmek sure
tiyle, bu Kanunda uygulanması bakımından tüzel kişilerin sorumluluğu kabul edilmiştir. 
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(147) Maddenin yüzkırkyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 5149 sayılı Kanunun 18 inci maddesi
nin birinci fıkrasında yer alan idarî para cezaları, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak ye
niden belirlenmiş ve bu cezalar, 5083 sayılı Kanun hükümleri ile uygun hale getirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 
Değişiklikle, maddede yer alan suç karşılığı öngörülen ağır para cezası, adlî para cezasına dö

nüştürülmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyumlu hale getirilmiştir. 
Öte yandan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 58 ve 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesi 

hükümleri göz önünde tutularak tekerrüre ilişkin düzenlemeye madde metninde yer verilmemiştir. 
Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 21 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla, maddede geçen idarî para cezası miktarları, 5083 sayılı Kanunla 

uygun hale getirilmiştir. 
Maddenin ikinci fıkrasıyla, mülga 2908 sayılı Kanuna yapılan yollama 5253 sayılı Kanun ola

rak değiştirilmiştir. 
Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 22 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla, mülga 5680 sayılı Kanuna yapılan yollama 5187 sayılı Kanun ola

rak değiştirilmiştir. 
Maddenin ikinci fıkrasıyla, maddede geçen para cezasının idarî para cezası olduğu vurgulan

mış ve para cezası miktarı 5083 sayılı Kanunla uygun hale getirilmiştir. 
Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 23 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla, bu Kanunun 17 nci maddesine aykırılık teşkil eden fiiller hakkında 

uygulanacak idarî para cezası miktan, alt ve üst sınırlar belirlenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 
Maddenin ikinci fıkrasıyla, idarî para cezası miktarları 5083 sayılı Kanunla uygun hale getiril

miştir. Ayrıca, failin kulübün veya bir taraftar derneğinin mensubu olması ve fiilin tekrarı halinde 
idarî para cezasının arttırılarak hükmolunacağı belirtilmiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 
Maddeyle, müsabakanın yapıldığı spor alanını zarar uğratma fiilinin ayrıca suç oluşturmaması 

halinde, buna sebebiyet veren failler hakkında uygulanacak idarî yaptırım şekli düzenlenmiştir. Fiilin, 
ikiden fazla işlenmesi halinde, bu aykırılığın suç olarak düzenlenmesine ilişkin hükme, Türk Ceza Ka
nunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle madde metninde yer verilmemiştir. 

(148) Maddenin yüzkırksekizinci fıkrasının (a) bendiyle, 5174 sayılı Kanunun 74 üncü madde
sinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiştir. 

Genel Sekreter olma niteliği bakımından aranacak mahkumiyet koşulu, Türk Ceza Kanunu hü
kümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Düzenlemede, Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkumiyetin 
kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirleri, 
suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî ce-
za-fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel hü
kümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sayı
lı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci madde
si hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 
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Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 76 ncı maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, odalar, borsalar ve birliklerin para, para hükmündeki evrak, senet ve sair malları ile 

ilgili olarak işledikleri suçlar dolayısıyla bunların personeli ceza rejimi bakımından kamu görevlisi 
sayılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 81 inci maddesinin onüçüncü fıkrası değiştirilmiştir. Maddede 
öngörülen suç karşılığı uygulanacak yaptırım hapis veya adlî para cezası olmak üzere seçenekli ha
le getirilmiş ve madde metninde geçen para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi hükmü 
gözetilerek adlî para cezasına dönüştürülmüştür. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiştir. 
Oda, borsa ve birlik organlarına seçilebilme bakımından aranacak mahkumiyet koşulu, Türk 

Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 
Düzenlemede, Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkumiyetin 

kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirleri, 
suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî ce-
za-fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel hü
kümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sayı
lı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci madde
si hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

(149) Maddenin yüzkırkdokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 5179 sayılı Kanunun 29 uncu mad
desi kenar başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 

Maddede yapılan değişiklikle öncelikli olarak, idarî para cezalarının bir kısmı günün ekonomik 
koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve bu cezalar 5083 sayılı Kanuna uygun hale getirilmiştir. Ay
rıca maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen aykırılık hallerinde ürünlere elkonularak 
mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verileceği, yine üretim izni alınmamış gıdalar veya miadı 
dolmuş gıdalar bakımından gerçek ve tüzel kişiler bakımından idarî para cezası uygulanacağı ayrı
ca bu ürünlere elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verileceği, teknik ve hijyenik 
şartları muhafaza etmeden üretim yapan işyerlerinin bu durumlarını düzeltinceye kadar faaliyetten 
men edileceği ayrıca elkonulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin (b) bendiyle, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak özel gıda kontrol laboratuvarları-
nın faaliyetten men ve idarî para cezası yaptırımı uygulanacağı öngörülmüştür. 

Maddenin (c) bendiyle, 6 ncı maddeye aykırı hareket eden işyeri sahibi gerçek ve tüzel kişiler 
hakkında uygulanacak idarî yaptırım türlerine yer verilmiştir. 

Maddenin (d) bendinde ise, gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek ve tüzel kişiler 
hakkında uygulanacak yaptırımlara yer verilmiştir. 

Maddenin (e) bendinde, 10 uncu maddede belirtilen tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel kişile
re idarî yaptırım uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin (f) bendinde, acil durumlarda alınacak tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere 
uygulanacak yaptırımlar gösterilmiştir. 

Maddenin (ı) bendi hariç olmak üzere, (g) ilâ (n) bentlerinde de bu Kanunda belirtilen aykırılık 
halleri bakımından gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacak idarî yaptırımlara yer verilmiştir. 
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Maddenin (ı) bendinde bu Kanun hükümlerinin uygulanması bakımından sağlığın korunmasıy
la ilgili yasakları ihlal eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun yaptırımlar bakımından kamu 
sağlığına karşı suçlar başlıklı bölümde yer alan hükümlerin uygulanacağı öngörülmüştür. Madde
nin bu düzenlemesiyle suçun konusu bakımından 18 inci maddede belirtilen sağlık kurallarına ay
kırılık halleri, yaptırımın uygulanması bakımından Türk Ceza Kanununa yollama yapmak suretiyle 
bu bölümde yer alan hükümlere göre fiilin cezalandırılması hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 30 uncu maddesi değiştirilmiş ve bu Kanun hükümlerine göre 
idarî yaptırım kararlarının mahallî mülkî amir tarafından verileceği öngörülmüştür. Öte yandan idarî 
yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanu
nunun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin düzenlemelere mad
de metninde yer verilmemiştir. 

(150) Maddenin yüzellinci fıkrasının (a) bendiyle, 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmış ve mülga Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yol
lamalar, 5237 ve 5271 sayılı Kanunların ilgili maddeleri yazılarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, 
arama ve yakalama ile ilgili hükümler 5271 sayılı Kanunla uyumlu hâle getirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 10 uncu maddesinin (d) bendinde yer alan "ağır hapis" ve "af
fa uğramış olsa bile" ibareleri madde metninden çıkartılmış, böylelikle, 5237 sayılı Kanunun 53 ün
cü maddesine uyum sağlanmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 19 uncu maddesinde değişiklik yapılmış ve maddede yer alan su
ça ilişkin yaptınmlardan; hapis cezalarının alt ve üst sınırları yeniden belirlenmiş, ağır para cezası adlî 
para cezası olarak düzenlenmiştir. Aynca, (c) bendinde düzenlenen suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çer
çevesinde işlenmesi hâlinde aynca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı belirtilmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 20 nci maddesinde değişiklik yapılmış ve maddede yer alan 
idarî para cezaları yeniden düzenlenmiş ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, 
takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendi
ğinden, bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 21 inci maddesinde değişiklik yapılmış, birinci fıkrada yer alan 
"özel hukuk kişileri" ibaresi "özel hukuk tüzel kişileri" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrada yer 
alan idarî para cezası yeniden düzenlenmiş ayrıca, idarî yaptırım kararlannın verilmesi, kanun yo
lu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlen
diğinden, bu hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve "Devlet memurlan" 
ibaresi, 5237 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde tanımlanan "kamu görevlisi" deyimi ile uyumlu hâle 
getirilmiştir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 25 inci maddesinde değişlik yapılmış ve idarî para cezalarının 
artırım usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında düzenlendiğinden, cezaların artırı
mına ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(151) Maddenin yüzellibirinci fıkrasının (a) bendiyle, 5193 sayılı Kanunun 14 üncü maddesin
de yer alan idarî para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 
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Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 15 inci maddesi kısmen yeniden düzenlenmiştir. 
Maddede yer alan idarî para cezalan günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 

Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanunu
nun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlenmesi nedeniyle madde metninden çıkarılmış 
ve maddede geçen "tekerrür" ibaresi Kabahatler Kanunu hükümleri dikkate alınarak "tekrar" ola
rak değiştirilmiştir. Öte yandan, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla, idarî para ceza
larının o yerdeki mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

(152) Maddenin yüzelliikinci fıkrasının (a) bendiyle, 5199 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ye
niden düzenlenmiş; idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kaba
hatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, bu hükümlere mad
de metninde yer verilmemiştir. Ayrıca, Kanunun amacı da dikkate alınmak suretiyle, tahsil edilen 
idarî para cezalarının tamamının ilgili belediye hesabına aktarılacağı, ancak bu paranın amaç dışın
da kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 28 inci maddesinde yer alan idarî para cezaları günün ekono
mik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. İdarî para cezalarının artırım usulü Kabahatler Kanu
nunda düzenlendiğinden, buna ilişkin hükme madde metninde yer verilmemiştir. 

(153) Maddenin yüzelliüçüncü fıkrasıyla, 5200 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde geçen 
"Devlet memurları" ibaresi, "kamu görevlisi" olarak değiştirilmek suretiyle Türk Ceza Kanununa 
uyum sağlanmıştır. 

(154) Maddenin yüzellidördüncü fıkrasıyla, 5224 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları değiştirilmiş olup, idarî para cezalan günün ekonomik koşullarına göre yeniden be
lirlenmiştir. Ayrıca idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahat
ler Kanununun genel hükümlerinde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, buna ilişkin hükümlere mad
de metninde yer verilmemiştir. 

(155) Maddenin yüzellibeşinci fıkrasıyla, 5225 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan 
idarî yaptırımlar, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda düzenlenen yaptırım sistemine uyarlanmış ve 
para cezaları günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. İdarî yaptınm kararlarının 
verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ay
rıntılı olarak düzenlendiğinden, buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

Öte yandan, Bakanlıktan tahsisli yatırım veya girişimin izinsiz olarak tümünün veya bir kıs
mının devredilmesi, kiraya verilmesi, şirket ana sözleşmesinin, ortaklık statüsünün veya yapısının, 
değiştirilmesine ilişkin yasaklılık hâli, genel olarak bakanlık ile taraflar arasındaki sözleşmeye ko
nulabilecek bir hüküm olduğundan idarî yaptırım kararını gerektirir bir kabahat olmaktan çıkartıl
mış ve madde metninde yer verilmemiştir. 

(156) Maddenin yüzellialtıncı fıkrasının (a) bendiyle, 5237 sayılı Kanunun 61 inci maddesine 
sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir. Adlî para cezasının hapis cezasına seçim
lik yaptırım olarak kabul edildiği hallerde, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi bağlamında 
mahkeme, önce kişi hakkında hapis cezasına mı yoksa adlî para cezasına mı hükmedeceğini karara 
bağlar. Bu tercihin yapılmasında sadece suçlunun kişiliği dikkate alınmalıdır. Bu tercih, aslında ce
zanın bireyselleştirilmesi yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu belirle
mede failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın 
failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususların yanı sıra, ekonomik durumu da göz önünde 
bulundurulur. 
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Bu tercih sonucunda mahkemenin kişi hakkında adlî para cezasına hükmetmeyi kararlaştırması 
halinde, adlî para cezasının hesaplanmasında esas alacağı gün sayısını, hapis cezasının belirlenmesi ve 
bireyselleştirilmesi ile ilgili olarak 61 inci maddede öngörülen usul ve sırayı izleyerek belirleyecektir. 

Bu hesaplamada temel gün belirlenirken, beş gün ile yediyüzotuz gün arasında bir gün mü, 
yoksa ilgili suç tanımındaki hapis cezasının alt ve üst sınırının mı esas alınacağı konusunda, uygu
lamada bir tereddüt oluşmuştur. Bu tereddüdün giderilmesi için, işbu fıkra hükmü madde metnine 
eklenmiştir. 

Bu hükme göre, adlî para cezasının hesaplanmasına ilişkin temel gün belirlenirken, ilgili suç 
tanımındaki hapis cezasının alt ve üst sınırının göz önünde bulundurulması gerekir. Aksi takdirde, 
adlî para cezasının ödenmemesi halinde uygulanacak hapis süresi bakımından dengesiz sonuçlar or
taya çıkabilir. 

Bu suretle belirlenen temel gün üzerinden 61 inci maddedeki usul ve sıraya göre artırma veya 
indirim yapmak suretiyle sonuç gün sayısı belirlenir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 73 üncü maddesinin başlığında yer alan "uzlaşma" ibaresi, 
maddenin içeriğine uygun olarak madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. Aile bireyle
rine karşı işlenen kasten yaralama suçunun, ağırlığına bakılmaksızın, resen yani şikayet aranmaksı
zın soruşturulabilir bir suç haline getirilmesi, örneğin bir tokat atılması halinde dahi aile bireyleri 
arasındaki ilişkiye hukuk adına müdahil olmayı gerektirmektedir. Bunun doğurabileceği sakıncalar 
göz önünde bulundurularak, 86 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan işbu değişiklikle, aile bi
reylerinden birinin diğerine karşı işlemiş bulunduğu kasten yaralama suçundan dolayı ancak şika
yet üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir. Ayrıca, yapılan değişiklikle fıkra metninde 
yer alan nitelikli unsurlardan birinin veya birkaçının bir olayda gerçekleşmesi halinde cezanın ne 
suretle tayin edileceği hususlarına açıklık getirilmek amaçlanmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 87 nci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. Kasten yara
lama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden birisi kemik kırılmasıdır. 87 nci maddenin 
üçüncü fıkrasında, maddenin diğer fıkralarından farklı olarak, 86 ncı maddeye göre belirlenen ce
zanın belli oranda artırılması yönteminden ayrılınmış ve kemik kırılması haline özgü olarak hapis 
cezasının alt ve üst sınırları müstakilen belirlenmiştir. Bu düzenleme karşısında; örneğin anasına 
karşı işlediği kasten yaralama suçu sonucunda kol kemiğinin kırılmasına neden olan fail hakkında 
87 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki makas arasında cezaya hükmederken, mağdurla fail arasında
ki üstsoy - altsoy ilişkisinin ne suretle göz önünde bulundurulacağı hususunda uygulamada oluşan 
tereddütleri gidermek amacıyla işbu değişikliğin yapılmasına gerek duyulmuştur. Ayrıca, uygula
mada duyulan tereddütler göz önünde bulundurularak, fıkra metnine kemik çıkığı eklenmiştir. Çün
kü çıkıkların da, kemik kırığı gibi kişinin hayat fonksiyonları üzerinde önemli etkisi olmaktadır. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 89 uncu maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiştir. Kasten ya
ralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif ol
ması hâlinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikâyetine tabi kılınmıştır. Buna kar
şılık, 89 uncu maddenin son fıkrasına göre, bilinçli taksirle yaralama halinde, yaralamanın ağırlığı 
göz önünde bulundurulmaksızın re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir. Bu durumda bir 
çelişkiye düşmemek için, bilinçli taksirle sebebiyet verilen yaralanmanın temel şeklinde ancak mağ
durun şikâyeti üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesini mümkün kılmak amacına yöne
lik olarak işbu değişiklik yapılmıştır. 
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Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 191 inci maddesi değiştirilmiştir. Yeni Türk Ceza Kanununda, 
izlenen suç siyasetinin gereği olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak değil, kullanmak 
için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç olarak 
tanımlanmıştır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, aslında tedaviye ihtiyaç duyan bir ki
şidir. Bu nedenle, yeni Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde, kişinin öncelikle tedavi edil
mesini ve tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan korunmasını sağlamaya yönelik ola
rak hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasını öngören bir düzenleme yapılmıştır. 

Ancak, bu düzenlemenin içeriğiyle ilgili olarak uygulamada tereddütlerin oluştuğu gözlemlen
miştir. Bu tereddütleri gidermek amacıyla söz konusu madde metninde değişiklik yapılması gereği 
hasıl olmuştur. 

Buna göre, kişinin tedavi olmayı kabul etmesi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uy
gun davranması halinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmak dolayısıyla hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Başka bir deyişle, bu durum
da mahkeme, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanmak için satın alan, kabul eden veya bulun
duran kişi hakkında cezaya hükmetmeden tedavi ile birlikte denetimli serbestlik tedbirine ya da sa
dece denetimli serbestlik tedbirine karar verecektir. 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişinin tedaviye ihtiyacının olup olmadığı, tıp bilimi
nin verileri çerçevesinde belirlenebilecek olan bir sorundur. Bu nedenle, mahkeme, kullanmak için 
uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişinin uyuşturucu madde 
kullanıp kullanmadığını, kullanmakta ise tedaviye ihtiyacının olup olmadığını bilirkişi marifetiyle 
belirleyecektir. 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişinin ihtiyacı olan tedavinin süresi kanunda belir
lenmemiştir. Çünkü tedavi, yalın bir tıbbi olgudur. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, bu 
maddenin etkisinden kurtulabilmesi için kendisiyle ilgili olarak uygulanan tedavinin gereklerine uy
gun davranmakla yükümlüdür. Kişi tedavi sürecinde ayrıca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulur. 

Uygulanan tedavinin olumlu sonuç vermesi ve artık gerek kalmadığı için tedaviye son verilme
si halinde de denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına devam edilir. Tedavinin sona erdiği ta
rihten itibaren denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına asgari bir yıl süreyle devam olunur. 
Ancak, mahkeme, toplam üç yılı geçmemek üzere, bu sürenin uzatılmasına karar verebilir. 

Kişinin hakkında uygulanan denetimli serbestlik tedbirinin de gereklerine uygun davranması 
halinde, bu süre sonunda, hakkında açılmış olan kamu davası ile ilgili olarak mahkemece düşme ka
rarı verilir. 

Bunun ifade ettiği anlam şudur: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, ka
bul etmek veya bulundurmak suçundan dolayı hakkında kamu davası açılmış olan sanıkla ilgili olarak 
cezaya hükmetmeden tedavi ile birlikte denetimli serbestlik tedbirine ya da sadece denetimli serbest
lik tedbirine karar verilmesi halinde, açılmış olan kamu davası derdest olmaya devam etmektedir. 

Kişinin, kendisiyle ilgili olarak uygulanan tedavinin veya denetimli serbestlik tedbirinin gerek
lerine uygun davranmaması halinde, açılmış olan davaya devam olunarak hakkında 191 inci mad
denin birinci fıkrası hükmüne istinaden cezaya hükmolunur. 

Maddenin altıncı fıkrasında, kişi hakkında cezaya hükmolunduktan sonra da tedavi ve dene
timli serbestlik tedbiri uygulanmasının yolu açık tutulmuştur. 
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Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak 
suçundan dolayı mahkum edilmiş olan kişinin tedaviyi kabul etmesi ve bununla bağlantılı olarak 
uygulanan denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, hakkında hükmo-
lunan cezanın infazına başlanmaz. 

Olumlu sonuç vermesi dolayısıyla uygulanan tedaviye son verilen tarihten itibaren asgari bir 
yıl, azami üç yıl süreyle devam eden denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması 
halinde, kişi hakkında hükmolunan ceza infaz edilmiş sayılacaktır. 

Buna karşılık, kişinin kendisiyle ilgili olarak uygulanan tedavinin veya denetimli serbestlik 
tedbirinin gereklerine uygun davranmaması halinde, hükmolunan ceza derhal infaz edilir. 

Fıkranın (f) bendiyle, Kanunun 234 üncü maddesine üçüncü fıkra olarak yeni bir fıkra eklen
miştir. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 339 uncu maddesinin dördüncü 
fıkrasına göre, "Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın 
onlardan alınamaz." Bu hükümle, yaşı ne olursa olsun, çocuğa ana ve babasının bilgisi veya rızası 
dışında evi terk etmeme hususunda bir yükümlülük yüklenmiştir. Bu hükmü, ana ve babasının bil
gisi ve rızası dışında evi terk eden çocuğu yanında bulunduran kişiye çocuğun ana ve babasını ve
ya yetkili makamları durumdan haberdar etmek yönünde bir yükümlülük yüklemek suretiyle ta
mamlamak gerekir. Çocuğun evi terk etmesinin ana ve babada büyük bir tedirginlik oluşturduğu 
herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Belirtilen gerekçelerle, Türk Ceza Kanununun, "Çocuğun 
kaçırılması ve alıkonulması" başlıklı 234 üncü maddesine, kanuni temsilcisinin bilgisi veya rızası 
dışında evi terk eden çocuğu rızasıyla da olsa yanında tutan kişiye çocuğun ailesini veya yetkili ma
kamları durumdan haberdar etmek yönünde bir yükümlülük yükleyen ve bu yükümlülüğe aykırı 
davranışı suç olarak tanımlayan bir fıkra eklenmiştir. 

(157) Maddenin yüzelliyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 5252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
nin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şekline 
ilişkin 5252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası metninde "alt ve üst sınırları veya 
bunlardan birinin gösterildiği veya hiç gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak gösterilmiş bulu
nan para cezaları" ibaresine; buna karşılık 5 inci maddenin ikinci fıkrasında ise, "alt ve üst sınırla
rından birisi veya bunlardan her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte," ibaresine yer verilmiş olma
sı, para cezasının alt ve üst sınırlarının her ikisinin de gösterildiği suç tanımlarında özellikle 5. mad
denin ikinci fıkrası bağlamında uygulamada bir tereddüde neden olmuştur. Bu tereddüdün giderile
bilmesi amacıyla, Yürürlük Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "alt ve üst sı
nırları veya bunlardan birinin gösterildiği veya hiç gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak" iba
resi metinden çıkarılmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şekline ilişkin 5252 sayı
lı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak ve aynı gerekçe
lerle, Yürürlük Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "alt ve üst sınırlarından bi
risi veya bunlardan her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte," ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Mülga 765 sa
yılı Türk Ceza Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Hapis cezası yedi günden yirmi 
seneye kadardır. Kanunda açıklanmayan yerlerde yukarı haddi beş senedir." hükmü yer almaktay
dı. Yeni Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise, "Süreli hapis cezası, ka
nunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz." hükmüne yer verilmiş-
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tir. Bu durum karşısında, diğer kanunlarda örneğin üç aydan az olmamak üzere hapis cezasının ön
görüldüğü suç tanımlarında cezanın üst sınırı yirmi yıl olmaktadır. Bu farklı düzenleme, asliye ce
za mahkemesinin görev alanına giren bu suçların, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesini 
sonuçlandırmıştır. Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şekline ilişkin 5252 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki mevcut düzenleme, bu sorunu sadece 1 Haziran 2005 tari
hinden önce işlenmiş olan suçlarla sınırlı olarak çözmektedir. 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işle
nen ve diğer kanunlarda sadece alt sınırı gösterilmiş olan suçlarla ilgili olarak cezanın üst sınırının 
ve buna bağlı olarak görevli mahkemenin belirlenmesi bakımından ortaya çıkan sorunu çözmek 
amacıyla işbu değişikliğin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

(158) Maddenin yüzellisekizinci fıkrasının (a) bendiyle, 5253 sayılı Kanunun 27 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasında geçen "ağır hapis veya ağır para" ibareleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 45 ve 46 ncı madde hükümleri dikkate alınarak bu ibareler Türk Ceza Kanunuyla uyumlu hale 
getirilmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 32 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin (a), (d), (h), (ı), (k), (1) ve (r) bentlerinde yer alan idarî para ceza miktarları yeniden 

belirlenmiş ve 5083 sayılı Kanunla uygun hale getirilmiştir. 
Maddenin (b), (e) ve (m) bentlerinde yer alan ağır para cezaları, eylemin niteliğine göre idarî 

para cezasına dönüştürülmüş ve günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiştir. 
Maddenin (j), (n) ve (p) bentlerinde yer alan ağır para cezalan, 5237 sayılı Kanunun 52 nci 

maddesinde düzenlenen adlî para cezası sistemine uygun hale getirilmiştir. 
Maddenin (g) bendinde yer alan idarî para cezası, günün ekonomik koşullarına göre yeniden 

belirlenmiştir. 
Maddenin (f) bendinde yer alan ve unsurları gösterilen suç karşılığında yaptırım bakımından Türk 

Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 
Maddenin (o) bendiyle, suç karşılığı öngörülen yaptırım adlî para cezası olarak belirlenmek 

suretiyle Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesiyle uyum sağlanmıştır. Öte yandan, bentte yer alan 
tekerrür hükmü, 5237 sayılı Kanunun 58 ve 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddelerinin hükümleri 
karşısında madde metninden çıkartılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş ve bu Kanun
da yazılı olan idarî para cezalarının, mülkî idare amiri tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

(159) Maddenin yüzellidokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 5262 sayılı Kanunun 12 nci madde
si değiştirilmiştir. 

Maddede yer alan idarî para cezalan miktarları 5083 sayılı Kanun hükümlerine uyarlanmıştır. 
Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 13 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle bu Kanunda yazılı idarî para cezalarının Bakanlık veya mahallî mülkî amir tarafın

dan verileceği öngörülmüştür. Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesin
leşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında düzenlendiğinden 
buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilmemiştir. 

(160) Maddenin yüzaltmışıncı fıkrasının (a) bendiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
nun 6 ncı maddesi değiştirilmiştir. 
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5271 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, davaya bakan mahkeme, görev
li olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re'sen karar verebilir. 6 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasına göre ise, iddianamenin kabulünden sonra, yargılamanın alt dereceli bir mahkemeye 
ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilemez. 

Kovuşturma evresinden önceki bir aşamada görevsizlik kararı verilemeyeceğine, kovuşturma 
evresi iddianamenin kabulü ile başlayacağına göre, 6 ncı madde uyarınca görevsizlik kararı verile
bilmesi hiçbir şekilde mümkün olamamaktadır. 

Her ne kadar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında, 6 ncı madde hükmünün saklı olduğu belir
tilmekte ise de, bundan kastedilen, bu madde kapsamında hiçbir zaman görevsizlik kararı verileme
mesi değil, yargılamada belli bir aşamaya gelindikten sonra görevsizlik kararı verilememesidir. Oy
sa 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü, üst dereceli mahkeme bakımından görevsizlik kararı ve
rilmesi yolunu bütünüyle kapatmaktadır. 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının mevcut hali, kapsamlı bir soruşturma yapılarak iddianame dü
zenlenmesi ve buna bağlı olarak yargılamanın makul bir sürede sonuçlandırılması hedefinin önün
de bir engel oluşturmaktadır. Çünkü davaya bakmak istemeyen mahkeme, iddianameyi kabul ettik
ten sonra, üst dereceli mahkemenin görevli olduğu gerekçesiyle 5 inci madde uyarınca görevsizlik 
kararı verdiği takdirde, üst dereceli mahkemenin de görevsizlik kararı vermek suretiyle görev uyuş
mazlığı çıkarması ve asıl görevli mahkemenin merci tayini yoluyla belirlenebilmesi mümkün olma
yacaktır. Bu durum, iddianamelerin gereği gibi incelenmeksizin kabul edilmesine ve bunun sonucu 
olarak, bir yandan yargılamanın uzamasına diğer yandan da madde bakımından yetkili olmayan bir 
mahkemenin davaya bakmak zorunda kalmasına yol açabilmektedir. 

Bu nedenlerle Ceza Muhakemesi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirilmekte
dir. Böylece, doğrudan doğruya veya görevsizlik kararıyla iddianame kendisine gelen mahkeme, 
aşağı dereceli mahkemenin görevli olduğu görüşünde ise görevsizlik kararı verebilecektir. Bu du
rumda iddianameler daha dikkatle incelenerek kabul edilecektir. 

Ancak, görevli olduğunu kabul ederek duruşmaya başlamasından sonra, duruşmada suçun hu
kuki niteliği değiştiği için alt dereceli mahkemenin görevine giren bir yargılamanın söz konusu ol
duğunu düşünen mahkeme, usul ekonomisi gereği, artık görevsizlik kararı vermeyip yargılamayı ta
mamlayacaktır. Böylece, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "6 ncı madde hükmü saklıdır" 
kuralı da gerçek işlevine kavuşmuş olacaktır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine (5) numa
ralı alt bentten sonra gelmek üzere (6) numaralı alt bent eklenmiştir. Düzenlemeyle, özellikle büyük 
kentlerde hırsızlık ve yağma suçlarında meydana gelen artışlar ile çocukların bu suçlarda kullanılma
sı ve kamuoyunda meydana gelen infial de dikkate alınmak suretiyle, bu suçların işlendiği hususun
da kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeninin varsayılabilmesi öngörülmüştür. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 146 ncı maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Maddenin 
birinci fıkrasına eklenen ibare ile, hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzen
lenmesi için yeterli nedenler bulunan şüpheli veya sanığın yanı sıra, ifade veya sorgu için 145 inci 
maddeye göre çağrıldığı halde gelmemiş olan şüpheli veya sanığın da zorla getirilmesine karar ve
rilebileceği öngörülmektedir. Böylece uygulamada ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesi 
amaçlanmıştır. 
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Dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan "zorla getirmeyi isteyen" ibareleri fıkra metinlerinden 
çıkarılmaktadır. Bu fıkralarda yapılan değişikliğin amacı, Cumhuriyet savcılarının zorla getirme ka
rarı verme yetkilerinin bulunup bulunmadığı hususunda uygulamada yaşanan yoğun tereddüttür. 
Soruşturma evresinin asıl sahibi konumunda bulunan Cumhuriyet savcısına bu yetkinin tanınmama
sı, uzlaşma gibi bazı kurumlan önemli ölçüde işlemez hale getireceği gibi, iddianamenin iadesi yo
lunun işletilmesi bakımından da sorunlar çıkarabilecektir. Ceza Muhakemesi Kanununda soruştur
ma evresine yüklenen fonksiyonun gereği gibi ifa edilebilmesi ve yargılamanın makul bir sürede so
nuçlandırılabilmesi için, soruşturma evresinin asıl yetkilisi olan Cumhuriyet savcısının zorla getir
me yetkisi hususunda bir tartışma ve tereddüdün bulunmaması gerekmektedir. 

Maddeye eklenen yedinci fıkra ile; tanık, bilirkişi, mağdur ve şikayetçinin öncelikle çağrı kâğı
dı ile çağrılacağı, buna rağmen gelmeyen bu kişiler hakkında zorla getirme kararı verilebileceği 
hükmünü içermektedir. 

Tanıklar söz konusu olduğunda, 43 üncü madde uyarınca çağrılan tanık gelmediğinde, 44 ün
cü madde uyarınca zorla getirme kararı verilebilmektedir. Ancak 44 üncü madde sadece hâkim ve
ya mahkemenin yetkili olduğu şeklinde anlaşılmaya müsaittir. Cumhuriyet savcısının da bu konuda 
yetkili olduğunu vurgulamak amacıyla tanıklar bakımından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyul
muştur. Bu nedenle hüküm, özellikle Cumhuriyet savcısının zorla getirme karan verme yetkisi ba
kımından önem taşımaktadır. 

Bilirkişi hakkında zorla getirme kararı verilip verilemeyeceği, Ceza Muhakemesi Kanununun 
mevcut düzenlemeleri bakımından tartışmalı hale gelmiştir. Mülga 1412 sayılı Kanunda (m.70); 
"Rey vermekle mükellef olduğu ve usulü dairesinde çağrıldığı halde gelmeyen veya gelip de yemin
den, rey ve mütalaa beyanından çekinen bilirkişiler hakkında tanıklara ilişkin hükümler uygulanır" 
şeklinde bir düzenleme yer almakta idi. Dolayısıyla bu hüküm, hem çağrıya uyulmamasının hem de 
çağrıya uyulmasına rağmen yeminden ve görüş açıklamasından kaçınmanın yaptırımını düzenle
mekte idi. Buna göre, çağnya uymayan bilirkişi hakkında mülga 1412 sayılı Kanunun 46 ncı4mad-
desi, yeminden ve görüş açıklamasından kaçınan bilirkişi hakkında ise mülga 1412 sayılı Kanunun 
63 üncü maddesi uygulanabilmekte idi. Mülga 1412 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ise, çağrıya uy
mayan tanıkların, dolayısıyla bilirkişilerin, zorla getirilmesini öngörmekte idi. 

Mülga 1412 sayılı Kanunun 70 inci maddesine karşılık gelen ve bu madde ile aynı başlığı ta
şıyan 5271 sayılı Kanunun 71 inci maddesi, kısmen farklı bir düzenleme içermektedir. Söz konusu 
hükme göre; "usulünce çağrıldığı halde gelmeyen ve gelip de yeminden, oy ve görüş bildirmekten 
çekinen bilirkişiler hakkında 60 mcı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır". 60 inci maddenin 
birinci fıkrası ise, mülga 1412 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin ilk üç fıkrasına karşılık gelmek
tedir. Başka bir ifadeyle, hazır olan fakat yeminden veya tanıklıktan çekinen kişi, bundan doğan gi
derlere ve disiplin hapsine muhatap olacaktır. 

Görüldüğü üzere, mülga 1412 sayılı Kanunun 70 inci maddesi, tanıklara ilişkin hükümlere ge
nel olarak, yani madde numarası zikretmeksizin atıf yapmak suretiyle, hem hazır bulunmayan bilir
kişinin zorla getirilebileceğini, hem de hazır bulunduğu halde yeminden ve bilirkişilikten kaçınan 
kişiye uygulanabilecek yaptırımları düzenlemekte idi. Buna karşılık 5271 sayılı Kanunun 71 inci 
maddesi, hazır bulunduğu halde yeminden ve oy/görüş açıklamaktan kaçınan bilirkişi yanında, usu
lünce çağrıldığı halde gelmeyen bilirkişi bakımından da 60 inci maddeye atıf yapmaktadır. Başka 
bir ifadeyle, çağıran makamların huzurunda bulunan fakat bazı işlemlerden kaçınan bilirkişiye yö-
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nelik yaptırımlar, çağrıldığı halde gelmeyen bilirkişi için de geçerli olmaktadır. Bu yaptırımlar ise, 
bazı giderlerin bilirkişiye yükletilmesi ve disiplin hapsidir. Ancak, özellikle disiplin hapsi, usulün
ce yapılan çağrıya uymamış olan bilirkişinin hazır bulundurulmasını, bunun için de zorla getirilme
sini gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte, 5271 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde, zorla getirme
yi öngören 44 üncü maddeye açık bir atıf bulunmadığı için, davete rağmen gelmemiş olan bilirki
şinin zorla getirilip getirilemeyeceği hususu belirsiz kalmaktadır. 

Bilirkişi bakımından zorla getirme kararı verme yetkisindeki belirsizlik sadece Cumhuriyet 
savcısı bakımından değildir. Cumhuriyet savcısı yanında, hâkim ve mahkemenin de bilirkişi hak
kında zorla getirme kararı verme yetkisinin açıkça belirtilmesi bakımından böyle bir düzenleme ih
tiyacı ortaya çıkmıştır. 

Mağdur ve şüpheli de, çağrı kâğıdı ile çağrıldıkları halde gelmedikleri takdirde haklarında zor
la getirme kararı verilebilecektir. 233 üncü maddeye göre, mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcı
sı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinlenir, bu hususta yapı
lacak çağrı bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır. 235 inci maddeye göre ise, mağdur ve
ya şikâyetçinin, dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiş olan beyanlarında belirttikleri adresleri teb
ligata esas alınır. Bu adrese çıkartılan çağrıya rağmen gelmeyen kimseye yeniden tebligatta bulu
nulmaz. Belirtilen adresin yanlışlığı, eksikliği veya adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle 
tebligat yapılamaması hâllerinde adresin araştırılması gerekmez. Bu kimselerin beyanının alınması 
zorunlu görüldüğü hâllerde üçüncü fıkra uygulanmaz. 236 ncı maddenin birinci fıkrasına göre de, 
mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır. 

Mağdur ve şikayetçi ile ilgili söz konusu hükümlerin bir zorla getirme kararı verilebilmesine 
imkân tanıyıp tanımadığı hususunda uygulamada ortaya çıkmış bulunan tereddütleri gidermek ama
cıyla, eklenen yedinci fıkra ile, çağrıya uymamaları halinde bu kişilerin de zorla getirilebileceği 
açıkça hüküm altına alınmaktadır. 

146 ncı maddeye eklenen yedinci fıkra ile, 251 inci maddenin altıncı fıkrasıyla da uyum sağ
lanmaktadır. Buna göre, 250 nci madde kapsamındaki suçların soruşturma ve kovuşturması söz ko
nusu olduğunda, herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın; Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahke
menin sözlü emriyle şüpheli veya sanık, tanık, bilirkişi ve suçtan zarar gören hazır bulundurulabi
lecekken, 250 nci madde kapsamı dışında kalan suçların soruşturma ve kovuşturmasında bu kişiler 
önce davet edilecek, buna rağmen gelmezlerse, haklarında zorla getirme kararı verilebilecektir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 150 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesiyle, ikinci fıkrası 

ise 5237 sayılı Kanunla uyum sağlamak amacıyla değiştirilmiştir. 
Üçüncü fıkrada yapılan değişiklikle, istem aranmaksızın müdafi görevlendirilmesi uygulama

sının etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır. Birinci fıkraya göre, anılan fıkrada öngörülen şartların 
gerçekleşmesi kaydıyla, herhangi bir ceza sınırlamasına tâbi olmaksızın müdafi görevlendirilmesi 
ise, her zaman mümkündür. 

Maddeye eklenen dördüncü fıkra, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Adalet 
Bakanlığı tarafından yönetmelik çıkarılmasını öngörmektedir. Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hu
suslar yönetmelikte gösterilecektir. Söz konusu yönetmelikte zorunlu vekillikle ilgili düzenlemele
re de yer verilebilecektir. 
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Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun 171 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Bu değişiklikle maddenin birinci fıkrası daha anlaşılır bir hale getirilmektedir. 
Maddeye, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile ilgili beş yeni fıkra eklenmektedir. Ge

rek 171 inci maddenin birinci fıkrasındaki takdir yetkisinin gerekse eklenen fıkralarda düzenlenen 
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının verilebilmesi için, öncelikle, soruşturma sonu
cunda toplanan delillerin, iddianame düzenlenmesini gerektirecek şekilde suçun işlendiği hususun
da yeterli şüphe oluşturması gerekmektedir. Buna karşılık, kamu davasının açılması için yeterli şüp
he oluşturacak delil elde edilememişse veya kovuşturma olanağı bulunmamakta ise, Cumhuriyet 
savcısı 172 nci madde uyarınca kovuşturmaya yer olmadığına karar verecektir. 

Maddeye eklenen ikinci fıkra, Cumhuriyet savcısının, kamu davasının açılmasının ertelenme
sine karar verebileceği suçların kapsamını ve ertelemenin süresini göstermektedir. Buna göre; uz
laşma kapsamına giren bütün suçlar ile, uzlaşma kapsamında olmasa dahi, üst sınırı iki yıl ve daha 
az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar bu kapsamdadır. Ancak uzlaşma kapsamına giren suçlar 
söz konusu olduğunda, öncelikle uzlaşma usulü denenmek zorundadır. Nitekim bu hususu vurgula
mak üzere, üçüncü fıkrada, uzlaşmaya ilişkin hükümlerin saklı olduğu belirtilmektedir. 

Kapsama giren bir suç söz konusu olduğunda ve üçüncü fıkrada aranan şartlar gerçekleştiğin
de, kamu davasının açılması, beş yıl süreyle ertelenebilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, kamu davasının açılmasının ertelenmesinin şartlarını düzenlemekte
dir. Söz konusu şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

İlk şart, şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulun
masıdır. Mahkûmiyetin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Önceden böyle bir mahkûmiyeti bulu
nan şüphelinin uzlaşma kapsamına giren bir suçunun soruşturmasında uzlaşma mümkündür. Böyle 
bir durumda, mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmemesi halinde; bu maddedeki 
şartlar aranmaksızın, uzlaşmayı kabul eden şüpheli hakkında soruşturma konusu suçla ilgili olarak 
yine de kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilecektir. Buna karşılık, mağdur veya 
suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen şüphelinin kabul etmemesi halinde ise; bu 
maddedeki şartlar gerçekleşmiş olsa bile, şüpheli hakkında soruşturma konusu suçla ilgili olarak ka
mu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmeyecektir. 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesinin ikinci şartı, yapılan soruştur
manın, kamu davası açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaati
ni vermesidir. 

Üçüncü şart, kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu dava
sı açılmasından daha yararlı olmasıdır. 

Son şart ise, suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan 
önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesidir. Zararın türü ve miktarını Cum
huriyet savcısı belirleyecektir. 

Dördüncü fıkraya göre, erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturma
ya yer olmadığına karar verilecektir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi hâlinde kamu 
davası açılır. Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemez. 

Beşinci fıkrada ise, ertelemeye ilişkin kararların kaydı, bu kayıtların kimler tarafından, ne kap
samda ve hangi amaçla kullanılabileceği hususları düzenlenmektedir. 
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Son fıkra, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hükümlerin, Anayasanın 174 ün
cü maddesinde koruma altına alınan İnkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanma
yacağı hükmünü içermektedir. 

Fıkranın (e) bendiyle, Kanunun 231 inci maddesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
ile ilgili olarak, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere yeni fıkralar eklenmiş ve maddenin başlığın
da da buna uygun olarak değişiklik yapılmıştır. 

Maddeye eklenen beşinci fıkra ile, hangi tür ve miktarda cezalar bakımından hükmün açıklan
masının ertelenmesine karar verilebileceği belirtilmektedir. Buna göre, yargılama sonunda hükmo-
lunan iki yıl ve daha az süreli hapis cezası ile her miktardaki adlî para cezası bakımından hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. 

Beşinci fıkrada, ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması tanımlanmaktadır. Buna göre, 
hükmün açıklanmasının geri bırakılması, öncelikle bir hüküm kurulmasını gerektirmektedir. Ancak 
bu hüküm sanık hakkında hukuki sonuç doğurmamaktadır. Başka bir ifadeyle, kurulan hükmün hu
kuki sonuç doğurup doğurmaması, belli bir süreye ve bazı şartlara bağlı kılınmaktadır. Mahkûmi
yet hükmü kurulduktan başka ayrıca, kurulan bu hükmün, sanık hakkında, yükümlülüklere uyduğu 
takdirde belirli bir süre hukuki sonuç doğurmayacağı anlamına gelen hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararı da verilecektir. 

Beşinci fıkrada, uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı tutulmaktadır. Böylece, yargılama konusu fiil 
255 inci madde uyarınca uzlaşmaya tâbi ise, öncelikle uzlaşma yoluyla uyuşmazlığın sona erdirilmesi 
denenecektir. Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten 
yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bıra
kılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde; sanık hakkında, şartları aranmaksızın, 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Uzlaşma gerçekleşmediği takdirde ise, mahke
me; mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmemesi halinde, şartlan aranmaksızın, uzlaş
mayı kabul eden sanık hakkında kovuşturma konusu suçla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bı
rakılmasına karar verebilir. Mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen sanı
ğın kabul etmemesi halinde, 231 inci maddedeki şartlar gerçekleşmiş olsa bile, sanık hakkında kovuş
turma konusu suçla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesinin şartları altıncı fıkrada dü
zenlenmektedir. Buna göre; 

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması gerekir. Mahkumiyetin ke
sinleşmiş olması aranacaktır. 

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde 
bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekir. 

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki 
hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi gerekir. Bu zararın denetim süresince ay
lık taksitler halinde ödenmesi suretiyle tamamen giderilmesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kararı verilebileceği ise, dokuzuncu fıkrada hüküm altına alınmıştır. 

Yedinci fıkraya göre, açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkum olu
nan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptınmlara çevrilemez. Ancak 
mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri denetim süresi içinde yerine getiremeyen sanığın du
rumunu değerlendirerek; hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine ya da kısa süreli olması halinde 
seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir. 
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Sekizinci fıkraya göre, hükmün açıklanması beş yıl süreyle ertelenir. Bu süre içerisinde sanık 
denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulacaktır. Denetim süresince dava zamanaşımı işlemez. Dene
tim süresi içinde sanığın ayrıca sekizinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere tâbi kılınmasında da ka
rar verilebilir. 

Onuncu fıkra, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve yükümlülüklere uygun 
davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi ka
rarı verilebileceğini öngörmektedir. 

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya yükümlülüklerine aykırı davranması 
halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri denetim 
süresi içinde yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirle
yeceği bir kısmının infaz edilmemesine, hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine ya da seçenek 
yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. 
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu ka

yıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya 
mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. 

Son fıkraya göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, Anayasanın 
174 üncü maddesinde koruma altına alınan İnkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak 
uygulanmayacaktır. 

Fıkranın (f) bendiyle, Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Birinci ve ikinci fıkralarda uzlaşmaya tâbi suçların kapsamı gösterilmektedir. Buna göre, 
a) Türk Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer alan soruşturulması ve kovuşturulması 

şikâyete bağlı suçlar, 
b) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ce

za Kanununda yer alan suçlardan listede gösterilenler uzlaşmaya tâbidir. Türk Ceza Kanunu dışın
daki kanunlarda yer alan ve re'sen takip edilebilen suçlarda uzlaşma hükümlerinin uygulanabilme
si için, ilgili kanunlarda bu konuda bir açıklığın bulunması gerekmektedir. 

Üçüncü fıkra, uzlaşma hükümlerinin uygulanmayacağı suçları göstermektedir. Şikayete tabi 
olarak veya re'sen soruşturulan ve kovuşturulan suçlardan etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen
ler ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaşma hükümleri uygulanamayacaktır. 

Dördüncü ve devamı fıkralar soruşturma evresinde uzlaşmanın usulünü ve esaslarını düzenle
mektedir. Dördüncü fıkraya göre, soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması halinde, Cumhu
riyet savcısı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, 
mağdurun veya suçtan zarar görenin temyiz kudretine sahip olmaması halinde, uzlaşma teklifi ka
nuni temsilcisine yapılır. Bu kişilerin temyiz kudretine sahip olup olmadıkları Cumhuriyet savcısı 
tarafından araştırıldıktan sonra, uzlaşma teklifinin muhatabı belirlenecektir. 

Beşinci fıkraya göre; gerekli araştırmalara rağmen, herhangi bir nedenle mağdur veya suçtan 
zarar görene, bu kişiler veya şüpheli temyiz kudretine sahip değillerse kanuni temsilcisine ulaşıla
mamakta ise, uzlaşma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır. Örneğin adres belirlenemi-
yorsa, sayılan kişiler yurt dışında ise, bu şekilde hareket edilecektir. 
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Altıncı fıkra düzenlemesinde, uzlaşma teklifinde bulunulan kişiye, uzlaşmanın mahiyeti ve uz
laşmayı kabul veya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılması öngörülmektedir. Bu noktada şüp
heliye yapılacak açıklamalar ile mağdur veya suçtan zarar görene yapılacak açıklamalar farklı ola
caktır. Uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları, kısmen bu 
maddenin çeşitli fıkralarında düzenlenmektedir. Örneğin şüpheliye yönelik açıklamada; uzlaşmış 
olmasının suçu kabul anlamına gelmediği, uzlaştırma müzakereleri sırasında yapacağı açıklamala
rın ve bu açıklamalara ilişkin tutanakların, mevcut soruşturmada ve disiplinle ilgili olanlar da dahil 
olmak üzere, hiçbir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamayacağı, mağ
dur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen kendisinin kabul etmemesi halin
de; şartları gerçekleşmiş olsa bile, hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verile
meyeceği ve yeterli delil varsa kamu davası açılacağı söylenebilecektir. Mağdur veya suçtan zarar 
görene yönelik açıklamada ise, uzlaşma konusunda isteksiz davranması ve makul olmayan talepler 
ileri sürmesi halinde, uzlaşmayı kabul eden şüpheli hakkında şartlar aranmaksızın kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararı verilebileceği, böyle bir durumda ise uğradığı zararın belirlenmesi 
hususunda hiçbir etkisinin olamayacağı gibi hususlar ifade edilebilecektir. 

Yedinci fıkraya göre; şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde 
bulunulduğunda hemen veya herhangi bir iletişim aracıyla yapılabilecek olan tekliften itibaren en 
geç üç gün içinde kararını Cumhuriyet savcısına bildirmediği takdirde, kendisinin teklifi reddettiği 
kabul edilir. Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan do
layı uzlaşma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı ka
bul etmesi gerekir. 

Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifinin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin 
delillerin toplanmasına engel olmayacağı hususu sekizinci fıkrada düzenlenmektedir. Teklif sırasın
da uzlaşmanın sonucu henüz bilinemediğinden, delillerin toplanmasına devam edilmesi gerekmek
tedir. Özellikle onaltıncı fıkra uyarınca; yerine getirilmesi ileri tarihe bırakılan, takside bağlanan ve
ya süreklilik arzeden bir edim söz konusu olduğu için kamu davasının açılmasının ertelenmesi ka
rarı verilmesi üzerine, daha sonra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, şüpheli 
hakkında kamu davası açmak için, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluş
turması aranacaktır. 

« 
Dokuzuncu fıkra, teklifin ilgililerce kabulü halinde uzlaşmanın kimin tarafından gerçekleştiri

lebileceğini öngörmektedir. Cumhuriyet savcısı uzlaşmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaş-
tırmacı olarak avukat görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya kamu görevlileri ya da toplum
da saygınlığı olan kişiler arasından uzlaştırmacı görevlendirebilir. 

Onuncu fıkra, Ceza Muhakemesi Kanununun hakimin davaya bakamayacağı haller ile reddi 
sebeplerinin, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulacağı hükmünü 
içermektedir. Bu konuda özel bir red veya çekinme süreci öngörülmemiş olup, uzlaşmanın tarafla
rının veya uzlaştırmacının bu husustaki endişelerinin dikkate alınması gerekmektedir. 

Onbirinci fıkraya göre, Cumhuriyet savcısı dışında birisinin uzlaştırmacı olarak görevlendiril
mesi halinde, görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcı
sınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, kendisine so
ruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 
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Onikinci fıkrada, soruşturmacı sürüncemede bırakmayacak makul bir uzlaşma süresi öngörül
mektedir. Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç 
onbeş gün içinde uzlaşmayı sonuçlandıracaktır. Cumhuriyet savcısı bir defaya mahsus olmak üzere 
bu süreyi beş gün daha uzatabilir. 

Onüçüncü fıkraya göre, soruşturmanın gizliliğinin gereği olarak, uzlaşma müzakereleri gizli 
olarak yürütülür. Uzlaşma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, mü
dafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanuni temsilcisi 
ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. 
Müdafiin müzakerelere katılmamasının uzlaşmaya olumsuz bir etkisi kabul edilmemiştir. 

Ondördüncü fıkra müzakere süreci ile ilgili hükümler içermektedir. Uzlaşma sağlanabilmesi için 
birden fazla müzakere yapılabilmesi mümkündür. Müzakere sürecinin, bu süreçte tarafların tutumla
rının ve sair hususların gereği gibi izlenebilmesi ve anlaşılabilmesi için, her bir müzakereye ilişkin ola
rak bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu tutanakların her biri, müzakereye katılan ki
şiler tarafından imzalanır. Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili ola
rak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir. Cumhuriyet savcısı da, uzlaştırmacıya talimatlar verebilir. 

Uzlaşma müzakereleri olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandığında uzlaştırmacı, onbeşinci fık
ra uyarınca bir rapor hazırlayacaktır. Raporun uzlaşma sürecini doğru ve eksiksiz yansıtması gerek
mektedir. Rapor ile birlikte, uzlaşma müzakerelerine ilişkin tutanaklar ve uzlaştırmacıya önceden ve
rilmiş olan belge örnekleri Cumhuriyet savcısına teslim edilecektir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halin
de, rapor içeriğinde, tarafların ne suretle, hangi şartlarla uzlaştığı ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

Onaltıncı fıkraya göre, uzlaşma, bir edimin yerine getirilmesi veya yerine getirileceğinin taah
hüt edilmesi halinde gerçekleşebilecektir. Şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde, hak
kında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. Yerine getirilecek olan edim, maddi veya ma
nevi bir zararın karşılığı olabileceği gibi, örneğin özür dileme şeklinde de olabilir. Edimin yerine 
getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya örneğin mağdurun belirli bir süre is
tihdam edilmesi gibi, süreklilik arz etmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüp
heli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilecektir. Bu durumda 171 inci 
maddedeki şartların aranmayışının ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verip verme
mek hususunda Cumhuriyet savcısının bir takdir yetkisinin bulunmamasının nedeni; ileri bir tarihe 
bırakılmış veya takside bağlanmış olan ya da süreklilik arzeden edimin yerine getirileceği taahhü
dünün izlenmesi gereğidir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra uzlaşmanın 
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmak
sızın, kamu davası açılmak üzere şüpheli hakkında iddianame düzenlenecektir. Bunun için, uzlaş
ma sürecinde de delil toplanmaya devam edilmesi gerekmektedir. 

Uzlaşma ile aynı zamanda mağdurun veya suçtan zarar görenin maddi ve manevi zararlarının 
karşılanması amaçlandığından, uzlaşmanın sağlanması halinde, artık, zararın giderilmeyen bölümü 
için, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2005/10-84 Esas ve 2005/90 Karar sayılı kararında da belir
tildiği üzere, icra takibi yapılamayacağı gibi, hukuk mahkemesinde dava açılamaz, açılmış bir da
va varsa bundan feragat edilmiş sayılır. 

Onyedinci fıkraya göre, uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde, rapor içeriğinde, uzlaşmayı ka
bul etmeyen tarafın gerekçeleri açıklanır. Onsekiz ve ondokuzuncu fıkralardaki kararlann isabetli 
bir biçimde verilebilmesi için, söz konusu gerekçeler önem taşımaktadır. 
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Onsekizinci fıkra, mağdur veya suçtan zarar gören tarafın uzlaşma konusunda isteksiz davran
masının ve makul olmayan talepler ileri sürmesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Mağdur veya 
suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmemesi halinde; 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, 
uzlaşmayı kabul eden şüpheli hakkında soruşturma konusu suçla ilgili olarak kamu davasının açıl
masının ertelenmesi kararı verilebilecektir. 

Ondokuzuncu fıkra ise, şüpheliyi uzlaşmaya teşvik edici bir amaç taşımaktadır. Mağdur veya 
suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen şüphelinin kabul etmemesi halinde; 171 in
ci maddedeki şartlar gerçekleşmiş olsa bile, şüpheli hakkında soruşturma konusu suçla ilgili olarak 
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemeyecektir. Böylece, şüphelinin, uzlaşmaz bir 
yaklaşım sergilemesi ve makul olmayan teklifler öne sürmesi halinde, hakkında kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararı verilemeyecek, toplanan deliller suçu işlediği hususunda yeterli şüp
he oluşturuyorsa kamu davası açılacaktır. 

Yirminci fıkra düzenlemesine göre, uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, bu 
açıklamalara ilişkin tutanaklar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak 
kullanılamaz. Müzakereler sırasında yapılan açıklamalar ve bunlara ilişkin tutanaklar, lehe veya 
aleyhe olacak şekilde, mevcut soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kullanılamayacağı gibi, 
başka bir ceza veya disiplin muhakemesinde, hukuk davasında, idarî bir davada veya başka herhan
gi bir uyuşmazlıkta da delil olarak kullanılamayacaktır. Bu hüküm, özellikle, uzlaşma hususunda 
çekingen davranan şüpheliler bakımından önemli bir güvence oluşturmaktadır. 

Yirmibirinci fıkra dava zamanaşımı ve kovuşturma koşulu olan dava sürelerinin işlememesi ile 
ilgilidir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu ta
rihten itibaren uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzen
leyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan da
va süresi işlemeyecektir. Her ne kadar uzlaştırma sürecinde oldukça kısa süreler öngörülmekte ise 
de, özellikle bazı dava sürelerinin de kısalığı karşısında, bu düzenleme önem arz etmektedir. 

Yirmiikinci fıkrada uzlaştırma giderleri düzenlenmektedir. Buna göre, uzlaştırmacıya ödene
cek ücret de dahil olmak üzere, uzlaştırma giderleri, 324 üncü madde kapsamında yargılama gider
lerinden sayılmaktadır. Uzlaşma nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilmiş olması 
halinde, bu giderlerin şüpheliden tahsiline kararda yer verilecektir. Uzlaşmanın gerçekleşmemesi 
halinde ise, uzlaştırma giderleri Devlet Hazinesinden karşılanacaktır. 

Yirmiüçüncü fıkraya göre, uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Adalet Bakan
lığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir. 

Fıkranın (g) bendiyle, Ceza Muhakemesi Kanununun 254 üncü maddesi değiştirilmiştir. Bu de
ğişiklikle, aynı zamanda yargının iş yükünün azaltılması araçlarından biri olan uzlaşma, asıl olarak 
soruşturma evresinin bir kurumu olarak düzenlenmiştir. 

Birinci fıkra uyarınca mahkeme tarafından uzlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi, ancak, fiilin 
uzlaşma kapsamında olduğunun kovuşturma evresinde anlaşılması halinde mümkündür. Bu durum 
ancak duruşma aşamasında gündeme gelebilir. Çünkü ancak duruşmada delillerin ortaya konup tar
tışılması üzerine suçun niteliği değişebilir. İddianamenin kabulü ile duruşma arasındaki aşamada 
esasa ilişkin bir değerlendirme yapılmadığından, bu arada suç vasfında bir değişiklik olamaz. Mah
kemeye sunulması üzerine iddianamenin incelenmesi sırasında suçun uzlaşma kapsamında olduğu
nun görülmesi halinde ise, uzlaşma usulü uygulanmadığı için iddianame iade edilecektir. 
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Bu düzenleme ile, suçun uzlaşma kapsamında olduğunun ilk defa duruşmada anlaşılması ha
linde, uzlaşma imkânının bu aşamada da tanınması amaçlanmaktadır. 

Uzlaştırma usulü 253 üncü maddede düzenlendiğinden, mahkeme tarafından da aynı usule 
uyularak uzlaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. Buna göre, mahkeme, ilgililere uzlaşmaları tek
lifinde bulunacak, uzlaşmanın mahiyetini, kabul veya reddetmenin hukuki sonuçlarını anlatacaktır. 
Doğal olarak bu aşamada uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları, soruşturma evresin-
dekine göre farklı olacaktır. 

Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen bir suç söz konusu olduğunda, mahkeme tarafından 
uzlaştırma yoluna gidilemeyecektir. Ancak şartlan varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararı verilebilir. 

İkinci fıkrada, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, edimin yerine getiriliş şekline göre verilebile
cek kararlar öngörülmektedir. Sanığın edimini defaten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine 
karar verilecektir. Buna karşılık edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlan
ması veya süreklilik arz etmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 
mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onuncu fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır. 

Üçüncü fıkra, ilgilileri uzlaşmaya teşvik edici düzenlemeler içermektedir. Uzlaşma gerçekleş
mediği takdirde, mahkeme; mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmemesi halinde, 
231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, uzlaşmayı kabul eden sanık hakkında kovuşturma konu
su suçla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilecektir. Mağdur veya 
suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen sanığın kabul etmemesi halinde, 231 inci 
maddedeki şartlar gerçekleşmiş olsa bile, sanık hakkında kovuşturma konusu suçla ilgili olarak hük
mün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez. 

(161) Maddenin yüzaltmışbirinci fıkrasıyla, 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin beşinci 
fıkrası, onbeş yaşını tamamlamış olan çocuklar üzerinde suç işleme hususunda caydırıcı bir etki 
sağlaması amacına yönelik olarak değiştirilmiştir. 

(162) Maddenin yüzaltmışikinci fıkrasının (a) bendiyle, 5300 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
birinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Lisanslı depo işletme, bunlara ortak olma, yönetici ve denetçi görevlerinde bulunacaklarda ara
nacak mahkumiyet koşulu, Türk Ceza Kanunu hükümleri dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Düzenlemede, Türk Ceza Kanununun suç karşılığı uygulanan yaptırım sistemi, mahkumiyetin 
kanuni sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin güvenlik tedbirleri, 
suç karşılığı uygulanan cezalarda özellikle mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan aslî ce
za - fer'i ceza ayrımına yeni Türk Ceza Kanununda yer verilmemesi, Türk Ceza Kanununun özel 
hükümler kitabında yer alan bazı suçlara karşı uygulanan yaptırımların alt ve üst sınırları, 5275 sa
yılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 105, 106, 107 ve 108 inci mad
desi hükümleri ile 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 34 üncü maddesi kısmen değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasıyla, maddede sayılanların kendi kusurlarından dolayı meydana gelen 

zararlardan sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında yer alan, "Devlet memuru" ibaresi, Türk Ceza Kanununun 6 ncı 
maddesi hükmü dikkate alınarak "kamu görevlisi" olarak değiştirilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan haksızlık oluşturan fiil, fiilin 
kapsamı ve niteliği dikkate alınarak idarî para cezasını gerektirir kabahat olarak düzenlenmiş ve bu 
idarî para cezalarının mahallî mülkî amir tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde, suç karşılığı olarak uygulanacak yaptırım bakımın
dan Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle, bu maddede belirtilen fiillerin işlenmesi sonu
cunda meydana gelen zararın herhangi bir şekilde tazmin edilmemiş olması halinde bu zararın ge
nel hükümlere göre tazmin ettirileceği hükme bağlanmak suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu hükümleriyle de uyum sağlanmıştır. 

(163) Maddenin yüzaltmışüçüncü fıkrasının (a) bendiyle, 5302 sayılı Kanunun 51 inci madde
sinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddeyle, mülga Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesine yapılan yollama, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 257 nci maddesi olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 55 inci maddesi başlığı, bir ve ikinci fıkraları değiştirilmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, maddede yer alan aykırılık oluşturan fiil kar

şılığı uygulanacak yaptırım, idarî para cezası olarak düzenlenmiş ve bu cezanın miktarı 5083 sayı
lı Kanuna uygun hale getirilmiştir. Öte yandan, fiilin tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
halinde, tüzel kişiler için de ayrıca idarî para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hü
kümleri dikkate alınmak suretiyle, fıkrada geçen bazı terim ve ifadelerde değişiklikler yapılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 56 ncı maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 
Madde ile, idarî yaptırım kararını verecek merci gösterilmiş ve idarî para cezası miktarı, 5083 

sayılı Kanunla uygun hale getirilmiştir. 
Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 60 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Maddeyle, işyeri kapatma yaptırımının, yaptırım süresince işyerinin mühürlenmesi suretiyle 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının takip ve tahsil usulünün, Kabahatler Kanununun genel 

hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlenmesi sebebiyle, buna ilişkin hükümlere madde metnin
de yer verilmemiştir. 

(164) Maddenin yüzaltmışdördüncü fıkrasının (a) bendiyle, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi kısmen değiştirilmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 7 nci maddesinde kabahatin ihmali 
davranışla işlenmesi, 9 uncu maddesinde kast ve taksirle işlenmesi ve 12 nci maddesinde de huku
ka uygunluk nedenleri ile kusuru ortadan kaldıran nedenler, başka bir deyimle, kabahatlerden dola
yı sorumluluğun esasları ayrıntılı olarak düzenlenmiş olduğundan, maddede idarî para cezasını ge
rektiren haksızlığın ve idarî para cezasının miktarının belirlenmesinde ölçüt olarak kabul edilen ağır 
kusur, birinci derece kusur ve ikinci derece kusur ibarelerine madde metninde yer verilmemiştir. Ay
rıca, maddede yer alan idarî para cezası miktarları, 5083 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak 
güncellenmiştir. Maddede yer alan, zamanaşımı sürelerine ilişkin hükümlere de aynı gerekçeyle 
madde metninde yer verilmemiştir. Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, 
takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendi
ğinden, buna ilişkin hükümlerle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 
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Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında mülga Türk Ceza Kanu
nuna yapılan yollama, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi olarak değiştirilmiştir. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek, idarî para ce
zasını gerektiren kabahatlerle ilgili olarak kanun yolu bakımından Kabahatler Kanunu hükümleri 
uygulanacağından, kurulun, idarî para cezası verilmesine ilişkin kararlara karşı açılacak davalar ba
kımından istisna getirilmiştir. 

(165) Maddenin yüzaltmışbeşinci fıkrasının (a) bendiyle, 5320 sayılı Kanunun 8 inci maddesi
nin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. 

İlk derece mahkemelerinin 1 Haziran 2004 tarihinden önce karara bağladıkları dosyalardan 
temyiz talebiyle veya re'sen Yargıtay'a gönderilmiş olup da henüz tebliğname düzenlenerek ilgili 
Ceza Dairesine gönderilmemiş olanlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23/03/2005 ta
rihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanu
nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne istinaden, Türk Ceza Hukukuna ilişkin yeni kanuni 
düzenlemeler karşısında, lehe kanun hükümlerinin uygulanması yönünde değerlendirme yapılmak 
üzere esas mahkemesine iade edilebilmektedir. 

5320 sayılı Kanun ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuda istisna olarak özel bir 
yetki tanınmıştır. Bu düzenlemeye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yeni düzenlemeleri kar
şısında lehe kanun değerlendirmesinin yapılmasının zorunlu ve muhakkak görüldüğü durumlarda, 
zaman kaybının önüne geçilmek amacıyla; dosyanın, ilgili Ceza Dairesine gönderilmeksizin, Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından esas mahkemesine iadesine karar verilebilmektedir. 

Ancak, işleri çabuklaştırmak amacıyla kabul edilen bu yetki beklenen amacı sağlamadığı gibi, 
bunun hukuki niteliği konusunda uygulamada tereddütler yaşanmaktadır. Bu nedenle, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına tanınan bu yetkinin kaldırılmasının daha doğru olacağı düşünülmüştür. 
Fakat, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce mahkemesine iade edilmiş olan dos
yalarla ilgili olarak izlenecek yöntemin kanuni düzenleme yapılarak belirlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tanınan bu yetki, 1 Haziran 2005 tarihinden önce aleyhi
ne temyiz kanun yoluna başvurulmuş olan hükümlerin ilişkin oldukları dosyalarla sınırlı bulunmak
tadır. Henüz kesinleşmemiş dosyalarla ilgili olarak bu yetki kullanılabilmektedir. Bu nedenle, sanık 
hakkındaki kovuşturma süreci henüz sona ermiş değildir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5320 sayılı Kanuna dayanılarak verilen iade ka
rarında, verilen hükmün hukuka uygun olup olmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunulmamak
tadır. Bu bakımdan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen bu karar, teknik bakımdan 
bozma kararı niteliğinde değildir. 

Bu durumda, esas mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iade edilen dosya 
ile ilgili olarak yeni bir karar vermekle yükümlüdür. 

Bu durumda, esas mahkemesinin verebileceği kararlar bakımından iki ihtimal söz konusudur. 
Birinci ihtimalde esas mahkemesi daha önce vermiş bulunduğu hükmün doğru olduğu varsayı

mına dayanarak, sonradan yürürlüğe giren kanunların somut olayda sanık lehine sonuç doğuracak 
bir hüküm içermediği yönünde bir karar verebilir. Bu ihtimalde esas mahkemesi tarafından verilen 
karar, bir direnme kararı niteliğinde değildir. Çünkü daha önce verilmiş olan hüküm, henüz Yargı
tay ilgili Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda hukuka aykırı bulunarak bozulmuş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 1 0 7 -

değildir. Bu ihtimalde, esas mahkemesinin daha önce vermiş bulunduğu hüküm temyiz edildiği ve
ya re'sen temyize tâbi tutulduğu için; bunun Yargıtay ilgili Ceza Dairesinde görüşülerek hukuka uy
gunluğunun denetlenmesi gerekir. Ancak bu denetim sonucunda söz konusu hükmün bozulmasına 
veya onanmasına karar verilebilir. Bu itibarla, esas mahkemesi, söz konusu ihtimalde, daha önce 
vermiş bulunduğu hükmün doğru olduğu varsayımına dayanarak verdiği, sonradan yürürlüğe giren 
kanunların somut olayda sanık lehine sonuç doğuracak bir hüküm içermediği yönündeki kararla bir
likte, dosyayı yeniden Yargıtay'a göndermesi gerekir. 

Bu durumda dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilebilmesi için herhangi bir talepte bulunul
masına gerek yoktur. Başka bir deyişle, verilen karar üzerine dosya, ilgili Ceza Dairesince temyi-
zen incelenmesi için, re'sen Yargıtay'a gönderilmek gerekir. 

İkinci ihtimalde, esas mahkemesi, önce hüküm vermiş olmasına rağmen, sonradan yürürlüğe 
giren kanunların somut olayda sanık lehine sonuç doğuracak hükümler içerdiği gerekçesiyle, henüz 
kesinleşmemiş olan önceki hüküm yerine, yeni bir hüküm tesis eder. 

Ancak, yeni hüküm tesis edilmeden önce, daha önce verilmiş olan hükmü hukuken geçersiz 
kılmaya yönelik bir kararın verilmesi gerekir. Çünkü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
5320 sayılı Kanuna dayanılarak verilen iade kararı, bozma karan niteliğinde değildir. Yani, Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcılığının dosyanın iadesi yönünde vermiş bulunduğu karara rağmen, esas 
mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan hüküm varlığını devam ettirmektedir. 

Esas mahkemesi, daha önceki hükümden bağımsız olarak yeni bir hüküm kuracaktır; yani, bu 
yeni hükümde, daha önceki hükmü kurarken vardığı kanaatleri ile de bağlı değildir. 

Fıkranın (b) bendiyle, müdafi ve vekile ödenen ücretin, yargılama giderlerinden sayılmasını 
sağlamak amacıyla söz konusu değişiklik yapılmıştır. 

Ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, Türkiye Barolar Birliği tarafından 
barolar arasında yapılacak dağıtıma ve bu madde hükümlerine göre yapılacak ödemelerin denetlen
mesine ilişkin esas ve usullerin, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınmak suretiyle, Adalet ve Ma
liye Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu dü
zenlemeyle, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, genel bütçe içe
risindeki harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin aktarılması halinde bunların bütçe disiplininin sağ
lanması için, "denetim" görevinin Maliye Bakanlığınca yerine getirilerek, bu Kanun hükümlerine gö
re aktarılan ödemelerin amaca uygun olarak harcanıp harcanmadığının kontrolü amaçlanmıştır. 

(166) Maddenin yüzaltmışaltıncı fıkrasıyla, 5324 sayılı Kanunun 5 inci maddesi değiştirilmiş 
ve idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulüne ilişkin hükümler, Kaba
hatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, buna ilişkin hüküm
lere madde metninde yer verilmemiştir. Ayrıca, maddede geçen, idarî para cezasını gerektiren fiil
lerin "tekerrürü" şeklindeki ibare yerine "tekrarı" deyimi kullanılmak suretiyle Kabahatler Kanunu
na uyumu sağlanmıştır. 

(167) Maddenin yüzaltmışyedinci fıkrasının (a) bendiyle, 5326 sayılı Kanunun 3 üncü madde
si değiştirilmiştir. Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinin yürürlükte olan metnine göre, bu Ka
nunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanacaktır. Bunun sonucu 
olarak Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri diğer kanunlarda yer alan idarî para 
cezasını gerektiren bütün fiiller açısından da uygulanabilecektir. Ancak, bu uygulama, üst kurullar 
tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin olarak yargı yolu bakımından bir tartışmaya neden ol-
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muştur. Üst kurullar tarafından belli sektörlerdeki faaliyetlerin denetlenmesi bağlamında yüksek 
meblağlarda idarî para cezaları verilebilmektedir. Bu itibarla, madde metninde, özellikle üst kurul
lara ilişkin kanunlarda bu kurulların vereceği idarî para cezalarına karşı ilk derece mahkemesi ola
rak Danıştaya gidilebilmesine imkân tanıyan bir düzenleme yapılmıştır. 

Fıkranın (b) bendiyle, Kanunun 17 nci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları değiştirilmiştir. Be
lediye organları veya görevlileri tarafından verilen idarî para cezalarının kendi saymanlıkları tara
fından tahsil edilmesine ve sadece nispi nitelikteki idarî para cezalarının tahsilinin takside bağlan
masına yönelik olarak bu değişikliğin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Fıkranın (c) bendiyle, Kanunun 27 nci maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye ye
ni fıkralar eklenmiştir. Maddenin beşinci fıkrasında, idarî yaptırım kararını bu Kanunun 24 üncü 
maddesine göre mahkemenin vermesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebileceği hu
susuna açıklık getirilmek için değişiklik yapılmıştır. 

Cumhuriyet savcısı, suç oluşturduğu iddiasıyla yapılan şikayet üzerine bir fiille ilgili olarak so
ruşturma başlatır. Soruşturma sonucunda, fiilin suç oluşturmadığı kanaatine vararak, fail hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Ancak, Cumhuriyet savcısı bu fiilin kabahat oluşturduğu 
gerekçesiyle, fail hakkında idarî para cezasına karar verir. Bu durumda, şikayetçi, fiilin suç oluştur
duğu iddiasıyla Cumhuriyet savcısının kararına itiraz edebilir. Buna karşılık, fail, davranışının ka
bahat de oluşturmadığını ileri sürerek hakkında verilen idarî para cezasının kaldırılmasını talep ede
bilir. Bu gibi durumlarda kanun yolu bakımından nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususuna açıklık 
getirmek için madde metnine altıncı fıkra eklenmiştir. 

Yedinci fıkra olarak madde metnine eklenen hükümle, aynı sorunun kovuşturma evresinde or
taya çıkması haline özgü çözüm getirilmiştir. 

Madde metnine sekizinci fıkra olarak eklenen hükümle, Kabahatler Kanununun düzenlemele
rinin ortaya çıkardığı bağlantı sorununa çözüm getirilmiştir. 

Fıkranın (ç) bendiyle, Kanunun 28 inci maddesine fıkra eklenmiştir. İdarî yaptırım kararına kar
şı başvuruda bulunulan sulh ceza mahkemesinin sadece başvurunun reddi veya kabulü yönünde karar 
verebilmesi, ortaya bir eksikliği çıkarmıştır. İdarî düzene aykırı fiillerle ilgili olarak kanunlarda idarî 
para cezası maktu değil, alt ve üst sınırları gösterilmek suretiyle de belirlenebilmektedir. Kanunda 
idarî para cezasının alt ve üst sınırlarının gösterildiği kabahatten dolayı somut olayda idarî para ceza
sına karar verilmesinin gerekmesine rağmen, verilmiş olan idarî para cezasının kabahat fiilinin oluş
turduğu haksızlıkla orantılı olmaması halinde; mahkemenin verilen idarî para cezasında değişiklik ya
parak da başvurunun kabulüne karar verebilmesini sağlamak için iş bu değişiklik yapılmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, Kanunun Geçici 1 inci maddesine "ve 1 Haziran 2005 tarihinden sonra 
yürürlüğe giren diğer kanunlardaki idarî para cezaları ile ilgili olarak" ibaresi eklenmek suretiyle 
5083 sayılı Kanunda öngörülen para birimi bakımından benimsemiş olduğu sistemin idarî para ce
zalarında uygulanması sağlanmıştır. 

(168) Maddenin yüzaltmışsekizinci fıkrasıyla, 5352 sayılı Kanuna 13/A maddesi eklenmiştir. 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesindeki düzenlemeye göre, belli bir suçtan mah
kumiyete bağlı süresiz hak yoksunluğundan söz edilemez. İşlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye 
karşı duyulan güven sarsıldığı için suçlu kişi, özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan bel
li hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Ancak, bu hak yoksunlukları süresiz değildir. Ce
zalandırılmakla güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağla-
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yıp tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, 53 üncü maddede suça bağlı hak yoksunlukları
nın da belli bir süreyle sınırlandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır. Türk Ceza Kanununda, 
belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkûmiyetin sonucu olarak ömür boyu devam edecek bir 
hak yoksunluğu söz konusu olmadığı için, yasaklanmış hakların geri verilmesi müessesesine ilişkin 
düzenleme yapılmamıştır. 

Ancak, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununa ilişkin Teklifin TBMM Adalet Komisyonundaki mü
zakereleri sırasında, bu Kanunun Geçici 2 nci maddesine yapılan bir ilaveyle; diğer kanunlardaki 
kasıtlı bir suçtan dolayı belirli süreyle hapis cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mah
kum olan kişilerin, belli hakları kullanmaktan süresiz olarak yoksun bırakılmasına ilişkin hükümle
ri saklı tutulmuştur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki çeşitli kanunlardaki süresiz hak yok
sunluğu doğuran bu hükümlere rağmen, yasaklanmış hakların geri verilmesi yolunun kapalı tutul
ması, uygulamada ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak, 5237 sa
yılı Türk Ceza Kanunu dışındaki çeşitli kanunlardaki kasıtlı bir suçtan dolayı belirli süreyle hapis 
cezasına veya belli suçlardan dolayı bir cezaya mahkum olan kişilerin süresiz olarak kullanmaktan 
yasaklandıkları hakları tekrar kullanabilmelerine imkân tanıyan bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

(169) Maddenin yüzaltmışdokuzuncu fıkrasının (a) bendiyle, 5395 sayılı Çocuk Koruma Ka
nununun 19 uncu maddesi, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hükümlerinin Ceza 
Muhakemesi Kanununa konan hükümlerle uyumunun sağlanması amacıyla değiştirilmiştir. Ancak, 
Çocuk Koruma Kanununda kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesiyle ilgili olarak yer 
verilen çocuklara özgü hükümler korunmuştur. 

Fıkranın (b) bendiyle, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23 üncü maddesinin hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerinin Ceza Muhakemesi Kanununa konan hüküm
lerle uyumunun sağlanması amacıyla madde metni değiştirilmiştir. Ancak, Çocuk Koruma Kanu
nunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesiyle ilgili olarak yer verilen çocuklara öz
gü hükümler korunmuştur. 

Fıkranın (c) bendiyle, Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümlerinin çocukla
ra yüklenen suçlarla ilgili olarak da uygulanmasını sağlamak amacıyla bu Kanunun 24 üncü mad
desi değiştirilmiştir. 

(170) Maddenin yüzyetmişinci fıkrasıyla, 5403 sayılı Kanunun 22 nci maddesi yeniden düzen
lenmiştir. İdarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi ve tahsil usulü, Kabahat
ler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, bu hükümlere madde 
metninde yer verilmemiştir. 

Madde 2- Maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair Ni
zamname yürürlükten kaldırılmıştır. 

Nizamnamede hapis ve para cezalarına ilişkin hükümler yer almaktadır. Demiryollarının kas
ten tahribi ve bombalanması sonucu adam öldürmeyi düzenleyen 1 ve 2 nci maddeleri, 5218 sayılı 
Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci 
maddesinin (L) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddeler yürürlükten kalktığı için, bunlarla 
bağlantılı olan ve 2 nci maddeden sonra düzenlenen Zeyil de hükümsüz kalmıştır. 3 üncü maddesi 
5237 sayılı Kanunun 106 ve 148 inci maddeleri; 4 üncü maddesi 5237 sayılı Kanunun 85, 89, 179 
ve 180 inci maddeleri; 5 inci maddesi 5237 sayılı Kanunun 257 nci maddesi; 6 nci maddesi 5237 
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sayılı Kanunun 278 inci maddesi; 7 nci maddesi 5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi; 14 üncü mad
desi 5237 sayılı Kanunun 177 nci maddesi; 17 nci maddesi 5237 sayılı Kanunun 174 üncü madde
si karşısında hükümsüz kalmıştır. Ayrıca, 20, 21, 22 ve ek 2 nci maddelerinin uygulama imkânı kal
mamıştır. Diğer yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda idarî yaptırımlar ayrıntılı olarak düzen
lendiğinden, bu alanda herhangi bir boşluk bulunmamaktadır. Emre aykırı davranışlar da Kabahat
ler Kanununda kabahat olarak düzenlenmiştir. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin genel 
ve ayrıntılı düzenlemelere yer verildiğinden, Nizamnamedeki buna ilişkin hükümlerin kaldırılma
sında da bir sakınca doğmayacaktır. 

119 sayılı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me 3743 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ka
mu İktisadi Teşekküllerinin tarifi yapılmış ve 28/10/1984 tarihli Resmi Gazete'de TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün statüsü yayımlanmıştır. Dolayısıyla söz konusu Nizamnamenin normlar hiye
rarşisine uygun bir dayanağı da bulunmamaktadır. Bu nedenlerle Nizamnamenin yürürlükten kaldı
rılması öngörülmüştür. 

Fıkranın (b) bendiyle, Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatin 34 üncü maddesi 5237 
sayılı Kanunun 152 ve 154 üncü maddeleri, 36 ncı maddesi ise 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece 
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun ce
za mahkemelerinin görevlerini belirleyen hükümleri karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (c) bendiyle, 618 sayılı Limanlar Kanununun 14, 15 ve 16 ncı maddeleri, idarî yaptı
rım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hüküm
lerinde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ç) bendiyle, 1086 sayılı Kanunun 422 ve 454 üncü maddeleri, Anayasanın 36 ncı 
maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle güvence altına alınan hak arama özgürlüğünü sı
nırlandırıcı nitelikte olduğundan yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (d) bendiyle, 1219 sayılı Kanunun 80 inci maddesi, 5235 sayılı Kanun ile adlî yargı 
ilk derece mahkemelerinin görevleri belirlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, diş hekim
lerinin protez laboratuvarı açmaları ve diş protez teknisyenlerinin istihdamına ilişkin düzenlemele
re aykırı hareket etmeleri hâlinde bunlar hakkında uygulanacak disiplin rejimi 3224 sayılı Kanun
da düzenlenmiş olduğundan, Kanunun ek 9 uncu maddesi bu ikili düzenlemenin ortadan kaldırıl
ması amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (e) bendiyle, 1262 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
Kanunun 18, 19 ve ek 1 inci maddelerindeki kurallara aykırılık dolayısıyla idarî yaptırım kararı ve
rilmiş olması hâlinde, bu fiillerden sağlığa zararlı olabilecek sonuçların doğması durumunda ayrı
ca, mülga 765 sayılı Kanunun 395 inci maddesinin karşılığı olan 5237 sayılı Kanunun 186 ncı mad
desinin uygulanması, Kabahatler Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen içti
ma kurallarıyla bağdaşmayacağından madde yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, bu Kanunda belir
tilen eylemlerin niteliği ve sonuçları itibariyle yaptırım olarak suç kapsamında değerlendirilmesi 
hâlinde 5237 sayılı Kanunun 186 ncı maddesi, eylemin kabahat olarak nitelendirilmesi hâlinde ise, 
bu Kanunda belirtilen ve idarî para cezasını gerektiren yaptırımlar uygulanabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



-111 — 

Fıkranın (f) bendiyle, 1608 sayılı Kanunun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve ek 2 nci maddeleri, idarî yap
tırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hüküm
lerinde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, ek 1 inci madde, mad
denin ikinci fıkrasıyla yeniden düzenlendiğinden, bu madde de yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (g) bendiyle, 1705 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, Kabahatler Kanununun genel hü
kümleri karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ğ) bendiyle 5235 sayılı Kanunun hükümleri dikkate alınarak 2219 sayılı Kanunun 46 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (h) bendiyle, 2313 sayılı Kanunun 27 nci maddesi, 5235 sayılı Kanunun 8 ilâ 15 inci 
maddeleri ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesi karşısında, 29 uncu maddesi ise, 5237 sayılı Ka
nunun tekerrür hükümleri karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ı) bendiyle, 2903 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası, idarî yaptırım 
kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hü
kümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (i) bendiyle, 3153 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi, bu Kanunda yazılı fiillerin kabahat 
niteliğinde bulunması ve yaptırımların idarî mercilerce verilmesi öngörüldüğünden ve kanun yolu da Ka
bahatler Kanununda düzenlenmiş olduğundan, Kanunun 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (j) bendiyle, 4081 sayılı Kanunun 17 nci maddesi, bu maddede yer alan hükümler 31 inci 
maddede yeniden düzenlendiğinden ve 23 üncü maddesi ise 5237 sayılı Kanunun 6 nci maddesin
de kamu görevlisi tanımına yer verildiğinden Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Fıkranın (k) bendiyle, 4473 sayılı Kanunun 37 nci maddesi, 5271 sayılı Kanunun soruşturma 
evresinde ilk tahkikata ilişkin hükümler bulunmadığından ve 42 nci maddesi ise 5271 sayılı Kanu
nun hükümleri karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (1) bendiyle, 4654 sayılı Kanunun 11 inci maddesi, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Ka
nununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükmü karşısında yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (m) bendiyle, 5442 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (C) ve (E) fıkraları ile 14 ve 
45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Adlî sicil ve arşiv kayıtlarının sorgulama yetkisine ilişkin özel düzenlemeler 25/5/2005 tarihli 
ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununda yer aldığından, (C) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Mülga 
1412 sayılı Kanuna yapılan yollamanın karşılığını oluşturan düzenleme 5271 sayılı Ceza Muhake
mesi Kanununda bulunmadığından (E) bendi de yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, maddede yer 
alan düzenleme konusu genel olarak Türk Ceza Kanununda ve diğer özel kanunlarda yer aldığın
dan 14 üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunun 45 inci maddesi de idarî teşkilatlanma ya
pısında bucak idaresi bulunmadığından yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (n) bendiyle, 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin iki ve beşinci fıkraları, idarî 
yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hü
kümlerinde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (o) bendiyle, 5584 sayılı Kanunun 57 ve 58 inci maddeleri ile 61 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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57 nci maddede öngörülen fiilleri yaptırıma bağlayan kurallar Türk Ceza Kanununda bulundu
ğundan, Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla, madde yürürlükten kaldırılmıştır. Öte yandan, mad
dede idarî para cezası olarak yaptırıma bağlanan fiillere ilişkin düzenlemelere madde metninde yer 
verilmemiştir. 

Esasen, tehlikeli maddelerin bulundurulması, nakledilmesi veya el değiştirmesi, Türk Ceza Ka
nununda suç olarak yaptınma bağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, niteliği itibarıyla, sağlığa veya baş
ka bir değere zarar verebilecek olan ya da niteliği itibarıyla bulundurulması ayrıca yaptırıma bağla
nan maddeler de gerek Türk Ceza Kanununda gerekse konusuna göre ceza hükmü içeren diğer özel 
kanunlarda yaptırıma bağlanmış bulunmaktadır. Öte yandan, Kabahatler Kanunu hükümlerine gö
re, fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi hâlinde, aynı fiilden dolayı idarî yaptırım uygulanamaya
cağından düzenlemeyle 58 inci maddenin yürürlükten kaldırılması sağlanmış olmaktadır. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı bir şekilde posta işletmesi faaliyetinde bulunanların taşıtlarının 
müsadere edileceğine ilişkin düzenleme, bu Kanunun 59 uncu maddesinde izinsiz posta işletmesi 
fiillerinin idarî para cezasını gerektirmesi sebebiyle, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre, suç kar
şılığı bir güvenlik tedbiri olan müsaderenin kabahat nevinden bir fiile uygulanması söz konusu ola
mayacağından 61 inci maddenin (III) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ö) bendiyle, 5683 sayılı Kanunun 27 nci maddesi, 5235 sayılı Kanunun mahkemele
rin görevini belirleyen hükümleri karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (p) bendiyle, 5846 sayılı Kanunun 73, 74 ve 79 uncu maddeleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yer alan fiillerin bir kısmı, 71 inci madde kapsamında 
tanımı yapılan yeni suçları oluşturmaktadır. Ayrıca, maddenin (c) bendi kapsamında yer alan suç, 
tanımı değiştirilerek 72 nci maddede yeniden tanımlanmıştır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun suça iştirake ilişkin hükümleri bütün suçlar açısından uygu
lama kabiliyetini haiz olduğu için; bu Kanun kapsamında özel iştirak hükümlerine yer verilmesine 
gerek görülmemiş ve Kanunun 74 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun müsadereye ve Ceza Muhakemesi Kanununun elkoymaya ilişkin ayrın
tılı düzenlemeleri karşısında, Kanunun 79 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (r) bendiyle, 6136 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi, 23/03/2005 tarihli ve 5320 sayı
lı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18 inci madde
si hükmü karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (s) bendiyle, 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrası, maddenin birin
ci fıkrasında yapılan değişiklik nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ş) bendiyle, 6343 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi Türk Ceza Kanununun sahtecili
ğe ilişkin hükmü göz önünde tutularak yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ayrıca, 5235 sayılı Kanun ile adlî yargı ilk derece mahkemelerinin görevleri genel olarak be
lirlendiğinden Kanunun 73 üncü maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (t) bendiyle, 6831 sayılı Kanunun 80 ve ek 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
80 inci madde kapsamına giren fiiller ve usule ilişkin düzenlemeler, 4915 sayılı Kara Avcılığı 

Kanununun 2, 14, 20, 24 ve 28 inci maddelerinde yer alan hükümlerle karşılandığından madde yü
rürlükten kaldırılmıştır. 
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Kanunun ek 7 nci maddesi ise, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi 
ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (u) bendiyle, 7126 sayılı Kanunun 58 inci maddesi, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Ka
nununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükmü karşısında yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ü) bendiyle, 7201 sayılı Kanunun 57 nci maddesi hükmünün, kapsamı, niteliği ve 
yeri itibariyle 7201 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde düzenlenmesi nedeniyle madde, yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Fıkranın (v) bendiyle, 7269 sayılı Kanunun 48 ve 49 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Kanunun 48 inci maddesi, 5275 sayılı Kanunun 106 nci maddesi hükümleri karşısında ve 49 uncu 

maddesi ise, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygula
ma Şekli Hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükmü karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (y) bendiyle, 7402 sayılı Kanunun 21 inci maddesi, idarî yaptırım kararlarının veril
mesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü Kabahatler Kanunun genel hükümler kısmın
da düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (z) bendiyle, 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 360 inci 
maddesine yollama yapılmak suretiyle yer alan düzenleme, bu maddede suç gerektiren bir fiilin bu
lunmaması sebebiyle ikinci fıkra, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (aa) bendiyle, 222 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin fiilin tekrarı halinde ceza artı
rımı sonucunu doğuran beşinci fıkrası, dördüncü fıkradaki idarî para cezası alt ve üst sınırı göste
rilmek suretiyle düzenlenmiş olması nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (bb) bendiyle, 298 sayılı Kanunun 139 ve 178 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış
tır. Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesinde cezanın belirlenmesinde her somut olayda göz önün
de tutulacak ölçütlere yer verildiğinden ve buna göre de suça özgü cezanın alt ve üst sınırlarında 
takdir yetkisini kullanacağından, artırıma ilişkin Kanunun 139 uncu maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. Ayrıca, Kanunda aykırılık halleri, ilgili maddelerde yapılan değişiklikle suç ve kabahat ola
rak nitelendirildiğinden ayrıca ihlalin suç olması halinde düzenlenen tutanakların delil değerinin 
takdiri ve değerlendirilmesi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılacağın
dan 178 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (cc) bendiyle, 775 sayılı Kanunun 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Ka
nunda yazılı olan haksızlık hallerinin bir kısmı Türk Ceza Kanunu anlamında suç, diğer bir kısmı 
ise Kabahatler Kanunu anlamında kabahat olarak düzenlenmiştir. Suç karşılığı uygulanan yaptırı
mın niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında genel anlamda mahkemelerin görev ve yetki kuralları 
5235 sayılı Kanunda düzenlendiğinden madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (çç) bendiyle, 854 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde geçen davaların acele mevaddan 
sayılacağına ilişkin düzenlemeyi içeren son fıkrası, 5320 sayılı Kanun, Ceza Muhakemesi Kanunu ve 
maddede düzenlenen suçların mahiyet ve işleniş şekilleri dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu Kanunda yazılı olan haksızlık hallerinin bir kısmı Türk Ceza Kanunu anlamında suç, diğer 
bir kısmı ise Kabahatler Kanunu anlamında kabahat olarak düzenlenmiştir. Suç karşılığı uygulanan 
yaptırımın niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında genel anlamda mahkemelerin görev ve yetki ku
ralları 5235 sayılı Kanunda düzenlendiğinden madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Fıkranın (dd) bendiyle, 1072 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükmü karşısında ve 
4 üncü maddesi ise, 5235 sayılı Kanun ile adlî yargı ilk derece mahkemelerinin görevleri belirlen
diğinden bu hükümler karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ee) bendiyle, 1136 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle uyum sağlamak amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ff) bendiyle, 1512 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin (III) numaralı fıkrasında dü
zenlenen aykırılık halleri Türk Ceza Kanununda daha ağır bir cezayı gerektiren "suç" olarak düzen
lendiğinden bu fiilin daha hafif bir yaptırımını öngören (III) numaralı fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (gg) bendiyle, 1618 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, 5320 sayılı Kanunla, 3005 sayı
lı Kanunun yürürlükten kaldırılması sebebiyle, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ğğ) bendiyle, 2634 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan hükümler, idarî yap
tırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun 
genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden ayrıca maddenin birinci fıkrasında uyar
ma cezalarının kesin olduğuna ilişkin hükmünde 32 nci maddede düzenlenmesi karşısında madde 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (hh) bendiyle, 2822 sayılı Kanunun 81 inci maddesi, Türk Ceza Kanununun tekerrür 
hükümleriyle suç ve yaptırımların tanım ve uygulamasına ilişkin genel hükümlerdeki düzenlemele
ri dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ıı) bendiyle, 2911 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Ka
nununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükmü karşısında yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ii) bendiyle, 2920 sayılı Kanunun 142 nci maddesinin hükümleri Kanunun 141 inci mad
desine ikinci fıkra olarak eklendiğinden madde yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, Kanunun 144 ve 145 in
ci maddelerinin cezaya ilişkin hükümleri, Kanunun 143 üncü maddesine eklendiğinden ve idarî yaptı
rım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun ge
nel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden bu maddeler de yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (jj) bendiyle, 3091 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, bu Kanunda belirtilen suçlar hak
kında uygulanacak usul hükümleri bakımından yollama yapılan 3005 sayılı Kanunun, 5320 sayılı 
Kanunla yürürlükten kaldırılması sebebiyle; ayrıca, mahkemelerin genel anlamda görevi, 5235 sa
yılı Kanunda düzenlendiğinden, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (kk) bendiyle, 3224 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) 
bentleri, aynı fıkranın (e) bendinde yapılan değişiklik nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (11) bendiyle, 3621 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin dört, beş ve altıncı fıkraları, 
idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Ka
nununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (mm) bendiyle, 3984 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası, 5237 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinde yer verilen kamu görevlisi tanımı karşısında, ek 2 nci maddesi ise, Ka
nunun 34 üncü maddesinde yer alan hükümler ve ek 2 nci maddede yer alan bir kısım hükümlerin 
değiştirilerek 34 üncü maddeye üç ve dördüncü fıkra olarak ilave edilmesi karşısında, gereksiz tek
rarları önlemek amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Fıkranın (nn) bendiyle, 4054 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ceza hükmü içeren kanunlarda yer alan ve kabahat niteliğinde olan hükümlerin uygulama bir
liğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla; Kabahatler Kanununun 7 ilâ 15 inci mad
delerinde yer alan, kabahatin ihmali davranışla işlenmesi, kast veya taksir, hata, sorumluluk, huku
ka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler, teşebbüs, iştirak ve içtima hüküm
leri ile 20 ve 21 inci maddelerinde yer alan soruşturma zamanaşımı ve yerine getirme zamanaşımı
na ilişkin hükümlerin bu kanunlar için de uygulanması gerektiğinden bu hükümlerle ilişkili madde 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (oo) bendiyle, 4447 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası, idarî para ce
zalarının tebliği, takip ve tahsil usulü ve kanun yollarına ilişkin hükümler Kabahatler Kanununun 
genel hükümler kısmında yer aldığından yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (öö) bendiyle, 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin yedi ilâ onikinci fıkraları, idarî 
yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanu
nunun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (pp) bendiyle, 4634 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, 
haklarında uygulanacak yaptırım bakımından 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollama, 
maddenin ikinci fıkrasında yer alan kurul üyelerinin ceza rejimi yönünden kamu görevlisi sayılma
ları ve yine bunların bu madde kapsamına giren fiillerinin söz konusu olması halinde 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesinde tanımlanan suç kapsamında değerlendirileceğinden 
madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ayrıca, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun ge
nel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin olarak Kanunun 11 inci mad
desinin dokuz ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (rr) bendiyle, 4733 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 
idarî yaptırım kararlarının verilmesi ve tahsil usulüne ilişkin hükümler Kabahatler Kanununda ay
rıntılı olarak düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ss) bendiyle, 4857 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin ikinci fıkrası, idarî yaptırım 
kararlarının verilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü Kabahatler Kanununun genel hükümlerin
de ayrıntılı olarak düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (şş) bendiyle, 4915 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 30 uncu maddesinin iki ve 
üçüncü fıkraları, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, takip ve tahsil usulüne ilişkin hükümler, Ka
bahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden, 31 inci maddesi 
ise, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18 in
ci maddesi hükmü dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (tt) bendiyle, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve 
tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında aynntılı olarak düzenlendiğinden buna 
ilişkin hükümlere yer veren 4925 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Fıkranın (uu) bendiyle, 5042 sayılı Kanunun 67 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Şikayet usulü ve zamanaşımına ilişkin hükümler Türk Ceza Kanununun genel hükümler kıs

mında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden madde yürürlükten kaldırılmış ancak bu Kanunda yazılı 
suçların takibinin şikayete bağlı olduğuna ilişkin düzenleme 5042 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi
nin son fıkrasına alınmıştır. 

Fıkranın (üü) bendiyle, 5147 sayılı Kanunun 40 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde metninde yer alan şikâyet hakkı, süresi ve bunun kullanım şekline; mülga 1412 sayılı 

Kanunun 344 üncü maddesine yapılan yollama ve suç nedeniyle eşyalara elkonulması ve yok edil
mesiyle müsadereye ilişkin hükümlere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhake
mesi Kanunu, 5252 sayılı Kanun ve 5320 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, mad
de yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (w) bendiyle, 5149 sayılı Kanunun 27 nci maddesi, Türk Ceza Kanununun genel hü
kümler kısmındaki düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle, 28 inci maddesinin ikinci fıkrası, idarî 
yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanu
nunun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlenmesi ve 29 uncu maddesi ise 5252 sayılı 
Kanun ve 5320 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (yy) bendiyle, 5174 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 
maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklik nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ay
rıca, Kanunun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi (d) bendinde yapılan değişiklik nede
niyle, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (zz) bendiyle, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 
5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine uyum sağlanmak amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (aaa) bendiyle, 5199 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi, idarî yaptırım kararlarının ve
rilmesi, kanun yolu, takip ve tahsil usulü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrın
tılı olarak düzenlendiğinden ve 29 uncu maddesi ise Kabahatler Kanununun 15 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre, aynı kabahatin birden fazla işlenmiş olması hâlinde, her bir kabahat için ayrı 
bir idarî yaptırım kararı verileceği ve kabahatler hakkında içtima kuralları bakımından bir anlamda 
suçlar yönünden olduğu gibi gerçek içtima kuralları kabul edildiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (bbb) bendiyle, 5237 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrası yürürlük
ten kaldırılmıştır. Bir usul hukuku müessesesi olan uzlaşma ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Ka
nununda ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle, uzlaşma kapsamına giren suçları belir
leyen hükmün de Ceza Muhakemesi Kanununda yer almasının daha doğru olacağından fıkra yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Fıkranın (ccc) bendiyle, 5253 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası, 23/03/2005 ta
rihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanu
nun 18 inci maddesi hükmü karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 

Öte yandan, idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesinleşmesi, takip ve tahsil usu
lü, Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden buna ilişkin 
hükümler içeren bu Kanunun 33 üncü maddesinin dört ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldın İmi ştır. 

Fıkranın (ççç) bendiyle, 5302 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi, idarî para cezalarında başvu
rulacak kanun yolu ve bunların kesinleşmesine ilişkin hükümler, Kabahatler Kanununun genel hü
kümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Geçici Madde 1- Maddenin birinci fıkrasıyla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay 
ilgili ceza dairesinde bulunan dosyalar hakkında bu Kanunla değişiklik yapılan kanunlarda yer alan 
dosya esastan incelenmek suretiyle, acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza Kanununun 7 nci mad
desi dikkate alınmak suretiyle karar verilecektir. Madde düzenlemesiyle, esasen, bu Kanunla değiş
tirilen kanunlardaki ceza miktarları ve suçun unsurları yönünden lehte olabilecek sonuçların, yasa 
bozması yerine, Yargıtay ilgili ceza dairesince koşulların bulunması hâlinde, doğrudan uygulanabil
mesi amaçlanmıştır. Böylece, zamanaşımı süresi itibariyle bazı suçlar yönünden bozma nedeniyle 
zamanaşımına uğraması önlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasıyla, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edil
mekte olan mahkumiyet kararları hakkında, hükmü veren mahkemece 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci maddeleri dikkate 
alınmak suretiyle dosya üzerinden incelenmek suretiyle lehe kanun hükümleri belirlenecektir. Dü
zenlemeyle, öncelikle cezası infaz edilmekte olan mahkumiyet hükümlerinin bu Kanunun lehte hü
kümlerinin gecikmeye yer verilmeksizin hükmü veren mahkemece inceleme olanağı sağlanmıştır. 
Bu amaçla da incelemenin dosya üzerinden yapılması esası benimsenmiştir. Ancak, hükmün konu
sunun herhangi bir inceleme, araştırma, delil tartışması ve takdir hakkının kullanılmasını gerektir
mesi hâlinde inceleme, duruşma açılmak suretiyle yapılabilecektir. Bu istisnaî düzenlemeyle, Yar-
gıtayın yerleşmiş içtihatları da dikkate alınarak maddede yer alan koşulların bulunduğunun değer
lendirilmesi hâlinde, inceleme işlemi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmaya ilişkin 
hükümleri dikkate alınarak yerine getirilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesin hükümle sonuç
lanmış olan davalarda lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, yapılan yargılama bakı
mından dava zamanaşımı hükümleri uygulanmayacağı hükme bağlanmış, böylece, yargılama süreci 
içerisinde zamanaşımı süresinin dolmaması ve ceza adaleti gereklerinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 2- Maddeyle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kovuşturma evresinde bu
lunan dava dosyalan hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Maddenin (a) bendiyle, mahkemenin görevli olmaması hâlinde, dosya üzerinde yapılacak in
celeme sonucunda verilecek görevsizlik kararıyla dosya, görevli mahkemeye gönderileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Maddenin (b) bendiyle, daha önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yapılmış olan işlem 
ve kararların hukukî geçerliliklerini sürdürecekleri öngörülmek suretiyle, görevli mahkemenin de
ğişmesi sebebine dayanarak hukukî işlemlerin geçersizliği sebebiyle usulü işlemlerin tekrar yapıl
masının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 3- Maddeyle, bu Kanunla çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikle, adı geçen ka
nunlarda yer alan ve suç karşılığı uygulanan yaptırımı idarî yaptırıma dönüşen fiiller nedeniyle so
ruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca, kovuşturma evresinde mahkemelerce ve Yargı
tay'da bulunup da Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığı ile Yargıtay ilgili ceza dairelerince yapılacak 
işlemlerle ilgili uyum hükümlerine yer verilmiştir. 

Madde 3- Yürürlük maddesidir. 
Madde 4- Yürütme maddesidir. 
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22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 

Esas No.: 1/1187 28/8/2006 

Karar No.: 109 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 19/4/2006 tarihli 45 inci toplantısında görüşülen ve geneli üzerindeki görüş
meleri tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edilen, ancak, Tasarının genel olarak, Temel Ce
za Mevzuatına uyum amacıyla yüzyetmiş adet kanunda değişiklik yapması ve bu kanunlardaki ya
pılan değişikliklerin ayrıntılı biçimde incelenerek düzenlenmesi için Alt Komisyona havale edilen 
"Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/1159)", Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
kendileri ile ilgili olan kanunların görüşülmeleri sırasında, Alt Komisyon toplantılarına katılan di
ğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite öğretim üye
lerinin de katılımlarıyla Alt Komisyonumuzun yapmış olduğu yirmiyi aşkın toplantıda etraflı bir 
şekilde incelenip görüşülmüş ve Alt Komisyon, raporunu Komisyonumuza sunmuştur. 

Komisyonumuz; Zonguldak Milletvekili Koksal TOPTAN Başkanlığında, Komisyon Başkan
lık Divanı üyeleri; Başkanvekili, İsparta Milletvekili Recep ÖZEL, Sözcü, Kırıkkale Milletvekili 
Ramazan CAN ve Katip Üye, Kilis Milletvekili Hasan KARA ile diğer Komisyon üyeleri; Adıya
man Milletvekili Fehmi Hüsrev KUTLU, Ağrı Milletvekili Halil ÖZYOLCU, Ankara Milletveki
li Haluk İPEK, Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU, Artvin milletvekilleri Orhan YIL
DIZ, Yüksel ÇORBACIOĞLU, Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK, Çorum milletvekilleri 
Feridun AYVAZOĞLU ile Muzaffer KÜLCÜ, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri AKBULUT, Ga
ziantep Milletvekili Mahmut DURDU, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet YILMAZCAN, Kas
tamonu Milletvekili Hakkı KÖYLÜ, Malatya milletvekilleri Muharrem KILIÇ ile Süleyman SARI-
BAŞ, Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN, Ordu Milletvekili Enver YILMAZ, Tekirdağ Milletve
kili Mehmet Nuri SAYGUN, Uşak Milletvekili Ahmet ÇAĞLAYAN ile Yozgat Milletvekili Bekir 
BOZDAĞ'ın ve Komisyonumuzun Uzmanı Cemil TUTAL'ın; Hükümeti temsilen Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in ve Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Niyazi GÜNEY, yine aynı Genel 
Müdürlük Daire Başkanı Hâkim Zekeriya YILMAZ ve Tetkik Hâkimi Mehmet ÖKMEN ile Yargı
tay Başkanlığından Tetkik Hâkimi Gürsel YALVAÇ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından, Cum
huriyet savcıları Nurgün OLCAY ile Ramazan ÖZKEPİR ile kendileriyle ilgili olan kanunların gö
rüşülmesi sırasında, Komisyon toplantılarına katılan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil top
lum kuruluşlarının temsilcilerinin ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri, Prof. Dr. 
Cumhur ŞAHİN ve Doç. Dr. İzzet ÖZGENÇ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Adem SÖZÜER ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet 
GÖKÇEN'in katılımlarıyla 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 ve 28 Haziran 2006 tarihli toplan
tılarında, Alt Komisyonun kabul ettiği metni esas alarak, Tasarıyı görüşmüş; Tasarının geneli üze
rindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Tasarının gerekçesinde, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun kabulünün ardından diğer kanunların, bu 
kanunlara aykırı olan hükümlerinin ayıklanması amacına yönelik olarak bazı kanunlarda değişiklik
ler yapıldığı ifade edilmektedir. Ancak, Tasarı içeriğine bakıldığında, temel ceza kanunlarına uyum 
amacıyla bazı kanunlarda yapılan değişikliklerin yanı sıra, temel ceza kanunlarında ve uyum ama
cı dışında diğer bazı kanunlarda değişiklik yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle Tasarının başlığı, 
Alt Komisyonca "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda, Temel Ceza Ka
nunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" olarak değişti
rilmiş, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesiyle yüzyetmiş adet kanunun altıyüzkırksekiz maddesinde değişiklik 
öngörülmektedir. Ancak bir çerçeve madde ile sözü edilen bu yüzyetmiş kanunun altıyüzkırksekiz 
maddesinde değişiklik yapılması kanun tekniğine ve içtüzük hükümlerine aykırılık teşkil etmekte
dir. Bu nedenle Tasarının 1 inci maddesinin her bendi, madde haline getirilmiş ve Komisyonumuz, 
raporunu, Tasarının teknik açıdan yeni düzenlemesine uygun olarak hazırlamıştır. 

Tasarının, Alt Komisyonca kabul edilen 1 inci maddesinin 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 
tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatinin 32 nci maddesinde değişiklik yapılmasını 
öngören birinci fıkrasının (a) bendi, 1 inci madde olarak; 33 üncü maddesinde değişiklik yapılma
sını öngören fıkranın (b) bendi, 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

618 sayılı Limanlar Kanununun 11 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören ikinci fık
ra, 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngö
ren üçüncü fıkranın (a) bendi, 4 üncü madde olarak; 11 inci maddesinde değişiklik yapılmasını ön
gören fıkranın (b) bendi ise, Kabahatler Kanununda, bu Tasarı ile değiştirilen hükme paralellik sağ
lamak amacıyla Alt Komisyonca yapılan değişiklik kabul edilmiş ve söz konusu bent, Tasarı met
ninden çıkarılmıştır. 

805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanunun 7 nci mad
desinde değişiklik yapılmasını öngören dördüncü fıkra, 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahi
linde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
beşinci fıkra, 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

859 sayılı İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanunun 
20 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören altıncı fıkra, 7 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanu
nun ek 2 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yedinci fıkrada, Kabahatler Kanununda, 
bu Tasarı ile değiştirilen hükme paralellik sağlamak amacıyla Alt Komisyonca yapılmış olan bu de
ğişiklik kabul edilmiş ve maddenin ikinci fıkrası Tasarı metninden çıkarılarak söz konusu fıkra, 8 
inci madde olarak kabul edilmiştir. 

984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kim
yevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanunun 21 inci maddesinde değişiklik yapılmasını 
öngören sekizinci fıkra, 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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992 sayılı Şeriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus 
Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören dokuzuncu fıkranın (a) ve (b) bentleri, 10 uncu ve 11 inci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 36 ncı maddesinde değişiklik yapılması
nı öngören onuncu fıkranın (a) bendinde, hazırlanmakta olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
Tasarısı hükümlerine paralel olması açısından, red talebinin esas yönünden reddedilmesi ve talepte 
bulunanın kötü niyetli olması halinde idari para cezası verilebileceği şekilde Alt Komisyonca yapı
lan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 12 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

1086 sayılı Kanunun 90 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendin
de, ıslahın kötü niyetle yapılması halinde para cezası verilebileceği, ayrıca davayı uzatmak veya 
karşı tarafı rahatsız etmek düşüncesi ile yapılması halinde mahkemenin davaya devam ederek karar 
vermesini öngörecek şekilde Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, yapılan bu değişiklik, Komisyo
numuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

1086 sayılı Kanunun 113/A maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendinde, 
içerik olarak değişiklik yapılmadan, amacı daha iyi bir şekilde ifade etmek amacıyla Alt Komisyon 
tarafından yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 14 ün
cü madde olarak kabul edilmiştir. 

1086 sayılı Kanunun 149 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmasını öngö
ren fıkranın (ç) bendi, 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1086 sayılı Kanunun 150 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (d) bendin
de, mahkemenin düzenini bozan kişi hakkında uygulanacak işlemin, Ceza Muhakemesi Kanununa 
paralelliği sağlanması ile ilgili Alt Komisyonca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun gö
rülmüş ve söz konusu bent, 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

1086 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (e) bendin
de, maddenin son cümlesi, Ceza Muhakemesi Kanununda bulunan açık hüküm karşısında, gerek 
görülmeyerek Tasarı metninden çıkarılmak suretiyle Alt Komisyon tarafından yapılan değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

1086 sayılı Kanunun 271 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (f) bendin
de, hazırlanmakta olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasarısı hükümleri de dikkate alınarak 
Alt Komisyonca ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenlenmek suretiyle yapılan değişiklik, Komisyo
numuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

1086 sayılı Kanunun 313 üncü, 319 uncu ve 320 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 
fıkranın (g), (ğ) ve (h) bentleri, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlükten kaldırılan hükümleri düzenleyen 2 nci maddesinin (ç) bendiyle yürürlük
ten kaldırılması öngörülen 1086 sayılı Kanunun 422 nci maddesi, yürürlükten kaldırılan hükümler
den çıkarılmış ve hazırlanmakta olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasarısı hükümleri de 
dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde Alt Komisyonca yeniden düzenlenmek suretiyle kabul edilmiş 
ve Komisyonumuzca da yapılan bu değişiklik uygun görülmüş ve ilgili madde hükmü, 22 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 
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1086 sayılı Kanunun 576 ncı maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik öngören fıkranın (ı) ben
dinde, Kabahatler Kanununa uyum sağlamak amacıyla Alt Komisyonca kabul edilmiş olan bu de
ğişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 23 üncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 25 inci maddesinde 
değişiklik yapılmasını öngören onbirinci fıkranın (a) bendinde, kanunun koruduğu hukuki yarar ve 
fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli yaptırımların alt ve üst sınırlarında Alt Komisyonca yapılan de
ğişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 24 üncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

1219 sayılı Kanunun 26 ncı ve 27 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) 
ve (c) bentleri, 25 inci ve 26 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1219 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendinde, 
bu Tasarı ile getirilen, diğer meslek gruplarının mesleklerini icra etmeleri için aranan şartlara uyu
mun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış; ayrıca "Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti" ile 
"Ali Divanı Haysiyet" ibareleri, ilgili kanunlarında bu kurumların adlarında değişiklik yapılmış ol
ması sebebiyle "Sağlık Bakanlığı" ve "Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu" olarak Alt Ko
misyonca yapılmış olan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 27 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

1219 sayılı Kanunun 41 inci, 42 nci ve 44 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 
fıkranın (d), (e) ve (f) bentleri, 28 inci, 29 uncu ve 30 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1219 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde değişiklik öngören fıkranın (g) bendinde, bu Tasarı 
ile getirilen, diğer meslek gruplarının mesleklerini icra etmeleri için aranan şartlara uyumun sağlan
ması amacıyla değişiklik yapılmış; ayrıca "Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti" ile "Ali Diva
nı Haysiyet" ibareleri, ilgili kanunlarında bu kurumların adlarında değişiklik olması sebebiyle 
"Sağlık Bakanlığı" ve "Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu" olarak değişiklik yapılmış ve söz 
konusu bent, 31 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

1219 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde değişiklik öngören fıkranın (ğ) bendinde, kanunun 
koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak, Alt Komisyon tarafından, idari yaptırımın 
miktarında değişiklik yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüş, söz ko
nusu bent, 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

1219 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddelerinde değişlik yapılmasını öngören fıkranın (h) 
ve (ı) bentleri, 33 üncü ve 34 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1219 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (i) bendinde, 
"Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti" ile "Ali Divanı Haysiyet" ibareleri, ilgili kanunlarında 
bu kurumların adlarında değişiklik olması sebebiyle "Sağlık Bakanlığı" ve "Sağlık Bakanlığı Yük
sek Disiplin Kurulu" olarak değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 35 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

1219 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (j) bendinde, 
kanunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak, Alt Komisyon tarafından, idari 
yaptırımın miktarında değişiklik yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görül
müş, söz konusu bent, 36 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
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1219 sayılı Kanunun 62 nci, 67 nci, 68 inci, 70 inci, 73 üncü ve ek 7 nci maddelerinde deği
şiklik yapılmasını öngören fıkranın (k), (1), (m), (n), (o) ve (ö) bentleri, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 
40 inci, 41 inci ve 42 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1219 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (p) bendin
de, kanunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak, Alt Komisyon tarafından ad
li yaptırım oranlarında değişiklik yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görül
müş ve söz konusu bent, 43 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci, 19 uncu, 20 nci, ek 4 üncü 
ve ek 6 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören onikinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) 
bentleri, 44 üncü, 45 inci, 46 ncı, 47 nci ve 48 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun, 110 uncu, 282 nci, 283 üncü, 284 üncü, 285 inci, 
287 nci, 288 inci, 289 uncu, 290 inci, 291 inci, 292 nci, 294 üncü, 295 inci, 296 ncı, 297 nci, 298 inci, 
299 uncu, 301 inci ve 302 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören onüçüncü fıkranın (a), 
(b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o) ve (ö) bentleri, 49 uncu, 50 nci, 
51 inci, 52 nci, 53 üncü, 54 üncü, 55 inci, 56 ncı, 57 nci, 58 inci, 59 uncu, 60 inci, 61 inci, 62 nci, 
63 üncü, 64 üncü, 65 inci, 66 ncı ve 67 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 
486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik yapılma
sını öngören ondördüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri, 68 inci ve 69 uncu maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

1608 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendi ise, 
Kabahatler Kanununda, bu Tasarı ile yapılan düzenlemeye uyum sağlamak amacıyla Alt Komisyon
ca, Tasarı metninden çıkarılmış, bu değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanu
nun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören onbeşinci fıkranın (a) bendinde, maddenin 
ikinci fıkrasındaki belirsizliğe açıklık getirilmek amacıyla Alt Komisyonca yapılan değişiklik, Ko
misyonumuzca da benimsenmiş ve söz konusu bent, 70 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

1705 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, 71 in
ci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 35 inci, 40 inci, 41 inci, 42 nci, 43 üncü, 44 üncü ve 
45 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören onaltıncı fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve 
(f) bentleri, 72 nci, 73 üncü, 74 üncü, 75 inci, 76 ncı, 77 nci ve 78 inci maddeler olarak kabul edil
miş ve bu maddelerde yer alan idari yaptırım miktarlarında, kanunun koruduğu hukuki yarar ve fi
ilin ağırlığı dikkate alınmak suretiyle değişiklik yapılmıştır. 

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinde de
ğişiklik yapılmasını öngören onyedinci fıkranın (a) bendinde, kanunun koruduğu hukuki yarar ve 
fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli yaptırımın niteliğinde Komisyonumuzca değişiklik yapılmış ve 
söz konusu bent, 79 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

2313 sayılı Kanunun, 24 üncü, 25 inci ve ek 1 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngö
ren fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri, 80 inci, 81 inci ve 82 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

2510 sayılı İskan Kanununun 46 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören onsekizinci 
fıkra, 83 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununun 10 uncu maddesinde değişiklik ön
gören ondokuzuncu fıkra, 84 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 35 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yirminci 
fıkra, Vakıflar Kanununu tümüyle yeniden düzenleyen Vakıflar Kanunu Tasarısının, bu Yasama Yı
lında kanunlaşması hedeflendiğinden, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenmesi 
amacıyla, söz konusu fıkra, Tasan metninden Komisyonumuzca çıkarılmıştır. 

2767 sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik yapılmasını ön
gören yirmibirinci fıkra, 85 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2903 sayılı Pamuk Islahı Kanununun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yirmi-
ikinci fıkra, 86 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanununun 11 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yir-
miüçüncü fıkranın (a) bendinde, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi 
amacıyla mezkûr maddeye, bir cümle Alt Komisyonca eklenmiş ve Komisyonumuzca da bu yapı
lan değişiklik uygun görülmüş ve söz konusu bent, 87 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

3039 sayılı Kanunun, 21 inci ve 22 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(b) ve (c) bentleri, 88 inci ve 89 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

3039 sayılı Kanunun 27 nci ve 28 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(ç) ve (d) bentlerinde, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla 
mezkûr maddelere birer cümle, Alt Komisyonca eklenmiş ve Komisyonumuzca da bu yapılan deği
şiklikler uygun görülmüş ve söz konusu bentler, 90 inci ve 91 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

3039 sayılı Kanunun 30 uncu, 31 inci ve 33 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 
fıkranın (e), (f) ve (g) bentleri, 92 nci, 93 üncü ve 94 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

3122 sayılı Öğretici ve Teknik Filimler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik ya
pılmasını öngören yirmidördüncü fıkra, 95 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanu
nun 11 inci ve 13 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören, yirmibeşinci fıkranın (a) ve 
(b) bentleri, 96 nci ve 97 nci maddeler olarak kabul edilmiş, ayrıca bu bentlerde yer alan idari para 
cezalarının miktarında, kanunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak değişiklik 
yapılmıştır. 

3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması 
Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yirmialtıncı fıkra, 98 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapıl
masını öngören yirmiyedinci fıkrada, kanunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alı
narak adli yaptınmlann alt ve üst sınırlarında Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, Komisyonumuzca 
yapılan bu değişiklik uygun görülmüş ve söz konusu fıkra, 99 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

3467 sayılı Yüksek Mühendis ve Teknik Okulları Mezunlarının Mecburi Hizmetlerine Dair 
Kanunun 6 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yirmisekizinci fıkra, 100 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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3468 sayılı Pul ve Kıymetli Kâğıtların Bayiler ve Memurlar Vasıtasiyle Sattırılmasına ve Bun
lara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yir-
midokuzuncu fıkranın (a) bendi, 101 inci madde olarak aynen kabul edilmiş; 6 ncı maddesinde de
ğişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi 
açısından Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmış ve Komisyonumuzca bu değişiklik uygun 
görülerek söz konusu bent, 102 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 14 üncü 
maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, otuzuncu fıkranın (a) bendinde, kanunun koruduğu hu
kuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak fıkradaki idari yaptırımın, adli yaptırıma dönüştürülme
si ile ilgili olarak Alt Komisyonca yapılan değişiklik, Komisyonumuzca uygun görülmüş ve söz ko
nusu bent, 103 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

3573 sayılı Kanunun 17 nci, 20 nci ve 21 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fık
ranın (b), (c) ve (ç) bentleri, 104 üncü, 105 inci ve 106 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 64 üncü, 65 inci, 67 nci, 68 inci, 69 un
cu, 70 inci ve 71 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören otuzbirinci fıkranın (a), (b), (c), 
(ç), (d), (e) ve (f) bentleri, 107 nci, 108 inci, 109 uncu, 110 uncu, 111 inci, 112 nci ve 113 üncü mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 13 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını 
öngören otuzikinci fıkra, 114 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde değişiklik 
yapılmasını öngören otuzüçüncü fıkranın (a) bendi; Kabahatler Kanununa uyum sağlanması ama
cıyla Alt Komisyonca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş ve söz konusu bent, 
115 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

4081 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, 
116 ncı madde olarak aynen kabul edilmiş; 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fık
ranın (c) bendi, Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesine uyum sağlamak amacıyla Alt Komisyon ta
rafından değişiklik yapılmış ve yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiş ve söz konu
su bent, 117 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

4081 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendi, 118 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun 15 inci maddesinde 
değişiklik yapılmasını öngören otuzdördüncü fıkra, 119 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Daire
lerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanunun, 35 inci, 36 ncı, 
38 inci, 43 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören otuzbeşinci fıkranın (a), (b), (c) ve 
(ç) bentleri, 120 nci, 121 inci, 122 nci ve 123 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

4654 sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 6 ncı ve 
8 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören otuzaltıncı fıkranın (a) ve (b) bentleri, 124 ün
cü ve 125 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
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4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde değişiklik ya
pılmasını öngören otuzyedinci fıkranın (a) bendinde, uygulamada çıkması muhtemel sorunların 
önüne geçilmesi amacıyla, maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde ve üçüncü fıkrasında Komis
yonumuzca değişiklik yapılmış, ayrıca maddenin son fıkrasında yer alan aylık gecikme zammı ora
nının yüksek olması sebebiyle Alt Komisyon tarafından yapılmış olan değişiklik, Komisyonumuz
ca da benimsenmiş, söz konusu bent, 126 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

4922 sayılı Kanunun 21 inci ve 22 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(b) ve (c) bentlerinde, bir önceki maddede yer alan aynı gerekçelerle değişiklik yapılmış; söz konu
su (b) ve (c) bentleri, 127 nci ve 128 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

4922 sayılı Kanunun 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkra
nın (ç) ve (d) bentleri, 129 uncu ve 130 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören otuzseki-
zinci fıkra, 131 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci 
maddesinde değişiklik yapılmasını öngören otuzdokuzuncu fıkra, 132 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

5584 sayılı Posta Kanununun 56 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kırkıncı fık
ranın (a) bendi, 133 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5584 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması öngörülen 57 ve 58 inci maddeleri, yürürlükten 
kaldırılması yerine, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla il
gili maddelerde öngörülen yaptırımlar değiştirilmek suretiyle Alt Komisyon tarafından yapılmış 
olan değişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiş, ayrıca 57 nci maddeye açıklık getirmek ama
cıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmış, yürürlükten kaldırılması öngörülen 5584 sayılı Kanu
nun 57 ile 58 inci maddeleri, 134 üncü ve 135 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

5584 sayılı Kanunun 59 uncu ve 60 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(ç) ve (d) bentleri, 136 ncı ve 137 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5681 sayılı Matbaalar Kanununun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kırkbirin-
ci fıkranın (a) bendi, 138 inci madde olarak aynen; 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngö
ren fıkranın (b) bendinde, kanunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak, adli 
yaptırımın mahiyetinde Alt Komisyon tarafından yapılan değişiklik Komisyonumuzca da benim
senmiş ve söz konusu bent, 139 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 22 nci, 24 ün
cü ve 26 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören kırkikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentle
ri, 140 inci, 141 inci ve 142 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 68 inci maddesinde değişiklik yapılmasını ön
gören kırküçüncü fıkranın (a) bendi, maddenin birinci fıkrası yeniden düzenlenerek, "eser" ibaresi
nin yanı sıra "icra, fonogram ve yapım" ibarelerine de yer verilmiştir. Maddeye ikinci ve üçüncü 
fıkralar olarak eklenen yeni fıkralarda, izinsiz olarak çoğaltılan kopyaların, çoğaltmaya yarayan 
film, kalıp ve benzeri araçların özel hukuk hükümlerine göre nasıl bir işleme tabi tutulacağı husu
suna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Böylece hakkı ihlal edilen kişiye hak ihlalinin önlenmesi ve et
kilerinin mümkün olduğunca azaltılması amacına yönelik olarak tercihte bulunma yetkisi tanınmak-
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tadır. Maddeye eklenen dördüncü fıkrada, "ikinci ve üçüncü fıkraların eser sahibinden başka hak sa
hiplerince uygulanabilmesi için eser sahibinin bu Kanunun 52 nci maddesine uygun yazılı çoğalt
ma izni aranır." hükmüne yer verilmiştir. Maddeye eklenen beşinci fıkra hükmüyle, ceza muhake
mesi hukukunda koruma tedbiri olarak elkoymaya bir sınırlama getirilmektedir. Buna göre şayet 
hak sahibi ikinci ve üçüncü fıkralardaki tercih yetkisini kullanmadığı takdirde, suçun konusunu 
oluşturan eşyanın tamamına elkonulabilecektir. Buna karşılık, hak sahibi ikinci ve üçüncü fıkralar
daki tercih yetkisini kullanmışsa, sadece maddi gerçeğin araştırılmasına yönelik delil elde etmek 
amacıyla elkoyma koruma tedbiri uygulanabilecektir. Bu durumda, yürütülen soruşturma ve kovuş
turma kapsamında suçun konusunu oluşturan izinsiz olarak çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya ya
rayan film, kalıp ve benzeri araçların tamamına elkonulması yoluna gidilmeyecektir. 68 inci mad
deye eklenen bu fıkralarla maddenin ikinci fıkrası altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

Alt Komisyon tarafından, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 143 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

5846 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (b) bendin
de, maddenin başlığı madde metninde yapılan değişikliğe paralel olarak "1. Manevî, mali veya bağ
lantılı haklara tecavüz" şeklinde değiştirilmiştir. Keza, maddenin birinci fıkrasındaki "manevi ve 
malî hakları" ibaresi "manevi, mali veya bağlantılı haklan" olarak değiştirilmiştir. Birinci fıkranın 
(1) numaralı bendinde yapılan değişiklikle suçun konusu olarak "eser" ibaresinin yanı sıra "icra, fo-
nogram ve yapım" ibarelerine de yer verilmiştir, "bir ticari faaliyet çerçevesinde" ibaresi bent met
ninden çıkarılmıştır. Suçu oluşturan seçimlik hareketlerle bağlantılı olarak, "işleyen" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "temsil eden"; "elektronik ortam da dahil olmak üzere" ibaresi yerine, "dağı
tan" ibaresinden sonra gelmek üzere "her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla 
umuma ileten"; "yayan" ibaresi yerine, "satan" ibaresinden sonra gelmek üzere "kiralamak, ödünç 
vermek veya sair şekilde yayan"; keza, "elinde bulunduran" ibaresinden önce gelmek üzere "kişi
sel kullanım amacı dışında" ibarelerine yer verilmiştir. Birinci fıkranın (1) numaralı bendine gerek 
suçun konusu gerek suçu oluşturan seçimlik hareketler bakımından yapılan eklemeler dolayısıyla 
fıkranın (2) ve (3) numaralı bentleri metinden çıkarılmış ve diğer bent numaraları buna göre tesel
sül ettirilmiştir. Fıkranın (4) numaralı bent olarak teselsül ettirilen (6) numaralı bendinde yer alan 
"eser" ibaresinin yanı sıra "icra, fonogram ve yapım" ibarelerine de yer verilmiştir. Birinci fıkranın 
(1) numaralı bendindeki düzenleme karşısında fıkranın (7) numaralı bendi metinden çıkarılmıştır. 
71 inci maddenin yapısının tamamen değişmesi dolayısıyla, Kanunun bu maddeye yollamada bulu
nan ek 4 üncü maddesindeki yükümlülüklere aykırılığın yaptırımını belirlemek amacıyla, 71 inci 
maddeye "Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak 
işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkın
da, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur." şeklinde ikinci fıkra eklenmiştir. Maddeye üçüncü fıkra olarak eklenen ye
ni fıkrada etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmiştir. 

Alt Komisyon tarafından, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 144 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

5846 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (c) bendinde, 72 nci 
maddede yer alan "ticarî amaçla" ibaresi uygulamada ortaya çıkması muhtemel boşlukların önüne geçil
mesi açısından "kişisel kullanım amacı dışında" olarak Alt Komisyonca değiştirilmiş ve bu değişiklik Ko
misyonumuz tarafından benimsenmiş ve söz konusu bent, 145 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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5846 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (ç) bendin
de, maddenin birinci fıkrasında yer alan "71, 72 ve 80 inci" ibaresi "71 ve 72 nci" olarak değiştiril
miştir. Söz konusu fıkraya "hak sahiplerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere uygulamada ortaya 
çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla "veya üyesi oldukları meslek birliklerinin" 
ibaresi Alt Komisyonca eklenmiştir. Maddeye yapılmış olan bu ekleme, Komisyonumuz tarafından 
benimsenmiş ve söz konusu bent, 146 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

5846 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (d) bendi, 
147 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5846 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (e) bendinde, 
maddenin birinci fıkrası yeniden değiştirilerek özel bir ihtiyati tedbir rejimi getirilmiştir. Keza, söz 
konusu maddenin Tasarıyla yürürlükten kaldırılması düşünülen üçüncü fıkrası uygulamada ortaya 
çıkması muhtemel boşlukların önüne geçilmesi amacıyla Alt Komisyonca yeniden metne ilave edil
miş, Komisyonumuz bu madde üzerinde yapılan değişiklikleri yerinde görmüş ve söz konusu bent, 
148 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5846 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (f) bendi, 
5846 sayılı Kanunun diğer maddelerinde, 80 inci maddede yapılması öngörülen değişiklikleri kap
sayacak nitelikte değişiklikler yapılması sebebiyle Tasarı metninden çıkarılması yönünde Alt Ko
misyonca yapılmış olan değişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (g) bendin
de, uygulamada ortaya çıkması muhtemel boşlukların önlenmesi amacıyla, maddenin dördüncü fık
rasına, "Bandrol Yükümlülüğüne aykırı olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "bandrolsüz ola
rak" ibaresi Komisyonumuzca eklenmiş, ayrıca, maddenin onuncu fıkrasında yer alan "kullanan" 
ibaresi "tatbik eden" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, maddenin onüçüncü fıkrasında yapılan değişik
likle, özel bir içtima hükmü öngörülmüştür. Alt Komisyonca yapılmış olan değişiklik, Komisyonu
muzca da kabul edilmiş ve söz konusu bent, 149 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

5846 sayılı Kanunun 85 inci, 86 ncı ve ek 10 uncu maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören, 
fıkranın (ğ), (h) ve (ı) bentleri, 150 nci, 151 inci ve 152 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 
Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, kırkdördüncü fıkranın (a) 
bendinde ve 27 nci maddesinde değişiklik öngören, fıkranın (b) bendinde, kanunla korunan hukuki 
yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak, idari yaptırım oranlarında Alt Komisyonca değişiklik yapıl
mış, yapılan bu değişiklikler, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bentler, 153 ün
cü ve 154 üncü maddeler olarak kabul edilmiştir. 

5953 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendin
de, uygulamada ortaya çıkmış olan aksaklıkların giderilmesi açısından, Alt Komisyonca maddede 
değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 155 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5953 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendi, 
156 ncı madde olarak aynen kabul edilmiş; ek 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
fıkranın (e) bendinde, maddenin ikinci fıkrası, atıf yapılan madde yürürlükten kaldırıldığından bah
se konu olan ikinci fıkra hükmünün Alt Komisyon tarafından Tasarı metninden çıkartılması sure
tiyle yapılan değişiklik, Komisyonumuzca uygun görülmüş ve söz konusu bent, 157 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 
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10/7/ 1953 tarihli At Yarışları Hakkında Kanunun 7 nci maddesindeki suç tanımında yer alan 
yaptırımları, Türk Ceza Kanununa ilişkin yeni mevzuat hükümlerine uyarlanması ve bu suçla ilgili 
olarak soruşturma işlemlerinin genel hükümlere göre yapılabilmesini sağlamak amacıyla yukarıda 
sözü edilen Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik öngören önerge verilmiş; söz konusu önerge, 158 
inci madde olarak kabul edilmiştir. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında değişiklik öngören bir hüküm Tasarıya önergeyle eklenmiştir. Önergeyle; 6136 sa
yılı Kanun Kapsamına giren silahlar için taşıma ve bulundurma ruhsatları için öngörülen beş yıllık 
sürenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, yardımcıları ile Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri yardımcıları ve bu görevde bulunmuş olanlar için aranmaması amaçlanmaktadır. Söz ko
nusu önerge, 159 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kırkbeşinci fıkranın (a) 
bendinde, uygulamada çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla "affa uğramış olsa 
bile" ibaresi eklenmek suretiyle Alt Komisyonca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul 
edilmiştir. Anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında genel ve özel 
af çıkarma yetkisi sayılmıştır. Bu iki af türünün hukuki sonuçlan arasındaki fark, Türk Ceza Kanu
nunun 65 inci maddesinde ortaya konmuştur. Bu durum karşısında madde metnine eklenen "affa uğ
ramış olsalar bile" ibaresini özel affa özgülemek gerekir. Ayrıca Komisyonca, 6136 sayılı Kanun 
kapsamına giren suçlardan mahkumiyetin de silah ruhsatı verilmesine engel oluşturması amacıyla 
değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 160 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
ilgili kanunlara yapılan atıf, atıf yapılan kanunların yürürlükten kaldırılmış olmasından dolayı, bu 
kanunların yerine yürürlüğe konulan kanuna atıf yapılmak suretiyle Alt Komisyon tarafından yapı
lan değişiklik, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve söz konusu bent, 161 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendin
de, kuru sıkı tabancanın öldürmeye elverişli silah haline dönüştürülmesinin yaptırım altına alındığı 
konusuna açıklık kazandırmak, bu tabancanın kullanılması suretiyle suç işlenmesinde kolaylık sağ
lanmasının önüne geçilmesi amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 162 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

6136 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendi, 
163 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

6136 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (d) bendin
de, şiş, satır gibi kesici aletlerin, özellikle gençler tarafından taşınmasının kişiler üzerinde güvenlik 
duygusunu sarsıcı bir etki meydana getirmesi dolayısıyla, bunların saldırı amaçlı olarak taşınması
nın suç olarak tanımlanmasına yönelik olarak 15 inci maddeye bir fıkra eklenmiş ve söz konusu 
bent, 164 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

6136 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (e) bendi, 
165 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasını öngören kırkaltıncı fıkranın (a) bendinde, hükmün uygulanabilirliğini sağlamak 
amacıyla Türk Ceza Kanununa yapılan atfın maddesi değiştirilmek suretiyle Alt Komisyon tarafın
dan yapılan değişiklik, 166 ncı madde olarak kabul edilmiş, 108 inci maddesinde değişiklik yapıl
masını öngören fıkranın (b) bendi ile 110 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(c) bendi, 167 nci ve 168 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6183 sayılı Kanunun 111 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendin
de, Kanunla korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli yaptırım miktarlarında Alt 
Komisyonca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca uygun görülmüş, söz konusu bent, 169 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

6183 sayılı Kanunun 112 nci ve 113 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkra
nın (d) ve (e) bentleri, 170 inci ve 171 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6183 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (f) bendin
de, Kanunla korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli yaptırım miktarlarında Alt 
Komisyonca yapılan değişiklikler Komisyonumuzca uygun görülmüş, söz konusu bent, 172 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılma
sını öngören kırkyedinci fıkranın (a) bendinde, eczacılık yapmaya mani halleri belirleyen suçlardan, 
sadece hapis cezası almış olanların eczacılık mesleğini icra etmemelerini; hapis cezası dışında yap
tırımlara tabi tutulanların eczacılık mesleğini icra etmelerini sağlamak amacıyla, Alt Komisyon ta
rafından yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 173 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

6197 sayılı Kanunun 40 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (b) bendin
de, Kanunla korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak, adli yaptırım miktarının alt sı
nırında Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmış, bu değişiklik Komisyonumuz tarafından be
nimsenmiş ve söz konusu bent, 174 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

6197 sayılı Kanunun 41 inci, 42 nci, 43 üncü, 44 üncü ve 45 inci maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören fıkranın (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri, 175 inci, 176 ncı, 177 nci, 178 inci ve 179 
uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde deği
şiklik öngören kırksekizinci fıkra, 180 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 11 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kırkdo-
kuzuncu fıkra, 181 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören el
linci fıkrada, maddenin birinci fıkrasındaki dinlenme devresinde dükkan, mağaza ve müesseseleri 
kapatma hükmünün uygulanma kabiliyeti kalmadığından, ilgili hükmün madde metninden çıkarıl
mak suretiyle ve Kabahatler Kanununa uyum sağlamak amacıyla aynı maddenin dördüncü fıkrası 
çıkarılmak ve üçüncü fıkrada değişiklik yapılmak suretiyle; Alt Komisyon tarafından yapılan deği
şiklikler, Komisyonumuzca benimsenmiş, söz konusu fıkra, 182 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 124 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören ellibirinci fık
ranın (a) bendinde, kanunla korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli yaptınmlann 
seçimlik olarak verilmesi yerine, birlikte verilmesi amacıyla Alt Komisyon tarafından yapılan değişik
lik, Komisyonumuzca uygun görülmüş, söz konusu bent, 183 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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6326 sayılı Kanunun 125 inci, 126 ncı ve 127 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 
fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri, 184 üncü, 185 inci ve 186 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Oda
larının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını 
öngören elliikinci fıkranın (a) bendinde, veterinerlik yapmaya mani halleri belirleyen suçlardan sa
dece hapis cezası almış olanların veterinerlik mesleğini icra etmemelerini, hapis cezası dışında yap
tırımlara tabi tutulanların veterinerlik mesleğini icra etmelerini sağlamak amacıyla, Alt Komisyon 
tarafından yapılan değişiklik, Komisyonumuz tarafından da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 
187 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

6343 sayılı Kanunun 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci, 70 inci, 71 inci, 72 nci ve ek 2 nci mad
delerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde, ka
nun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığına göre verilmesi öngörülen adli ve idari yap
tırım oranlarında değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiş, söz konusu bentler, 188 inci, 189 un
cu, 190 inci, 191 inci, 192 nci, 193 üncü, 194 üncü ve 195 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 70 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören elliüçüncü 
fıkranın (a) bendi, 196 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
Orman Bakanlığı temsilcilerinin talebi üzerine üniforma verilmesini temin etmek amacıyla Alt Ko
misyonca hüküm eklenmek suretiyle yapılan değişiklik, Komisyonumuzca uygun görülmüş ve söz 
konusu bent, 197 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 78 inci ve 79 uncu maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın 
(c) ve (ç) bentleri, 198 inci ve 199 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (d) bendin
de, 6831 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yazılı olan ve devlet güvenliğine 
karşı örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen orman yakma suçuna ilişkin davaların Ceza Muhakemesi 
Kanununun 250 nci maddesi uyarınca görevlendirilen Ağır Ceza mahkemesinde görülmesini sağla
mak amacıyla Alt Komisyonca yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz ko
nusu bent, 200 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 84 üncü, 85 inci ve 88 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fık
ranın (e), (f) ve (g) bentleri, 201 inci, 202 nci ve 203 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 91 inci ve 92 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(ğ) ve (h) bentleri, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığına göre verilmesi öngö
rülen adli yaptırım oranlarında değişiklik yapılmak suretiyle Alt Komisyonca kabul edilmiş olan bent
ler, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve 204 üncü ve 205 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ı) bendin
de, maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, söz konusu Kanunun 17 nci maddesinde ya
saklanan fiilleri işleyenler ya da izne bağlı işleri izinsiz olarak yapanlar açısından ceza yaptırımı ön
görülürken, 91 inci maddesi hükmünün saklı tutulması yönünde fıkra metnine eklemede bulunul
muştur. Bu eklemenin ifade ettiği anlam şudur: Şayet 17 nci maddedeki yasaklara aykırılığın yanı 
sıra ormandan ağaç kesilmesi gibi bir durum ortaya çıkmışsa, kişi hem 93 üncü maddede belirtilen 
suçtan hem de 91 inci maddede belirtilen suçtan dolayı gerçek birleşme (içtima) hükümlerine göre 
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cezalandırılacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında geçen "işgal" ibaresinden sonra "ve faydalanma" 
ibaresine de yer verilmiştir. Bu ilave ile, söz konusu suçun sürekli (mütemadi) bir suç olduğu vur
gulanmıştır. Bunun sonucu olarak, örneğin orman arazisinde bina inşa edilmiş olması halinde, söz 
konusu bina, kişiler tarafından kullanılmaya devam edildiği sürece işgal ve faydalanma olgusu de
vam edecektir. Başka bir deyişle, orman arazisi üzerinde hukuka aykırı olarak yapılan binanın inşa
sının tamamlanmasıyla işgal ve faydalanma sona ermemektedir. Bu bakımdan, orman arazisi üze
rinde hukuka aykırı olarak inşa edilen bina kullanıldığı sürece söz konusu suçun işlenmeye devam 
ettiği kabul edilmelidir. Söz konusu suç ancak kasten işlenebilen bir suçtur. Bu bakımdan, binayı 
veya araziyi kullanan kişilerin bu suçtan dolayı ceza sorumluluğu yoluna gidilebilmesi için, bina
nın orman arazisi üzerinde hukuka aykırı olarak yapıldığının ya da arazinin hukuka aykırı olarak iş
gal edildiğinin bilinmesi gerekmektedir. 

Alt Komisyon tarafından yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, (ı) bendi, Komisyonumuz
ca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 206 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 94 üncü, 95 inci, 96 ncı ve 97 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını 
öngördüğü fıkranın (i), (j), (k) ve (1) bentleri, 207 nci, 208 inci, 209 uncu ve 210 uncu maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (m) bendin
de, maddede belirtilen yapacak emvalin vasfının bozulması sebebiyle yakanlar veya imal edilmek 
üzere başka yere götürenler; keza orman emvaliyle yapılmış binaların bir süre kullandıktan veya 
ekonomik ömrünü doldurduktan sonra yıkılması halinde enkazı köy hudutları dışına çıkaranlar hak
kındaki cezai müeyyide, bu fiillerin uygulamada adil olmayan ve haksız sonuçlara yol açtığı görül
düğünden madde metninden çıkarılması ile ilgili Alt Komisyon iradesi, Komisyonumuzca da uygun 
görülmüş ve söz konusu bent, 211 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 99 uncu, 100 üncü, 101 inci, 102 nci ve 103 üncü maddelerinde değişik
lik yapılmasını öngördüğü fıkranın (n), (o), (ö), (p) ve (r) bentleri, 212 nci, 213 üncü, 214 üncü, 215 in
ci ve 216 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (s) ben
dinde, idarenin haziran ve ekim ayları arasında belirlediği orman yangınları için hassas olan döne
mi, ormanların korunmasında önemi olduğu düşüncesiyle, Orman Bakanlığı temsilcilerinin de tale
biyle mayıs ayı başından kasım ayı sonuna kadar devam eden dönemi kapsar biçimde Alt Komis
yonca değiştirilmiş; Komisyonumuzca yapılan bu değişiklik benimsenmiş ve söz konusu bent, 217 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 105 inci, 106 ncı, 107 nci ve 108 inci maddelerinde değişiklik yapılma
sını öngören fıkranın (ş), (t), (u) ve (ü) bentleri, 218 inci, 219 uncu, 220 nci ve 221 inci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (v) bendin
de, maddeye açıklık getirilmesi amacıyla, maddeye bir hüküm Komisyonumuzca eklenmiş, ayrıca, 
kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığına göre verilmesi öngörülen adli yaptırım 
oranlarında Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, bu değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görül
müş ve söz konusu bent, 222 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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6831 sayılı Kanunun 110 uncu, 11 l/A, 112 nci ve 113 üncü maddelerinde değişiklik yapılma
sını öngören fıkranın (y), (z), (aa) ve (bb) bentleri, 223 üncü, 224 üncü, 225 inci ve 226 nci mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (cc) bendin
de, 112 ve 113 üncü maddelerde öngörülen tazminatların ceza mahkemesinde şahsi hak davalarının 
görülemeyeceği hususu nazara alınarak bu davaların hukuk mahkemesinde görülmesine, ayrıca bu da
valarda idarenin harçtan muaf tutulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ayrıca kanun tarafından ko
runan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli ve idari yaptırımlar yeniden düzenlenmiştir. 

Alt Komisyon tarafından yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, (cc) bendi, Komisyonu
muzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 227 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Kanunun 116 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (çç) bendi, 
228 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde değişiklik yapıl
masını öngören ellidördüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri, 229 uncu, 230 uncu ve 231 inci mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6948 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç), bendinde, 
Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine yapılan atfın, 6948 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde
ki hükmün, uygulamasını sağlamak amacıyla Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesi olarak Alt 
Komisyonca yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da benimsenmiş, söz konusu bent, 232 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 48 inci, 49 uncu ve 50 nci madde
lerinde değişiklik yapılmasını öngören ellibeşinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde, kanun tarafın
dan korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığına göre verilmesi öngörülen adli ve idari yaptırım oran
larında Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiş, Komisyonumuz yapı
lan bu değişiklikleri benimsemiş, söz konusu bentler, 233 üncü, 234 üncü ve 235 inci maddeler ola
rak kabul edilmiştir. 

6968 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendi, 236 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

6968 sayılı Kanunun 52 nci ve 53 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(d) ve (e) bentlerinde, Alt Komisyon tarafından, kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fiilin 
ağırlığına göre verilmesi öngörülen adli ve idari yaptırım oranlarında ve Kabahatler Kanununa 
uyum sağlamak amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu bentler, 237 nci ve 238 inci maddeler 
olarak kabul edilmiştir. 

6968 sayılı Kanunun 54 üncü, 55 inci, 56 nci, 57 nci, 58 inci, 59 uncu, ve 60 inci maddelerin
de değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri, 239 uncu, 240 inci, 
241 inci, 242 nci, 243 üncü, 244 üncü ve 245 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

6968 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (k) bendin
de, kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığına göre verilmesi öngörülen idari yaptı
rımın oranında Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiş ve söz konusu 
bent, 246 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

6968 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (1) bendi, 247 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 45 inci, 47 nci, 48 inci, 50 nci ve 51 inci maddelerinde 
değişiklik yapılmasını öngören ellialtıncı fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, 248 inci, 249 un
cu, 250 nci, 251 inci ve 252 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

7126 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (e) bendinde, 
kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığına göre verilmesi öngörülen adli yaptırım 
oranında Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmış, Komisyonumuzca, değişiklikler uygun gö
rülerek söz konusu bent, 253 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

7126 sayılı Kanunun 53 üncü, 54 üncü ve 55 inci maddelerde değişiklik yapılmasını öngören fık
ranın (f), (g) ve (ğ) bentleri, 254 üncü, 255 inci ve 256 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 52 nci, 53 üncü, 54 üncü, 55 inci ve 56 ncı maddelerinde de
ğişiklik yapılmasını öngören elliyedinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, 257 nci, 258 inci, 
259 uncu, 260 inci ve 261 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 5 inci mad
desinde değişiklik öngören ellisekizinci fıkra, 262 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar
dımlara Dair Kanunun 47 nci maddesinde değişiklik öngören ellidokuzuncu fıkra, 263 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 2 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
altmışıncı fıkranın (a) bendinde, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenmesi ama
cıyla, Alt Komisyon tarafından yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve söz konu
su bent, 264 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

7397 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, 265 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

7397 sayılı Kanunun 42 nci, 44 üncü, 45 inci, 46 ncı, 47 nci, 48 inci, 49 uncu ve 50 nci mad
delerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde, ka
nun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli yaptırımların seçimlik 
olarak verilmesi yerine birlikte verilmesi amacıyla Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmış, 
Komisyonumuz yapılan bu değişikliği benimsemiş, ayrıca Komisyonumuzca sözü edilen maddelerde, 
yukanda belirtilen gerekçelerle, yaptınm türünde değişiklik yapılmış ve söz konusu bentler, 266 ncı, 
267 nci, 268 inci, 269 uncu, 270 inci, 271 inci, 272 nci ve 273 üncü maddeler olarak kabul etmiştir. 

7397 sayılı Kanunun 51 inci ve 52 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(ı) ve (i) bentleri, 274 üncü ve 275 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

7397 sayılı Kanunun 53 üncü, 54 üncü, 55 inci, 56 ncı ve 58 inci maddelerinde, değişiklik ya
pılmasını öngören fıkranın (j), (k), (1), (m) ve (n) bentlerinde, kanun tarafından korunan hukuki ya
rar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli yaptırımların seçimlik olarak verilmesi yerine birlikte ve
rilmesi amacıyla Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmış, Komisyonumuz yapılan bu değişik
liği benimsemiş, ayrıca Komisyonumuzca sözü edilen maddelerde, yukarıda belirtilen gerekçelerle, 
yaptırım türünde değişiklik yapılmış ve söz konusu bentler, 276 ncı, 277 nci, 278 inci, 279 uncu ve 
280 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 
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7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanunun 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 
uncu ve 20 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören altmışbirinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), 
(d), (e) ve (f) bentleri, 281 inci, 282 nci, 283 üncü, 284 üncü, 285 inci, 286 ncı ve 287 nci madde
ler olarak aynen kabul edilmiştir. 

7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde de
ğişiklik yapılmasını öngören altmışikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri, 288 inci ve 289 uncu madde
ler olarak aynen kabul edilmiştir. 

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını ön
gören altmışüçüncü fıkrada, tazminat hukukunun sorumluluk kurallarına uygun düşmediğinden ay
rıca uygulanma kabiliyeti olmadığından, 7478 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin son fıkrası mad
de metninden çıkartılmak suretiyle; ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen kabahatin 
unsurlarında Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, yapılan bu değişiklikler, Komisyonumuzca da 
benimsenmiş ve söz konusu fıkra, 290 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

80 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde deği
şiklik yapılmasını öngören altmışdördüncü fıkrada, Kabahatler Kanununda bu Tasarı ile yapılması 
öngörülen değişikliğe uyum sağlamak amacıyla Alt Komisyonca değişiklik yapılmış ve söz konu
su fıkra, 291 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

155 sayılı Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde 
değişiklik yapılmasını öngören altmışbeşinci fıkra, 292 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
altmışaltına fıkrada, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine uyum sağ
lanması amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu fıkra, 293 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören altmışye-
dinci fıkranın (a) bendinde, gümrük mevzuatı uygulaması bakımından tereddütlerin giderilmesi açı
sından 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesine atıf yapılan bir 
cümle eklenmiştir. Yapılan bu eklemeyle gümrük mevzuatına aykırılık dolayısıyla uygulanan idari 
yaptırımlar nedeniyle nasıl bir yöntem izleneceği hususuna açıklık getirilmiştir. Başka bir deyişle, 
gümrük mevzuatına aykırılık dolayısıyla uygulanan idari yaptırımlar nedeniyle 5326 sayılı Kaba
hatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri artık uygulanmayacaktır. Yapılan bu değişiklik
le söz konusu bent, 294 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

213 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, 295 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

213 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendinde, 
uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenmesi amacıyla, Alt Komisyon tarafından ya
pılan değişiklik, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve söz konusu bent, 296 ncı madde olarak ka
bul edilmiştir. 

213 sayılı Kanunun 246 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendi, 297 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ı n sayılı Kanunun 344 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (d) bendin
de, maddenin başlığı "Vergi ziyaı cezası" şeklinde ve ayrıca birinci ve ikinci fıkraları birleştirilerek 
"341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyama sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorum
lu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir." şeklinde Alt Ko
misyonca değiştirilmiş, söz konusu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 298 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (e) bendin
de, maddenin (a) ve (b) bentlerinde Alt Komisyonca ifade düzeltmesi yapılmış, Komisyonumuzca 
da bu değişiklik kabul edilmiştir. Maddenin (b) bendinde, Türk Ceza Kanununa yollamada bulun
madan bir suç tanımı yapmak amacıyla değişiklik yapılmıştır. Maddenin (c) bendindeki "defter ve 
sair belge örneklerini" ibaresi "belgeleri" olarak Alt Komisyonca, değiştirilmiştir. Fatura gibi bazı 
belge örnekleri Maliye Bakanlığı ile aralarında anlaşma bulunan kişiler tarafından basılarak çoğal
tılabilir. Maliye Bakanlığı ile arasında anlaşma bulunmayan kişiler tarafından bu belge örneklerinin 
basılması suç olarak tanımlanmıştır. Keza, Maliye Bakanlığı ile arasında anlaşma bulunmayan kişi
ler tarafından basılan örneğin fatura örnekleri kullanılarak fatura düzenlenmesi de bu suçu oluştu
ran seçimlik hareket olarak belirlenmiştir. Ancak, bu seçimlik hareket bakımından doğrudan kastın 
varlığı gereklidir. Yani kişi, örneğin fatura düzenlemek suretiyle kullandığı belge örneklerinin Ma
liye Bakanlığı ile arasında anlaşma bulunmayan kişiler tarafından basılarak çoğaltıldığını bilmesi 
gerekir ki, bu suçtan dolayı cezalandırılabilsin. Keza, yapılan değişiklikle söz konusu bentte "belge 
örnekleri" ibaresi değil "belgeler" ibaresi kullanılmıştır. Vergi mevzuatının uygulamasında "belge 
örneği" ibaresi, hukuk bilimindeki "suref'in karşılığı olarak kullanılmaktadır. Uygulamada ortaya 
çıkabilecek muhtemel bir yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi amacıyla işbu değişiklik yapılmıştır. 
Ancak, belirtilmek gerekir ki, matbaada basılan örneğin fatura örnekleri henüz kullanılmamışsa, or
tada hukuken bir belge mevcut değildir. Belge, bu örnekler kullanılmak suretiyle fatura düzenlen
mesi halinde ortaya çıkmaktadır. Keza işaret edilmek gerekir ki, Maliye Bakanlığı ile arasında an
laşma bulunmayan kişiler tarafından basılan örneklerin kullanılması, düzenlenen faturanın mutlak 
olarak sahteliği sonucunu doğurmaz. 

Alt Komisyon tarafından, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 299 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

213 sayılı Kanunun 360 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören (f) bendinde Alt Ko
misyon tarafından yapılan değişiklikle maddenin başlığı sadeleştirilmiş, yapılan bu değişiklik Ko
misyonumuzca da olumlu görülmüş ve söz konusu bent, 300 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

213 sayılı Kanunun 362 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (g) bendi, 301 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

213 sayılı Kanunun 363 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören (ğ) bendinde, 363 ün
cü madde metninde yer alan "verilir" ibaresi, vergi mevzuatı uygulayıcıları arasında yerleşik dilin 
gereği olarak "kesilir" ibaresi olarak Alt Komisyon tarafından değiştirilmiş ve söz konusu değişik
lik Komisyonumuzca da benimsenmiş ve 302 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

213 sayılı Kanunun 367 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören (h) bendinde, madde
deki bazı ibarelerde vergi idarelerinin teşkilat yapısı göz önünde bulundurularak değişiklik yapıl
mış; bazı kavramlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kullandığı kavramlarla uyumlu kı
lınmıştır. Keza, maddenin son fıkrasının ifadesi, "Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördün-
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cü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve ka
rarlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağla
maz." olarak değiştirilmiştir. Buna göre, açılmış olan bir kamu davasında, örneğin belgede sahteci
lik suçunun manevi unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş 
olabilir. Ancak, bu belgelerin düzenlenmesi suretiyle bir vergi ziyama sebebiyet verilmiş olabilir. 
Belgede sahtecilik suçunun manevi unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararının verilmiş ol
masına rağmen, vergi ziyama sebebiyet verilmiş olması dolayısıyla idari para cezası olarak vergi ce
zası verilebilmelidir. Keza, Maliye Bakanlığı ile arasında anlaşma bulunmayan kişiler tarafından 
basılan örneklerin kullanılması suretiyle fatura düzenlemiş olması dolayısıyla kişi hakkında cezaya 
hükmedilmiş olabilir. Ancak, düzenlenen fatura gerçek bir ticari ilişkiyi yansıtmış ve dolayısıyla, 
bir vergi ziyama sebebiyet verilmemiş olabilir. Bu nedenle, 359 uncu maddenin (c) bendindeki suç 
oluştuğu gerekçesiyle mahkumiyete rağmen, şayet bu örnekler kullanılmak suretiyle fatura düzen
lenmiş olması dolayısıyla vergi ziyaı doğmamışsa idari para cezası olarak vergi cezası verilmez. 
Ancak, vurgulamak gerekir ki, bu kural, mutlak değildir. Bir ticari ilişkide tutulan defter ve kayıt
ların sahte olmadığı, defter ve kayıtların gerçek bir ticari ilişkiyi yansıttığı ve içerikleri bakımından 
doğru olduğu gerekçesiyle beraat kararı vermiş olan ceza mahkemesinin kesinleşmiş hükmü, bu 
belgelere konu ticari ilişkiler dolayısıyla vergi ziyama sebebiyet verildiği gerekçesiyle idari para ce
zası olarak vergi cezası verilmesine engel teşkil eder. Hatta, maddi gerçeği araştıran ceza mahke
mesinin bu bağlamdaki hükmünün, sadece vergi mevzuatı uygulayıcıları tarafından değil, vergi 
mahkemeleri tarafından da göz önünde bulundurulması gerekir. 

Alt Komisyon tarafından, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 303 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ı) bendinde, 
213 sayılı Kanunun 371 inci maddesindeki etkin pişmanlık hükümleri uygulamada ortaya çıkması 
muhtemel tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla Alt Komisyon tarafından yeniden düzenlen
miş, söz konusu bent, 304 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı, 57 nci ve 59 uncu maddelerinde değişiklik 
yapılmasını öngören altmışsekizinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri, 305 inci, 306 ncı ve 307 nci 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

237 sayılı Taşıt Kanununun 16 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören altmışdokuzun-
cu fıkra, 308 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79 uncu 
maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (a) bendi, 309 uncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendin
de, uygulamada ortaya çıkmış olan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Alt Komisyonca değişiklik 
yapılmış, Komisyonumuzca, yapılan bu değişiklik uygun görülmüş ve söz konusu bent, 310 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendin
de, kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak idari yaptırım, adli yap
tırıma çevrilmiş, ayrıca, maddenin son fıkrasında, cümlenin daha da açıklığa kavuşturulması ama
cıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 311 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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298 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendinde, 
kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli yaptırım miktarında 
Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, söz konusu bent, 312 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 137 nci, 138 inci ve 140 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fık
ranın (d), (e) ve (f) bentleri, 313 üncü, 314 üncü ve 315 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (g) bendin
de, kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak adli yaptırım miktarı 
ile ilgili olarak maddeye ekleme Alt Komisyonca yapılmış, söz konusu madde üzerinde yapılan bu 
tasarruf, Komisyonumuzca uygun görülmüş ve 316 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 144 üncü, 147 nci ve 148 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 
fıkranın (ğ), (h) ve (ı) bentleri, 317 nci, 318 inci ve 319 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 149 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (i) bendin
de, maddenin son fıkrasında, cümlenin daha da açıklığa kavuşturulması amacıyla Alt Komisyonca 
değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 320 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 149/A maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (j) bendinde, 
kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak idari yaptırım miktarında 
Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, söz konusu bent, 321 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 150 nci, 151 inci, 154 üncü, 155 inci, 156 ncı, 158 inci ve 159 uncu mad
delerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (k), (1) (m), (n), (o), (ö) ve (p) bentleri, 322 nci, 
323 üncü, 324 üncü, 325 inci, 326 ncı, 327 nci ve 328 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 160 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (r) bendinde, 
uygulamada ortaya çıkmış olan boşluğun ortadan kaldırılması amacıyla Alt Komisyonca değişiklik 
yapılmış, Komisyonumuzca bu değişiklik uygun görülerek, söz konusu bent, 329 uncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 161 inci ve 163 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkra
nın (s) ve (ş) bentleri, 330 uncu ve 331 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (t) bendin
de, değiştirilmesi öngörülen söz konusu maddenin, yerleşmiş bir uygulaması olduğundan, söz ko
nusu maddenin eski haliyle uygulamada kalması daha yararlı olacağı düşüncesiyle ilgili maddenin 
298 sayılı Kanundaki metni kabul edilmiş, ancak adli yaptırım miktarlarında yeniden düzenleme ya
pılmış ve söz konusu bent, 332 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 165 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (u) bendi, 
333 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ü) bendinde, 
uygulamada ortaya çıkmış olan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Alt Komisyon tarafından deği
şiklik yapılmış, Komisyonumuzca, değişiklik uygun görülerek söz konusu bent, 334 üncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 171 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (v) bendi, 
335 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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298 sayılı Kanunun 173 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (y) bendin
de, uygulamada ortaya çıkmış olan boşlukların giderilmesi amacıyla Alt Komisyon tarafından de
ğişiklik yapılmış, Komisyonumuzca yapılan bu değişiklik uygun görülmüş ve söz konusu bent, 336 
ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

298 sayılı Kanunun 174 üncü, 175 inci ve 176 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngö
ren fıkranın (z), (aa) ve (bb) bentleri, 337 nci, 338 inci ve 339 uncu maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifıkasyonu Hakkında Kanunun 13 üncü ve 14 
üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yetmişbirinci fıkranın (a) ve (b) bentleri, 340 
inci ve 341 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7 nci, 17 nci ve 49 uncu maddelerinde değişik
lik yapılmasını öngören yetmişikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri, 342 nci, 343 üncü ve 344 ün
cü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
yetmişüçüncü fıkrada, memuriyete atanmanın koşullarını belirleyen maddenin birinci fıkrasının (A) 
bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan "iki yıl" ibaresi "bir yıl" olarak, "kaçakçılık suçların
dan" ibaresinden önce gelen "ve" bağlacı "veya" olarak değiştirilmiştir. Keza, söz konusu alt ben
de, "devletin güvenliğine karşı suçlar" ibaresinden önce gelmek üzere "affa uğramış olsalar bile" 
ibaresi eklenmiştir. Anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında ge
nel ve özel af çıkarma yetkisi sayılmıştır. Bu iki af türünün hukuki sonuçlan arasındaki fark, Türk 
Ceza Kanununun 65 inci maddesinde ortaya konmuştur. Bu durum karşısında madde metnine ekle
nen "affa uğramış olsalar bile" ibaresini özel affa özgülemek gerekir. 

Alt Komisyon tarafından, yukanda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu fıkra, 345 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yetmiş-
dördüncü fıkrada, Türk Ceza Kanununa yapılan madde atıflarının tereddüt doğurmaması için mad
de numaralarının çıkartılması suretiyle Alt Komisyonca yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da 
benimsenmiş ve söz konusu fıkra, 346 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

854 sayılı Deniz İş Kanununun 50 nci ve 51 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 
yetmişbeşinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fiilin ağır
lığı dikkate alınarak Alt Komisyon tarafından yapılmış olan idari yaptırım miktarlarındaki değişik
lik Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bentler, 347 nci ve 348 inci maddeler ola
rak kabul edilmiştir. 

854 sayılı Kanunun 52 nci, 53 üncü ve ek 1 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fık
ranın (c), (ç) ve (d) bentleri, 349 uncu, 350 nci ve 351 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 1 inci 
ve 2 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yetmişaltıncı fıkranın (a) ve (b) bentleri, 352 
nci ve 353 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yetmişye-
dinci fıkranın (a) bendinde, uygulamada ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi 
amacıyla Alt Komisyonca yapılan değişiklik, Komisyonumuzca benimsenmiş ve söz konusu bent, 
354 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 
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1136 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
maddenin birinci fıkrasında yer alan "bir" yıllık sürenin kısa bir süre olarak değerlendirilmesinden do
layı söz konusu süre "iki" yıla çıkarılarak, söz konusu bent, 355 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

1136 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendinde, 
bu maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan fiilin niteliği dikkate alınarak müeyyide olarak idari pa
ra cezası öngörülmek suretiyle, Alt Komisyon tarafından yapılan değişiklik, Komisyonumuzca ka
bul edilmiş ve söz konusu bent, 356 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

1136 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendinde, 
maddenin üçüncü fıkrasında mahalli mülki amir tarafından verilmesi öngörülen idari para cezasının 
eylemin dava ile ilgili olup hukuki nitelikte olması itibariyle Cumhuriyet savcısı tarafından veril
mesinin daha uygun olacağı düşüncesiyle bu yönde değişiklik yapılmak suretiyle, Alt Komisyon ta
rafından yapılan değişiklik, Komisyonumuzca kabul edilmiş ve söz konusu bent, 357 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

1136 sayılı Kanunun 56 ncı, 58 inci, 61 inci ve 62 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını ön
gören fıkranın (d), (e), (f) ve (g) bentleri, 358 inci, 359 uncu, 360 inci ve 361 inci maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

1136 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ğ) bendin
de, maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında öngörülen idari ve adli para cezası miktarları ikinci ve 
üçüncü fıkralarda belirtilen ve kabahat veya suç oluşturan eylemlerin nitelikleri dikkate alınarak 
yükseltilmek suretiyle Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, yapılan bu değişiklik Komisyonumuz
ca da uygun görülmüş ve 362 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

1136 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (h) bendi, 
29/6/2006 tarihli ve 5533 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmasından dolayı, Tasarı metninden çı
karılmıştır. 

1136 sayılı Kanunun 150 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ı) bendi, 
363 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1136 sayılı Kanunun 180 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (i) bendin
de, uygulamada, adli yardım faslında zaman zaman ödenek arttığı ancak buna mukabil zorunlu mü-
dafilik için ayrılan ve barolara gönderilen ödeneklerin yetersiz olduğu görüldüğü, bu gibi durumlar
da Barolar Birliğine ödenek aktarma yetkisi verilerek rahatlama sağlanması amacıyla Alt Komis
yonca değişiklik yapılmış, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmüş, ayrıca bu pa
raların denetiminin sağlanması amacıyla maddeye bir cümle eklenmiş, ve söz konusu bent, 364 ün
cü madde olarak kabul edilmiştir. 

1136 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (j) bendi, 
365 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 25 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yet-
mişsekizinci fıkranın (a) bendi, 366 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1163 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
kooperatif yönetim kuruluna seçileceklerde aranacak mahkumiyet koşulu, uygulamada ortaya çık
mış olan sorunlar nedeniyle, Alt Komisyonca yeniden düzenlenmiş, bu değişiklik Komisyonumuz
ca uygun görülmüş ve söz konusu bent, 367 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 
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1163 sayılı Kanunun 62 nci ve ek 2 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(a) ve (b) bentleri, 368 inci ve 369 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 68 inci maddesinde değişiklik 
yapılmasını öngören yetmişdokuzuncu fıkrada, yeni Bankacılık Kanununa uyum amacıyla değişik
lik yapılmak suretiyle Alt Komisyonca yapılan değişiklik, Komisyonumuzca benimsenmiş ve söz 
konusu fıkra, 370 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 6 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasını öngören sekseninci fıkrada, yasaklara aykırı hareket edenlere verilmesi ön
görülen adli yaptırım miktarı, kanunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığına göre Alt Komis
yonca yeniden belirlenmiş, Komisyonumuzca bu değişiklik benimsenmiş ve 371 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun 12 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngö
ren seksenbirinci fıkra, 372 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 80 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören seksenikinci fıkrada, 1/1/2007 tarihin
de yürürlüğe girecek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulama
da yeknesaklığın ve eşitliğin sağlanması bakımından değişiklik yapılmak suretiyle 373 üncü mad
de olarak kabul edilmiştir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci, 28 inci, 109 uncu, 111 inci, 138 inci, 151 inci, 152 nci, 
156 nci ve 157 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), 
(f), (g) ve (ğ) bentleri, 374 üncü, 375 inci, 376 nci, 377 nci, 378 inci, 379 uncu, 380 inci, 381 inci 
ve 382 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1512 sayılı Kanunun 158 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (h) bendin
de, Türk Ceza Kanununa uyum amacıyla Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, bu değişiklik Komis
yonumuzca uygun görülmüş ve söz konusu bent, 383 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

1512 sayılı Kanunun 159 uncu, 160 inci ve 166 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 
fıkranın (ı), (i) ve (j) bentleri, 384 üncü, 385 inci ve 386 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngö
ren Tasarının seksendördüncü fıkrası ile 1587 sayılı Nüfus Kanununda değişiklik yapılmasını öngö
ren seksenbeşinci fıkrası, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununca yürürlükten 
kaldırılması sebebiyle, ilgili fıkralar, Alt Komisyonca Tasarı metninden çıkarılmış, yapılan bu de
ğişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Kanununun 12 nci maddesinde değişiklik yapılması
nı öngören seksendördüncü fıkra, 387 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 8 inci maddesinde de
ğişiklik yapılmasını öngören seksenbeşinci fıkranın (a) bendinde, maddeyle düzenlenen, seyahat 
acentalarının sahiplerinde aranacak nitelikler arasındaki bazı suçlardan mahkum olmama koşulu, 
sadece hapis cezasına mahkum olmamak şeklinde Alt Komisyonca değiştirilmiş, ayrıca yine Alt 
Komisyonca uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla değişiklik 
yapılmış, Komisyonumuz, bu değişiklikleri benimsemiş, söz konusu bent, 388 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 
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1618 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, 
389 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1734 sayılı Yem Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 
seksenaltıncı fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, kanunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dik
kate alınarak idari yaptırım miktarlarında yeniden düzenlemeye gidilmiş, söz konusu bentler, 390 inci 
ve 391 inci maddeler olarak kabul edilmiş; 15 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fık
ranın (c) bendi ise 392 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 15 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
seksenyedinci fıkranın (a) bendi, 393 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1774 sayılı Kanunun 16 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununca, yürürlükten kaldırılması nedeniyle bu bent Alt Komis
yonca, Tasarı metninden çıkarılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

1774 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c), (ç) ve (d) 
bentleri, 394 üncü, 395 inci ve 396 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun 
9 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören seksensekizinci fıkrada, uygulamada ortaya çık
mış olan aksaklıkların giderilmesi açısından ve Kabahatler Kanununa uyum amacıyla Alt Komis
yonca değişiklik yapılmış, söz konusu fıkra, 397 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 25 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
seksendokuzuncu fıkranın (a) bendinde, ilgili Kurumun personelinin görevleri ile bağlantılı olarak 
suç işlemelerinden dolayı 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı ile ilgili hüküm eklen
miş ve söz konusu bent, 398 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

2499 sayılı Kanunun 33 üncü ve 36 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(b) ve (c) bentlerinde değişiklik yapılarak, aracı kurumlarının kurucularında aranan mahkumiyet ko
şulu, ifa edilen hizmetle bağlantılı olarak Alt Komisyonca yeniden belirlenmiş, söz konusu bentler, 
399 uncu ve 400 üncü maddeler olarak kabul edilmiştir. 

2499 sayılı Kanunun 46/A maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendinde, 
Kurul, menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalar ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları 
Birliği tarafından verilen idarî para cezalarının tahsil edilen kısmının yüzde onluk miktarının az bu
lunması sebebiyle bu yüzdelik oranın, yüzde elliye çekilmesi suretiyle, söz konusu bent, 401 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

2499 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (d) bendinde, 
yasaklara aykırı hareket edenlere verilmesi öngörülen idari ve adli yaptırımlar, kanun tarafından ko
runan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak yeniden belirlenmek suretiyle, ayrıca uygula
mada ortaya çıkması muhtemel boşlukların ortadan kaldırılması amacıyla söz konusu bentte deği
şiklik yapılması suretiyle 402 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

2499 sayılı Kanunun 47/A maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (e) bendinde, 
yasaklara aykın hareket edenlere verilmesi öngörülen idari yaptırımlar, kanun tarafından korunan 
hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak yeniden belirlenmiş ve söz konusu bent, 403 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

2499 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (f) bendi, 
404 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapı
mı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören doksanıncı fıkranın (a) ve (b) bentleri, 405 inci ve 406 ncı maddeler olarak ay
nen kabul edilmiş; 13 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendinde, yiv
siz av tüfeği ruhsatnamesi olmaksızın bulundurulan yivsiz av tüfeğinin, Türkiye'ye yasadışı yollar
dan girmiş veya Türkiye'de kanunlara aykırı olarak imal edilmiş, menşei belli olmayan av tüfekle
rinin olması halinde, ruhsatnameye bağlanıp bağlanmayacağına açıklık getirilmekte ve söz konusu 
av tüfeğinin, muhafaza altına alınmasından itibaren bir ay içinde menşeini ispata yarar belgenin ib
raz edilememesi halinde, ruhsata bağlanmayıp mülkiyetinin kamuya geçirileceğini düzenleyen bir 
değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 407 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 ün
cü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören doksanbirinci fıkra, 408 inci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
doksanikinci fıkrada, maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde belirtilen yasakların, gelişen 
şartlara uygun olarak, gemilerde sağlığın korunması, gemi personeli ve yolcuların sağlık emniyeti 
önlemleriyle ilgili kapsamına açıklık getirilmesi amacıyla; ikinci fıkrasında, uygulamada ortaya 
çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi, verilen idari yaptırımların ölçülü ve orantılı şekilde 
verilmesini ve kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu fıkra, 
409 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 31 inci ve 32 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını 
öngören doksanüçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri, 410 uncu ve 411 inci maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendin
de, yasaklara aykırı hareket edenlere verilmesi öngörülen idari yaptırımlar, kanun tarafından koru
nan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak yeniden belirlenmiş, ayrıca uygulamada ortaya 
çıkması muhtemel sorunların bertaraf edilmesi amacıyla maddede, Alt Komisyonca değişiklik ya
pılmış; Komisyonumuzca bu değişiklikler benimsenmiş ve söz konusu bent, 412 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

2634 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendi, 
413 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununun 13 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngö
ren doksandördüncü fıkrada, yasaklara aykırı hareket edenlere verilmesi öngörülen adli yaptırımlar, 
kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak Alt Komisyonca yeniden 
belirlenmiş, söz konusu bent, 414 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören doksan-
beşinci fıkranın (a) bendinde, bu Tasarı ile diğer kanunlarda yapılmış olan aynı içerikteki düzenle
melere paralellik sağlamak amacıyla maddede değişiklik yapılmış, söz konusu bent, 415 inci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

2821 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendin
de, Anayasa'nın 51 inci maddesinde 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle 
yapılmış olan değişikliğe paralellik sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 
416 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
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2821 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendin
de, idari yaptırımların miktarı, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alı
narak yeniden belirlenmek suretiyle; ayrıca uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önü
ne geçilmesi amacıyla müsadereye ve tazmine ilişkin hükümler Alt Komisyonca eklenmiş ve söz 
konusu bent, 417 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 56 ncı maddesinde değişiklik ya
pılmasını öngören doksanaltıncı fıkranın (a) bendinde, bu Tasarı ile diğer kanunlarda yapılmış olan 
aynı içerikteki düzenlemelere paralellik sağlamak amacıyla, maddede değişiklik yapılmış ve söz ko
nusu bent, 418 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

2822 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, 
419 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2822 sayılı Kanunun 70 inci, 71 inci ve 72 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fık
ranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde, yasaklara aykırı hareket edenlere verilmesi öngörülen adli yaptırım
lar, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak Alt Komisyonca yeniden 
belirlenmiş ve söz konusu bentler, 420 nci, 421 inci ve 422 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

2822 sayılı Kanunun 73 üncü, 74 üncü, 75 inci, 76 ncı ve 77 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri, 423 üncü, 424 üncü, 425 inci, 426 ncı ve 
427 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

2822 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ı) bendinde, 
yasaklara aykırı hareket edenlere verilmesi öngörülen adli yaptırımlar, kanun tarafından korunan 
hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak Alt Komisyonca yeniden belirlenmiş ve söz konusu 
bentler, 428 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

2822 sayılı Kanunun 79 uncu ve 80 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(i) ve (j) bentleri, 429 uncu ve 430 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören doksanyedinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, yasaklara aykırı hareket edenlere, 
kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen adli 
ve idari yaptırım oranlarında değişiklik yapılmak suretiyle, ayrıca, (b) bendiyle düzenlenen 8 inci 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne açıklık getirmek suretiyle Alt Komisyon tarafından değişiklik ya
pılmış olan söz konusu bentler, 431 inci ve 432 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Seçimlerde, bağımsız adaylarla ilgili olarak yaşanan karışıklığın önlenmesi ve seçimlerin tam 
bir disiplin içinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 26 ncı ve 28 inci maddelerinde değişiklik öngören önerge Komisyonumuzca kabul edilerek, 
önergenin söz konusu bentleri, 433 üncü ve 434 üncü maddeler olarak kabul edilmiştir. 

2841 sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, 
Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması 
Hakkında Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören dok-
sansekizinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri, 435 inci, 436 ncı ve 437 nci maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Ka
nunun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören doksandokuzuncu fıkra, 438 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 28 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
yüzüncü fıkranın (a) bendi, 439 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2860 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendin
de, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dik
kate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranlarında Alt Komisyonca değişiklik yapılmış ve 
söz konusu bent, 440 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 65 inci maddesinde değişiklik ya
pılmasını öngören yüzbirinci fıkranın (a) bendinde, maddenin (b) fıkrası, 2863 sayılı Kanunun eski 
haliyle yerleşmiş bir uygulaması olduğundan, söz konusu maddenin (b) fıkrasının 2863 sayılı haliy
le uygulamada kalması daha yararlı olacağı düşüncesiyle ilgili maddenin eski (b) fıkrası metni ka
bul edilmiş, ancak adli yaptırım miktarlarında yeni Türk Ceza Kanununun sistemine uyumunu sağ
lamak amacıyla değişiklik yapılmış, ayrıca, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından ko
runan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen adli yaptırım oranlarında 
değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 441 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

2863 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, 442 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2863 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendinde, 
yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate 
alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranlarında Alt Komisyon tarafından değişiklik yapıl
mış ve söz konusu bent, 443 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

2863 sayılı Kanunun 68 inci, 69 uncu, 70 inci, 71 inci ve 73 üncü maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören fıkranın (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentleri, 444 üncü, 445 inci, 446 ncı, 447 nci ve 
448 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

2863 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ğ) bendin
de, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dik
kate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranlarında Alt Komisyon tarafından değişiklik ya
pılmış ve söz konusu bent, Komisyonumuzca 449 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

2863 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (h) bendi, 
450 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2866 sayılı Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, 
Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yü-
zikinci fıkra, 451 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 20 nci ve 21 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngö
ren yüzüçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri, 452 nci ve 453 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 8 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüz-
dördüncü fıkrada, Kabahatler Kanununa uyum sağlamak amacıyla Alt Komisyonca değişiklik ya
pılmış, Komisyonumuz yapılan bu değişikliği benimsemiş ve söz konusu fıkra, 454 üncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 
32 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yüzbeşinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bent
leri, 455 inci, 456 ncı, 457 nci, 458 inci ve 459 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
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2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 18 inci, 47 nci, 98 inci, 
102 nci, 141 inci ve 143 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yüzaltıncı fıkranın (a), 
(b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri, 460 inci, 461 inci, 462 nci, 463 üncü, 464 üncü, 465 in
ci, 466 nci, 467 nci ve 468 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Te
şebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde değişik
lik yapılmasını öngören yüzyedinci fıkra, 469 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun 
6 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzsekizinci fıkra, 470 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

3092 sayılı Çay Kanununun 2 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzdokuzuncu 
fıkra, 471 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 6 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasını öngören yüzonuncu fıkra, 472 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 33 üncü maddesinde değişiklik yapılması
nı öngören yüzonbirinci fıkranın (a) bendinde, maddede düzenlenen oda ve birlik organlarına seçi
leceklerde aranacak mahkumiyet koşulu, sadece hapis cezası olarak belirlenmek suretiyle, bu suç
lardan adli para cezasına mahkum olanların bu görevi ifa etmelerini sağlayarak uygulamada ortaya 
çıkmış olan sorunların bertaraf edilmesi amacıyla Alt Komisyonca değişiklik yapılmış ve söz konu
su bent, 473 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

3224 sayılı Kanunun 39 uncu, 45 inci ve 46 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fık
ranın (b), (c) ve (ç) bentleri, 474 üncü, 475 inci ve 476 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngö
ren yüzonikinci fıkrada, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar 
ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak, verilmesi öngörülen adli ve idari yaptırım oranlarında Alt Komis
yonca değişiklik yapılmış, söz konusu fıkra, 477 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 44 üncü, 46 nci, 47 nci ve 48 inci madde
lerinde değişiklik yapılmasını öngören yüzonüçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde, yasak
lara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alına
rak, verilmesi öngörülen adli ve idari yaptırım oranlarında değişiklik yapılmak suretiyle, 478 inci, 
479 uncu, 480 inci ve 481 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

3285 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (d) bendi, 
482 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3285 sayılı Kanunun 50 nci, 51 inci, 52 nci, 53 üncü, 54 üncü ve 55 inci maddelerinde deği
şiklik yapılmasını öngören fıkranın (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde, yasaklara aykırı hareket 
edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngö
rülen adli ve idari yaptırım oranlarında değişiklik yapılmış, ayrıca fıkranın (g), (ğ) ve (h) bentlerin
de, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla, bu maddelerdeki 
yasaklanan maddelerin hayvan sağlığı açısından zararlı veya tehlikeli olması halinde adli yaptırım 
uygulanacağı ve ayrıca tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine de hükmedilebileceği eklenmek su
retiyle Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, Komisyonumuzca, bu değişiklikler benimsenmiş ve 
söz konusu bentler, 483 üncü, 484 üncü, 485 inci, 486 nci, 487 nci ve 488 inci maddeler olarak ka
bul edilmiştir. 
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3285 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (i) bendi, 
489 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını 
öngören yüzondördüncü fıkrada, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan huku
ki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen adli ve idari yaptırım oranlannda Alt 
Komisyonca değişiklik yapılmış, ayrıca, Komisyonumuzca, maddeye açıklık sağlamak amacıyla, 
son fıkraya bir hüküm eklenmiş ve söz konusu fıkra, 490 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 41 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yü-
zonbeşinci fıkrada, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fi
ilin ağırhğı dikkate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranlarında Alt Komisyonca deği
şiklik yapılmış ve söz konusu fıkra, Komisyonumuzca 491 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

3402 sayılı Kadastro Kanununun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 
yüzonaltıncı fıkranın (a) ve (b) bentleri, 492 nci ve 493 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yü-
zonyedinci fıkranın (a) bendinde, maddede aynı Kanunun değişik madde ve fıkralarına atıflar ya
pılmaktadır. Değişik maddelere ve fıkralara yapılan atıflar kaldırılarak, madde anlaşılır bir şekilde 
ve detaylı olarak Alt Komisyonca düzenlenmiş, ayrıca maddeye, Komisyonumuzca, 3516 sayılı Ka
nunda belirlenen bazı yükümlülük veya yasakların yaptırımlarını belirlemek amacıyla eklemeler ya
pılmış ve söz konusu bent, 494 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

3516 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
maddede 15 inci maddede olduğu gibi benzer şekilde 3516 sayılı Kanunun değişik madde ve fıkra
larına yapılan atıflar kaldırılmış ve 16 ncı madde anlaşılabilir şekilde ve detaylı olarak yeniden dü
zenlenmiştir. Ayrıca 16 ncı maddenin son fıkrası, kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fiilin 
ağırlığı dikkate alınarak Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre ce
zalandırılması yönünde Alt Komisyonca değişiklikler yapılmış, ayrıca uygulamada nakledenlerle il
gili olarak oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla Komisyonumuzca, birinci fıkrada deği
şiklikler yapılmış ve söz konusu bent, 495 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci, Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Mü
şavirlik Kanununun 40 inci, 47 nci ve 49 uncu maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yüzon-
sekizinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri, 496 ncı, 497 nci ve 498 inci maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

3621 sayılı Kıyı Kanununun 15 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzondoku-
zuncu fıkranın (b) bendinde, söz konusu Kanundaki yükümlülüklere aykırı davranışlarla ilgili ola
rak Türk Ceza Kanunu veya Kabahatler Kanunu hükümlerine yollamada bulunularak, bunların uy
gulanmasına imkan tanınması amaçlanmıştır. Keza, yapılan değişiklikle, Kıyı Kanunundaki bazı 
yükümlülüklere aykırı davranışın ortaya çıkardığı sonuçların giderilmesi bakımından çok daha et
kin bir yöntem belirlenmiştir. 

Alt Komisyonca yukarıda sözü edilen gerekçelerle değişiklik yapılmış, ayrıca maddede, Ko
misyonumuz tarafından, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar 
ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen adli ve idari yaptırım oranlannda değişiklik 
yapılmış, bunun yanında maddenin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, idari yap
tırımlara karar vermeye yetkili kılınan makam mahalli mülki amir olarak belirlenmiş ve söz konu
su bent, 499 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
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3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 24 üncü mad
desinde değişiklik yapılmasını öngören yüzyirminci fıkranın (a) bendi, 500 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

3984 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendinde, 
radyo ve televizyonlar aracılığıyla yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarda sorumluların belirlen
mesinin sağlanabilmesi amacıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 501 in
ci madde olarak kabul edilmiştir. 

3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendi, 
502 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

3984 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendinde, 
maddede yer alan adli para cezası, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alı
narak madde metninden çıkartılmak suretiyle, Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, yapılan bu deği
şiklik Komisyonumuzca benimsenmiş, ayrıca bu değişikliğin yanı sıra, radyo ve televizyonlar aracılı
ğıyla yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarda sorumluların belirlenmesinin sağlanabilmesi amacıyla 
Komisyonumuzca değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 503 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapıl
masını öngören yüzyirmibirinci fıkrada, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından koru
nan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen adli yaptırım oranlarında de
ğişiklik yapılmış, ayrıca maddenin uygulamada etkinliğini sağlamak amacıyla maddenin ikinci fık
rasına bir cümle eklenmiş ve söz konusu fıkra, 504 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 nci, 17 nci, 55 inci ve 60 inci madde
lerinde değişiklik yapılmasını öngören yüzyirmiikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde, reka
bet yasaklarının daha etkin kılınabilmesi ve rekabet hukukuna ilişkin Avrupa Birliği müktesebatına 
uyum sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış, ayrıca, (ç) bendiyle düzenlenen 60 inci maddeye, 
ilgili Kurumun personelinin görevleri ile bağlantılı olarak suç işlemelerinden dolayı 4483 sayılı Ka
nun hükümlerinin uygulanmayacağı ile ilgili hüküm eklenmiş ve söz konusu bentler, 505 inci, 506 
nci, 507 nci ve 508 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde değişiklik yapılma
sını öngören yüzyirmiüçüncü fıkranın (a) bendinde, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tara
fından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım 
oranlarında değişiklik yapılmış, ayrıca, maddenin ikinci fıkrasında yer alan 27 nci madde hükmü, 
aynı fıkrada zikredilen maddelerin neticelerinden daha ağır bir netice doğurmasından dolayı, daha 
ağır idari bir yaptırımın uygulanmasını sağlamak amacıyla bir sonraki fıkraya taşınmış ve söz ko
nusu bent, 509 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

4077 sayılı Kanunun 26 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında verilen idari yaptırım kararlarına 
karşı, kanun yolunun, Kabahatler Kanunundan farklı olarak ne suretle uygulanacağı ve sonuçları 
hakkında düzenleme yapan bir fıkra maddeye eklenmiş ve söz konusu bent, 510 uncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 54 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
yüzyirmidördüncü fıkrada, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki ya
rar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranlarında değişiklik ya
pılmış ve söz konusu fıkra, 511 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
yüzyirmibeşinci fıkrada, Kabahatler Kanununun sistemine uyum sağlanması amacıyla Alt Komis
yonca değişiklik yapılmış ve söz konusu fıkra, 512 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya, görüşmeler sırasında, 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde değişiklik yapılması
nı öngören bir bent, önergeyle eklenmiştir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci mad
desinde, Kabahatler Kanunu hükümlerine uyumun sağlanması için değişiklik yapılmakla birlikte, 
Kurul'un verdiği idari para cezalarına ilişkin olanlar da dahil bütün kararlara karşı kanun yolu ola
rak Danıştay'a başvurulacağına dair düzenleme yapılmıştır. Çeşitli kanunlarda yer alan idari para 
cezalarına karşı kanun yoluna ilişkin özel hükümler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü mad
desi ile ilga olmuştur. 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle ilgili olarak yapılan bu düzenlemeyle, 
bu Tasarıyla değiştirilmesi öngörülen Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklik 
de göz önünde bulundurularak, söz konusu mülga 12 nci maddenin tekrar kanunlaşması sağlanmış 
olacaktır. Önergeyle eklenen söz konusu (b) bendi, 513 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 16 nci, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerinde değişik
lik yapılmasını öngören yüzyirmialtıncı fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde, yasaklara aykırı ha
reket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi 
öngörülen adli ve idari yaptırım oranlannda Alt Komisyonca değişiklik yapılmış ve söz konusu 
bent, Komisyonumuzca 514 üncü, 515 inci, 516 nci ve 517 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 8 inci maddesinde de
ğişiklik yapılmasını öngören yüzyirmiyedinci fıkranın (a) bendinde, bu Tasan ile değiştirilen 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunuyla uyumlu hale getirilmesi için değişiklik yapılmış ve söz konusu 
bent, 518 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

4632 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate 
alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranlarında Alt Komisyonca değişiklik yapılmış ve söz 
konusu bent, 519 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

4632 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendin
de, maddenin uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel aksaklıkların giderilmesi ve madde
nin uygulamada etkinliğini sağlamak amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 520 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

4632 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendi, 
521 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4634 sayılı Şeker Kanununun 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzyirmise-
kizinci fıkranın (a) bendinde, Türk Ceza Kanununa uygun olarak Alt Komisyonca yeniden düzen
lenmiş ve söz konusu bent, 522 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

4634 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendi, 
523 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 
yüzyirmidokuzuncu fıkranın (a) bendinde, yasaklara aykırı hareket edenlere, kanun tarafından koru
nan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranlannda Alt 
Komisyonca değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 524 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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4646 sayılı Kanunun 10 uncu ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(b) ve (c) bentleri, 525 inci ve 526 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 38 inci maddesinde değişiklik yapılma
sını öngören yüzotuzuncu fıkrada, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilme
si amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu fıkra, 527 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 
12 nci ve 13 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yüzotuzbirinci fıkranın (a) ve (b) 
bentleri, 528 inci ve 529 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını ön
gören yüzotuzikinci fıkrada, Kanunun uygulanması sırasında muhtemel boşlukların giderilmesi 
amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu fıkra, 530 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden 
Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sa
yılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
8 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzotuzüçüncü fıkrada, bu Kanun kapsamına gi
ren tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin yanında alkolün de izinsiz üretilmesinin cezalan
dırılması amacıyla değişiklik yapılmış, ayrıca, bu Kanun kapsamına giren mamullerin satış belgesi 
olmadan satışının yapılmasının ceza yaptırımı altına alınabilmesi amacıyla değişiklik yapılmış ve 
söz konusu fıkra, 531 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinde değişiklik yapılma
sını öngören yüzotuzdördüncü fıkrada, Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere, kanun tarafından ko
runan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranında değişik
lik yapılması suretiyle, ayrıca aynı gerekçelerle, ilgili Kanunda mevcut olan fiillerin tekrarı halinde veri
lecek olan idari para cezalarının arttırılacağı hükmünün eklenmesi suretiyle, Alt Komisyonca yapılan de
ğişiklik, Komisyonumuzca benimsenmiş ve söz konusu fıkra, 532 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanununun 107 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzotuzbeşinci 
fıkrada, Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki yarar ile fi
ilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranında değişiklik yapılması sure
tiyle, ayrıca maddeye açıklık kazandırmak amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu fıkra, 
533 üncü fıkra olarak kabul edilmiştir. 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 14 üncü, 17 nci ve 20 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasını öngören yüzotuzaltıncı fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri, 534 üncü, 535 inci ve 536 ncı 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

4904 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendinde, 
uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi açısından Türk Ceza Kanununa 
yapılan atfın madde olarak açık bir şekilde belirlenmesi suretiyle Alt Komisyonca yapılan değişik
lik, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve söz konusu bent, 537 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 1 inci maddesi ile kısım ve bölüm başlıkları ile 20 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzotuzyedinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, 4915 sa
yılı Kanunun 1 inci ve 20 nci maddeler ile kısım ve bölüm başlıklarının Türk Ceza Kanununa ve 
Kabahatler Kanununa uyumunu sağlamak amacıyla değişiklik yapılmak suretiyle; ayrıca 4915 sa
yılı Kanunun diğer bazı hükümlerine açıklık getirilmek suretiyle Alt Komisyonca değişiklik yapıl
mış, söz konusu bentler, 538 inci ve 539 uncu maddeler olarak kabul edilmiştir. 
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4915 sayılı Kanunun 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını 
öngören fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde, Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere, kanun 
tarafından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen adli ve idari 
yaptırım oranlarında Alt Komisyonca değişiklik yapılmış ve söz konusu bentler, 540 inci, 541 inci, 
542 nci ve 543 üncü maddeler olarak kabul edilmiştir. 

4915 sayılı Kanunun 25 inci, 26 nci, 28 inci, 29 uncu ve 30 uncu maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören fıkranın (f), (g) (ğ), (h) ve (ı) bentleri, 544 üncü, 545 inci, 546 nci, 547 nci ve 
548 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

3/5/2006 tarihli ve 5495 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 2918 sayılı Kanunun ek 1 inci mad
desi yürürlükten kaldırıldığından, ticari taşıt kullanım belgesi yerine ikame olarak sürücü mesleki 
yeterlik belgesinin karayolunda kullanılan tüm ticari taşıt sürücüleri için zorunluluk haline gelmesi 
nedeniyle yürürlükteki mevzuata uyum sağlanması amacıyla önergeyle, 4925 sayılı Karayolu Taşı
ma Kanununun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören düzenleme yapılmış, 4925 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesinde önergeyle yapılması öngörülen değişiklik, 549 uncu madde olarak ka
bul edilmiştir. 

4925 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzotuzsekizinci fık
ranın (a) bendi, 550 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4925 sayılı Kanunun 26 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
3/5/2006 tarihli ve 5495 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 2918 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 
(c) bendinde yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla, maddeye bir bent eklenmiş ve söz ko
nusu bent, 551 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

4925 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendi, 
552 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4925 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendin
de, uygulamada sorun oluşturabilecek terimlerin yerine, uluslararası kabul görmüş olan terimlerin 
kullanılması suretiyle Alt Komisyonca kabul edilen değişiklik, Komisyonumuzca da benimsenmiş 
ve söz konusu bent, 553 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

4925 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (d) bendi, 
554 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 6 nci ve 17 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören Tasarının yüzkırkbirinci fıkrası, ilgili maddelerin, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sa
yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümlerine göre yürürlükten kaldırıldığından, ilgili fıkra 
hükmünün madde metninden çıkartılması yönünde Alt Komisyonca yapılan bu tasarruf, Komisyo
numuzca da uygun görülmüş ve söz konusu fıkra, Tasarı metninden çıkarılmıştır. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını 
öngören yüzotuzdokuzuncu fıkranın (a) ve (b) bentleri, 555 inci ve 556 nci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunun 66 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzkırkıncı fıkrada, Alt Komisyonca, Türk Ceza Kanu
nuna uyum sağlamak amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu fıkra, 557 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 
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5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını 
öngören yüzkırkbirinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, kanun tarafından korunan hukuki yarar ve fi
ilin ağırlığına göre bu yasaklara aykırı hareket edenlere verilmesi öngörülen adli yaptırım oranla
rında Alt Komisyonca değişiklik yapılmış; ayrıca Komisyonumuzca, 17 nci maddenin birinci fıkra
sında yer alan "yetkisi olmadan elektronik sertifika oluşturanlar veya" ibaresi, elektronik sertifika
da bir yetkilendirme söz konusu olmadığından, madde metninden çıkarılmış ve söz konusu bentler, 
558 inci ve 559 uncu maddeler olarak kabul edilmiştir. 

5070 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(c) ve (ç) bentleri, 560 inci ve 561 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesin
de değişiklik yapılmasını öngören yüzkırkikinci fıkrada, uygulamada ortaya çıkması muhtemel so
runların önüne geçilmesi amacıyla değişiklik yapılmak suretiyle söz konusu fıkra, 562 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu madde
sinde değişiklik yapılmasını öngören yüzkırküçüncü fıkra, 563 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 18 in
ci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzkırkdördüncü fıkranın (a) bendinde, maddenin bi
rinci ve üçüncü fıkraları değiştirilerek, birinci fıkradaki bazı fiiller açısından idari yaptırımın cay
dırıcılığı olmadığından, bu fiiller için adli yaptırım uygulanması yönünde değişiklik yapılmış, ayrı
ca üçüncü fıkrası da Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Kanunu hükümlerine göre yeniden düzen
lenmek suretiyle Alt Komisyonca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca da benimsenmiş, ayrıca, 
bu Kanunun uygulamada etkinliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla, Komisyonumuzca değişik
lik yapılmış ve söz konusu bent, 564 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

5149 sayılı Kanunun 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri, 565 inci, 566 ncı, 567 nci, 568 inci ve 
569 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5149 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (f) bendinde, 
maddenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler nedeniyle ve Kabahatler Kanununa uyum amacıy
la Alt Komisyonca değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 570 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 74 üncü mad
desinde değişiklik yapılmasını öngören, yüzkırkbeşinci fıkranın (a) bendinde, bu Tasan ile diğer ka
nunlarda yapılmış olan aynı içerikteki düzenlemelere paralellik sağlamak amacıyla maddede deği
şiklik yapılmış, söz konusu bent, 571 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5174 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (b) bendin
de, maddenin yeniden düzenlenerek, uygulamada ortaya çıkması kuvvetle muhtemel sorunların ber
taraf edilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve benzer meslek kuruluşlarıyla ilgili yapılmış olan düzen
lemelere uyumun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 572 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

5174 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (c) bendi, 
573 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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5174 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören, fıkranın (ç) bendin
de, bu Tasarı ile diğer kanunlarda yapılmış olan aynı içerikteki düzenlemelere paralellik sağlamak 
amacıyla maddede değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 574 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun bölüm başlığında ve 29 uncu maddesinde değişik
lik yapılmasını öngören yüzkırkaltıncı fıkranın (a) bendinde, maddede yer alan tekrar ifadesine 
açıklık getirmek ve bu şekilde uygulamada ortaya çıkması muhtemel aksaklıkların önüne geçilme
si açısından Alt Komisyonca yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve söz konusu 
bent, 575 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5179 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören (b) bendi, 576 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapılması
nı öngören yüzkırkyedinci fıkranın (a) bendi, 577 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendin
de, maddede belirlenen özel güvenlik görevlilerinde aranan mahkumiyet koşulu Türk Ceza Kanu
nuna uyum sağlamak amacıyla Alt Komisyonca değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 578 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

5188 sayılı Kanunun 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü ve 25 inci maddelerinde değişiklik ya
pılmasını öngören fıkranın (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri, 579 uncu, 580 inci, 581 inci, 582 nci ve 
583 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddelerinde değişiklik yapıl
masını öngören yüzkırksekizinci fıkranın (a) ve (b) bentleri, 584 üncü ve 585 inci maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngö
ren yüzkırkdokuzuncu fıkrada, Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere, kanun tarafından koru
nan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranlarında; 
ayrıca, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla değişiklik yapıl
mış ve söz konusu fıkra, 586 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun 17 nci maddesinde değişiklik yapılmasını 
öngören yüzellinci fıkra, 587 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hak
kında Kanunun 13 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzellibirinci fıkra, 588 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun bölüm başlığı ile 12 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzelliikinci fıkrada, Kabahatler Kanununa uyum sağ
lanması amacıyla ve Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere, kanun tarafından korunan hukuki 
yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranlarında Alt Komis
yonca değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 589 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 61 inci ve 73 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını ön
gören yüzelliüçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri, 590 inci ve 591 inci maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendi, Ta
sarının yüzelliyedinci fıkrasıyla değiştirilen Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin hü
kümleri karşısında, Türk Ceza Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesine ge
rek görülmemiş ve söz konusu (c) bendi, Alt Komisyonca Tasarı metninden çıkarılmış, Komisyo
numuz, yapılan bu değişikliği kabul etmiştir. 

5237 sayılı Kanunun 87 nci ve 89 uncu maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın 
(ç) ve (d) bentleri, 592 nci ve 593 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (e) bendin
de, maddenin ikinci fıkrasında, "mahkeme," ibaresinden sonra gelmek üzere "birinci fıkraya göre 
hüküm vermeden önce" ibaresi eklenmiştir. Böylece, madde metninin anlaşılmasında oluşabilecek 
bir tereddüdün önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Keza, söz konusu maddenin altıncı fıkrasında yer 
alan "tabi tutulur" ibaresi "tabi tutulabilir" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, bu fıkraya eklenen üçün
cü cümle ile, kişinin bu fıkra hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutu
labilmesi için, bu suç nedeniyle kovuşturma aşamasında hakkında tedavi ve denetimli serbestlik ka
rarının verilmemiş olması gerekmektedir. Şayet kişi, kovuşturma evresinde hakkında tedavi ve de
netimli serbestlik kararı verilmesine rağmen, bu kararın gereklerine uymamış olması dolayısıyla ha
pis cezasına mahkum edilmişse, artık hükümden sonra bu kişi hakkında hapis cezasının infazını en
gelleyecek şekilde tedavi ve denetimli serbestlik uygulanamaz, yani hapis cezası infaz edilir. 

Alt Komisyon tarafından, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 594 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Örgütlü suçlulukta, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasına sınırlama getirmek ama
cıyla, 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesine bir fıkra eklenmesini öngören bir önerge verilmiş ve 
verilen önerge, 595 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5237 sayılı Kanunun 234 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (f) ben
di, 596 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 4 üncü, 
5 inci ve 6 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yüzellidördüncü fıkranın (a), (b) ve (c) 
bentleri, 597 nci, 598 inci ve 599 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzelli-
beşinci fıkranın (a) bendi, 600 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5253 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmıştır: 

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtları tutmayanlar hakkında idari para cezası öngö
rülmüş, ancak maddenin bu haliyle tasdiksiz olarak tutulması, usule uygun tutulmaması gibi durum
ları kapsamadığı ve bu iki halin müeyyide dışı kaldığı, yapılan uygulamanın da bunu doğrular şekil
de olduğu görülmüş olup, tasdiksiz defter tutma durumunda ise defter ve kayıtların usule uygun tu
tulmaması halinde müeyyideye bağlanmasını sağlayan değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, Kanunda adı
na yetki belgesi düzenlenmediği halde derneğe gelir toplayanlar ve bu şekilde toplanmasına izin ve
renler hakkında bir müeyyide bulunmadığı öngörülerek bu fiili işleyenler hakkında da idari para ce
zası verilmesinin doğru olacağı düşünülmüş ve buna göre düzenleme yapılmıştır. 
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32 nci maddenin (f) bendinde de derneğe ait para ve para hükmündeki evrak ve sair malları 
hakkında suç işleyenler Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümleri
ne göre cezalandırılacağı öngörülmüştür. 5253 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (f) bendine ekle
nen bir cümle ile mahkemece, yargılama sırasında sanıkların organlardaki görevlerde geçici olarak 
uzaklaştırılabilmelerine imkan tanıyan bir hüküm getirilmiş ve bu şekilde yargılanan dernek organ
larındaki görevlilerin daha fazla zarar vermeleri veya delilleri karartmalarının önlenmesi için mah
kemeye yetki verilmiştir. Ayrıca aynı maddenin (g) bendine; yabancı derneklerin Türkiye'de izin
siz temsilcilik veya şube açmaları veya faaliyette bulunmaları yasaklanmış olmakla birlikte genel 
merkezi yurtdışında bulunan ve kâr amacı gütmeyen çeşitli isimler altındaki kuruluşların Türki
ye'de izinsiz faaliyette bulunmalarını veya şube yahut da temsilcilik açmalarını önleyen bir hüküm 
bulunmadığı görülerek bunların da denetimsiz kalmalarını önlemek amacıyla yabancı dernekler iba
resinin yanına, "merkezi yurtdışında bulunan ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar" ibaresi eklenmiştir. 

32 nci maddenin (k) bendinde yapılan değişiklik ile denetim sırasında defter ve belgelerin za
yi olduğundan bahisle çok kolay bir şekilde denetimden kaçırmalarının önlenmesi için ilgililere def
ter ve belgelerin kaybolduğu veya kullanılamaz hale geldiği tarihten itibaren onbeş gün içinde bu 
durumu mahkemeye müracaat ederek belgelendirmeleri veya en azından müracaat ettiklerini belge
lendirmeleri şeklinde yükümlülük getirilmiştir. Ayrıca Komisyonumuzca, (1) bendinde yer alan 21 
inci madde hükmü, fiilin ağırlığına rağmen bunun karşısında uygulanan yaptırımın yetersizliği ne
deniyle (k) bendine taşınmıştır. 

Alt Komisyon tarafından, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 601 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5253 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendi, 
602 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5262 sayılı Organik Tarım Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını 
öngören yüzellialtıncı fıkranın (a) ve (b) bentleri, 603 üncü ve 604 üncü maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 6 nci ve 100 üncü maddelerinde değişiklik yapılma
sını öngören yüzelliyedinci fıkranın (a) ve (b) bentleri, 605 inci ve 606 nci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salıverilenler hakkında, mad
dede düzenlenen ceza miktarı koşulu aranmaksızın adli kontrole ilişkin hükümlerin uygulanmasına 
olanak sağlamak amacıyla 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinde değişiklik yapılmasını öngö
ren bir önerge kabul edilmiş ve söz konusu önerge, 607 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

5271 sayılı Kanunun 146 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendi, 
608 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5271 sayılı Kanunun 150 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (ç) bendin
de, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla değişiklik yapılmış 
ve söz konusu bent, 609 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

5271 sayılı Kanunun 171 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (d) bendi, 
610 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (e) bendin
de, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmıştır: 
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5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesine eklenen sekizinci fıkra yeniden düzenlenmiştir. Buna 
göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, sanık, beş yıl sürecek bir 
denetim süresine tabi tutulacaktır. Bu süre sabit bir süre olup, cezanın süresi veya miktarına göre 
değişmemektedir. Ayrıca, denetim süresine tabi tutmak zorunlu olup, mahkemenin bu konuda bir 
takdir yetkisi de bulunmamaktadır. Beş yıllık denetim süresi içinde, ayrıca, üç bent halinde sayılan 
yükümlülüklere ya da takdir edilecek başka yükümlülüklere, denetimli serbestlik tedbiri olarak, 
mahkeme tarafından karar verilebilecektir. Denetimli serbestlik tedbirine veya tedbirlerine karar 
vermek, mahkemenin takdirindedir. Şayet denetimli serbestlik tedbirine karar verilmişse, süresi bir 
yıldan fazla olamayacaktır. Bu sürenin belirlenmesinde sanığın mahkum edildiği cezanın süresi ve
ya miktarı dikkate alınabilecektir. 

Söz konusu bentte yapılan değişiklikle, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine ek
lenen onuncu fıkra yeniden düzenlenmiştir. Onuncu fıkraya göre, beş yıllık denetim süresi içinde 
sanığın kasten yeni bir suç işlememesi ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine 
uygun davranması halinde, açıklanması geri bırakılan mahkumiyet hükmü ortadan kaldırılacak ve 
davanın düşmesine hükmedilecektir. Dikkat edilmelidir ki, düşme kararı verilebilmesi için, süresi 
en fazla bir yıl olabilen denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranılması 
tek başına yeterli olmamakta, ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı tarihten itibaren beş 
yıl içinde kasten bir suçun işlenmemiş olması da gerekmektedir. 

Yine aynı bentte yapılan değişiklikle, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine ekle
nen onbirinci fıkra yeniden düzenlenmiştir. Onbirinci fıkraya göre, denetim süresi içinde kasten ye
ni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması 
halinde hükmün açıklanması gerekecektir. Şayet sanık denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yüküm
lülükleri yerine getirmemişse, mahkeme yeni bir mahkumiyet hükmü kuracaktır. Ancak mahkeme, 
bu hükmü kurarken, sanığın durumunu değerlendirerek, cezasının yarısına kadar bir kısmının infaz 
edilmemesine karar verebilir. Bu sürenin belirlenmesinde, sanığın gereklerine uygun davrandığı yü
kümlülük süresi de dikkate alınabilecektir. Sanığın denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlü
lükleri yerine getirememesi dolayısıyla yeni bir mahkumiyet hükmü kuracak olan mahkeme, infaz
da indirim yerine, hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine ya da seçenek yaptırımlara çevrilmesi
ne de karar verebilir. Ancak bu kararların verilebilmesi için, ertelemenin veya seçenek yaptırımla
ra çevirmenin koşullarının varlığı aranacaktır. 

Alt Komisyon tarafından, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 611 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (f) bendin
de, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle Alt Komisyon tarafından değişiklik yapılmıştır: 

Söz konusu bentte yapılan değişiklikle, 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesi, yirmidört fık
ra olarak yeniden düzenlenmiştir. 253 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında uzlaşmaya tabi 
suçların kapsamı gösterilmektedir. Buna göre; Türk Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda yer 
alan soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar ile soruşturulması ve kovuşturulması 
şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan suçlardan listede gös
terilenler uzlaşmaya tabidir. Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda yer alan ve re'sen takip edile
bilen suçlarda uzlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, ilgili kanunlarda bu konuda bir açıklı
ğın bulunması gerekmektedir. Birinci fıkrada, ayrıca, uzlaşmanın tarafı olabilecek mağdur veya suç-
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tan zarar görenin niteliği de belirtilmektedir. Buna göre, ancak gerçek kişi veya özel hukuk tüzel ki
şisi olan mağdur veya suçtan zarar görenler uzlaşmanın tarafı olabilecektir. Ayrıca, Komisyonumuz
ca, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan, Türk Ceza Kanununun "Kasten yaralama" başlıklı 86 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası, "Tehdit" başlıklı 106 ncı maddesinin birinci fıkrası ile "Hakaret" baş
lıklı 125 inci maddesi, sözü edilen suçların uzlaşma kapsamına girmesinin uygulamada yararlı ola
mayacağı gerekçesiyle ve ayrıca ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla, 
madde metninden çıkarılmıştır. 

Üçüncü fıkra, uzlaşma hükümlerinin uygulanmayacağı suçları göstermektedir. Şikâyete tabi 
olarak veya re'sen soruşturulan ve kovuşturulan suçlardan etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen
ler ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaşma hükümleri uygulanamayacaktır. 

Dördüncü ve devamı fıkralar soruşturma evresinde uzlaşmanın usulünü ve esaslarını 
düzenlemektedir. 

Dördüncü fıkraya göre, soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması halinde, Cumhuriyet 
savcısı veya talimatı üzerine adli kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uz
laşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, 
uzlaşma teklifi kanuni temsilcisine yapılır. Bu kişilerin reşit olup olmadıkları Cumhuriyet savcısı ta
rafından araştırıldıktan sonra, uzlaşma teklifinin muhatabı belirlenecektir. Cumhuriyet savcısı uz
laşma teklifini açıklamalı tebligat yoluyla yapabileceği gibi, başka bir yargı çevresinde bulunan 
şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görene istinabe yoluyla da yapabilecektir. Cumhuriyet savcısının 
talimatı üzerine uzlaşma teklifinde bulunabilecek olan adli kolluk görevlisinin ise böyle bir yetkisi 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla adli kolluk görevlisi, ancak, huzurda bulunan şüpheli, mağdur veya 
suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunabilecektir. Huzurda, açıklamalı tebligat veya istinabe 
yoluyla kendisine uzlaşma teklifinde bulunulan şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, bu teklif
ten haberdar olduktan itibaren en geç üç gün içinde kararını bildirmek zorundadır; aksi takdirde tek
lifi reddetmiş sayılacaktır. 

Beşinci fıkrada, uzlaşma teklifinde bulunulan kişiye, uzlaşmanın mahiyetinin ve uzlaşmayı ka
bul veya reddetmesinin hukuki sonuçlarının anlatılması öngörülmektedir. Bu noktada şüpheliye ya
pılacak açıklamalar ile mağdur veya suçtan zarar görene yapılacak açıklamalar farklı olacaktır. Uz
laşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçlan, kısmen bu maddenin çe
şitli fıkralarında düzenlenmektedir. Örneğin şüpheliye yönelik açıklamada; uzlaşmış olmasının suçu 
kabul anlamına gelmediği, uzlaştırma müzakereleri sırasında yapacağı açıklamaların ve bu açıklama
lara ilişkin tutanakların, mevcut soruşturmada ve disiplinle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir 
soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamayacağı, uzlaştırmacı ücreti ile di
ğer uzlaştırma giderlerinin yargılama giderlerinden sayılacağı ve uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde 
bu giderlerin devlet hazinesinden karşılanacağı söylenebilecektir. Mağdur veya suçtan zarar görene 
yönelik açıklamada ise; edimin yerine getirilmemesi halinde uzlaşma sonucunda düzenlenen raporun 
İcra ve İflas Kanununun ilgili hükmünde yazılı ilam niteliğini haiz belgelerden sayıldığı, uzlaşmanın 
sağlanması halinde aynı fiil nedeniyle tazminat davası açamayacağı, açılmış bir dava varsa bundan 
feragat etmiş sayılacağı anlatılabilecektir. Gerek şüpheliye, gerek mağdur veya suçtan zarar görene, 
uzlaşmanın ancak soruşturma evresinde mümkün olduğu, uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde ne 
soruşturma ne de kovuşturma evresinde bir daha uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği, ancak isterlerse 
kendilerinin iddianame düzenleninceye kadar uzlaşabilecekleri bildirilebilecektir. 
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Altıncı fıkraya göre; resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan ad
reste bulunmama, yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdur veya suçtan zarar görene, bu 
kişiler veya şüpheli reşit değillerse kanuni temsilcilerine ulaşılamamakta ise, uzlaşma yoluna gidil
meksizin soruşturma sonuçlandırılır. 

Yedinci fıkraya göre; birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren 
bir suçtan dolayı uzlaşma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin 
uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. Bunlardan birinin kabul etmemesi halinde, artık diğerlerine uzlaş
ma teklifinde bulunulması gerekmemektedir. 

Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifinin kabul edilmesinin, soruşturma konusu suça iliş
kin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel olmayacağı hususu seki
zinci fıkrada düzenlenmektedir. Teklif sırasında uzlaşmanın sonucu henüz bilinemediğinden, delil
lerin toplanmasına devam edilmesi gerekmektedir. Özellikle, yerine getirilmesi ileri tarihe bırakı
lan, takside bağlanan veya süreklilik arzeden bir edim söz konusu olduğu için kamu davasının açıl
masının ertelenmesi kararı verilmesi üzerine, daha sonra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilme
mesi halinde, şüpheli hakkında kamu davası açmak için, toplanan delillerin suçun işlendiği husu
sunda yeterli şüphe oluşturması aranacaktır. Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifinin kabul 
edilmesi, koruma tedbirlerine başvurulabilmesine, örneğin şüphelinin tutuklanmasına engel bir ne
den sayılmayacaktır. 

Dokuzuncu fıkra, teklifin ilgililerce kabulü halinde uzlaşmanın kimin tarafından gerçekleştiri
lebileceğini öngörmektedir. Cumhuriyet savcısı uzlaşmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaş
tırmacı olarak avukat görevlendirilmesini barodan isteyebilir. Bunun yanında, Komisyonumuzca, 
uzlaşma müessesesinin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla sadece hukuk öğ
renimi görmüş kişiler arasından uzlaşmacı görevlendirilebilmesi ile ilgili değişiklik yapılmıştır. 

Onuncu fıkra, Ceza Muhakemesi Kanununun hakimin davaya bakamayacağı haller ile reddi 
sebeplerinin, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulacağı hükmünü 
içermektedir. Bu konuda özel bir red veya çekinme süreci öngörülmemiş olup, uzlaşmanın tarafla
rının veya uzlaştırmacının bu husustaki endişelerinin dikkate alınması gerekmektedir. 

Onbirinci fıkraya göre, Cumhuriyet savcısı dışında birisinin uzlaştırmacı olarak görevlendiril
mesi halinde, görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcı
sınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruşturma
nın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 

Onikinci fıkrada, soruşturmayı sürüncemede bırakmayacak makul bir uzlaşma süresi öngörülmek
tedir. Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer ömeği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün 
içinde uzlaşmayı sonuçlandıracaktır. Cumhuriyet savcısı bu süreyi yirmi gün daha uzatabilir. 

Onüçüncü fıkraya göre, soruşturmanın gizliliğinin gereği olarak, uzlaşma müzakereleri gizli 
olarak yürütülür. Uzlaşma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, mü
dafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanuni temsilcisi 
ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. 
Müdafiin müzakerelere katılmamasının uzlaşmaya olumsuz bir etkisi kabul edilmemiştir. 

Ondördüncü fıkraya göre, uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili 
olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir. Cumhuriyet savcısı da, uzlaştırmacıya talimatlar verebilir. 
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Uzlaşma müzakereleri olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandığında uzlaştırmacı, onbeşinci 
fıkra uyarınca bir rapor hazırlayacaktır. Raporun uzlaşma sürecini doğru ve eksiksiz yansıtması ge
rekmektedir. Rapor ile birlikte, uzlaştırmacıya önceden verilmiş olan belge örnekleri Cumhuriyet 
savcısına teslim edilecektir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, rapor içeriğinde, tarafların ne suret
le, hangi şartlarla uzlaştığı ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

Onaltıncı fıkrada, maddede belirtilen uzlaşma sürecine tabi olmaksızın tarafların daha sonra ken
di iradeleri ile de anlaşabilecekleri öngörülmektedir. İddianame düzenleninceye kadar, şüpheli ile mağ
dur veya suçtan zarar gören, uzlaştıklarını gösteren bir belge ile Cumhuriyet savcısına başvurabilirler. 

Onyedinci fıkra, uzlaşma sonucunun Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenmesini öngörmek
tedir. İster bu maddedeki usul ve esaslar izlenerek, isterse tarafların aralarında anlaşmaları suretiy
le olsun, Cumhuriyet savcısı, edimin özgür iradeye dayanmadığını ve edimin hukuka aykırı oldu
ğunu belirlerse, uzlaşmayı kabul etmeyecektir. 

Onsekizinci fıkrada, defaatle uzlaştırma girişiminde bulunulamayacağı hususu öngörülmekte
dir. Böylece şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, soruşturma ve kovuşturma evresinde bir da
ha bu süreçten yararlanamayacaklarını, ancak isterlerse, iddianame düzenleninceye kadar kendi ara
larında anlaşabileceklerini bileceklerdir. 

Ondokuzuncu fıkraya göre, uzlaşma, bir edimin yerine getirilmesi veya yerine getirileceğinin 
taahhüt edilmesi halinde gerçekleşebilecektir. Şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde, 
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. Yerine getirilecek olan edim, maddi veya 
manevi bir zararın karşılığı olabileceği gibi, örneğin özür dileme şeklinde de olabilir. Edimin yeri
ne getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya örneğin mağdurun belirli bir sü
re istihdam edilmesi gibi, süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, 
şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilecektir. Bu durumda 171 inci 
maddedeki şartların aranmayışının ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verip verme
mek hususunda Cumhuriyet savcısının bir takdir yetkisinin bulunmamasının nedeni; ileri bir tarihe 
bırakılmış veya takside bağlanmış olan ya da süreklilik arzeden edimin yerine getirileceği taahhü
dünün izlenmesi gereğidir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra uzlaşmanın 
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmak
sızın, kamu davası açılmak üzere şüpheli hakkında iddianame düzenlenecektir. Bunun için, uzlaş
ma sürecinde de delil toplanmaya devam edilmesi gerekmektedir. 

Uzlaşma ile aynı zamanda mağdurun veya suçtan zarar görenin maddi ve manevi zararlarının 
karşılanması amaçlandığından, uzlaşmanın sağlanması halinde, artık, zararın giderilmeyen bölümü 
için, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2005/10-84 Esas ve 2005/90 Karar sayılı kararında da belir
tildiği üzere, icra takibi yapılamayacağı gibi, hukuk mahkemesinde dava açılamaz, açılmış bir da
va varsa bundan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin edimini yerine getirmemesi halinde, uzlaştırma 
süreci sonunda düzenlenen rapor veya tarafların kendi aralarında uzlaştıklarını gösterir belge, İcra 
ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam niteliğini haiz belgelerden sayılacaktır. 

Yirminci fıkra düzenlemesine göre, uzlaştımıa müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhan
gi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz. Müzakereler sırasında yapı
lan açıklamalar, lehe veya aleyhe olacak şekilde, mevcut soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kul
lanılamayacağı gibi, başka bir ceza veya disiplin muhakemesinde, hukuk davasında, idari bir davada ve
ya başka herhangi bir uyuşmazlıkta da delil olarak kullanılamayacaktır. Bu hüküm, özellikle, uzlaşma 
hususunda çekingen davranabilecek olan şüpheliler bakımından önemli bir güvence oluşturmaktadır. 
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Yirmibirinci fıkra, dava zamanaşımı ve kovuşturma koşulu olan dava sürelerinin işlememesi 
ile ilgilidir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu 
tarihten itibaren uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzen
leyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan da
va süresi işlemeyecektir. Her ne kadar uzlaştırma sürecinde oldukça kısa süreler öngörülmekte ise 
de, özellikle bazı dava sürelerinin de kısalığı karşısında, bu düzenleme önem arzetmektedir. 

Yirmiikinci fıkrada uzlaştırmacı ücreti ile diğer uzlaştırma giderleri düzenlenmektedir. Buna 
göre, uzlaştırmacıya ödenecek ücret de dahil olmak üzere, uzlaştırma giderleri, 324 üncü madde 
kapsamında yargılama giderlerinden sayılmaktadır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, bu giderler 
Devlet Hazinesinden karşılanacaktır. 

Yirmiüçüncü fıkra, uzlaşma sonucunda verilecek kararlara karşı başvurulabilecek kanun yolla
rına ilişkindir. 

Yirmidördüncü fıkra yönetmelik hükmüdür. 

Alt Komisyon tarafından, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve söz konusu bent, 612 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

5271 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (g) bendin
de, 5271 sayılı Kanunun, bu Tasarı düzenlenen diğer maddelerine uyumunun sağlanması amacıyla 
değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 613 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

"Kanun yararına bozma" ve "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması" 
başlıklı, 5271 sayılı Kanunun 309 uncu ve 310 uncu maddelerinde, maddelerin uygulamada, daha 
etkin ve hızlı işletilebilmesinin sağlanması amacıyla, ilgili maddelerde değişiklik yapılmasını öngö
ren önerge, 614 üncü ve 615 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

5271 sayılı Kanunda, bu Tasarı ile getirilen "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" mües
sesesinin uygulanmasında yargılama giderlerine ilişkin olarak uygulamada doğabilecek tereddütle
rin giderilmesi amacıyla, 5271 sayılı Kanunun 325 inci maddesinde değişiklik öngören önerge, 
616 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasını öngören yüzellisekizinci fıkra, 617 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 7 nci maddesinde değişiklik yapıl
masını öngören yüzellidokuzuncu fıkranın (a) bendinde, maddede düzenlenen lisanslı depo işleten
lerde aranacak mahkumiyet şartı Türk Ceza Kanununa göre Alt Komisyonca yeniden belirlenmiş 
ve söz konusu bent, 618 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5300 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendin
de, Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere verilmesi öngörülen idari yaptırımlar, kanun tara
fından korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak, daha ağır cezayı gerektiren bir du
rum olarak kabul edilmesi dolayısıyla adli yaptırıma dönüştürülmek suretiyle 619 uncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 inci maddelerinde değişik
lik yapılmasını öngören yüzaltmışıncı fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, 620 nci, 621 inci, 622 nci 
ve 623 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
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5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yü-
zaltmışbirinci fıkranın (a) bendinde, Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere, kanun tarafından 
korunan hukuki yarar ile fiilin ağırlığı dikkate alınarak verilmesi öngörülen idari yaptırım oranların
da Alt Komisyonca değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 624 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
suçun işlenişine iştirak etmemiş olan tüzel kişilerin yetkililerinin, ceza hukukundan kaynaklanan 
sorumluluktan muaf olmalarını sağlamak amacıyla, Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, söz konu
su bent, 625 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (c) bendinde, 
Kabahatler Kanununa uyum sağlanmak amacıyla değişiklik yapılmak suretiyle, Alt Komisyonca 
değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 626 ncı madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 
8 inci ve 13 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören yüzaltmışikinci fıkranın (a) ve (b) 
bentlerinde, uygulamada ortaya çıkmış olan aksaklıkların ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla Alt 
Komisyonca, ve Komisyonumuzca değişiklik yapılmış; ayrıca (b) bendiyle değiştirilmesi öngörü
len 5320 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde, Avukatlık Kanununda, bu Tasarı ile yapılmış olan 
düzenlemeye paralellik sağlamak amacıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmış ve söz konusu 
bentler, 627 nci ve 628 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

5324 sayılı Kozmetik Kanununun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzalt-
mışüçüncü fıkra, 629 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören yüzalt-
mışdördüncü fıkranın (a) bendi, 630 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören fıkranın (b) bendinde, 
idari para cezalarının tahsil yetkisi ve gelir kaydı konusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununa ekli cetvellerinin esas alınması amacıyla, ayrıca, kanunun etkin ve hızlı bir şekil
de uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla değişiklik yapılmış ve söz konusu bent, 631 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Düşük miktardaki idari para cezalan ile ilgili olarak 5326 sayılı Kanunda belirlenen soruştur
ma zamanaşımı sürelerinin uygulamada yetersiz görülmesi dolayısıyla, üst sınır itibariyle ellibin 
Türk lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde soruşturma zamanaşımının yeniden 
belirlenmesi ile ilgili olarak, 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde değişiklik yapılması yönünde 
bir önerge verilmiş ve söz konusu önerge, 632 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

5326 sayılı Kanunun 27 nci, 28 inci ve geçici 1 inci maddelerinde değişiklik yapılmasını ön
gören fıkranın (c), (ç) ve (d) bentleri, 633 üncü, 634 üncü ve 635 inci maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesinde, adli sicil bilgilerini verecek merciler be
lirlenmiş olup, bunlar arasında elçilikler ve konsolosluklar sayılmamıştır. Yurt dışında bulunan va
tandaşların da kolaylıkla adli sicil bilgilerine ulaşabilmelerini sağlamak ve yaşanan sorunları gider
mek amacıyla 5352 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılmasını kapsayan önerge, 
636 ncı madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Zaman zaman çeşitli adlar altında çıkarılan kanunlarla mahkum olunan cezaların infazına son 
verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için 
geçmesi gereken asgari süreleri daha adil olarak belirlemek amacıyla 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu
nun 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere, 13/A maddesinin eklenmesini öngören yüzaltmışbe-
şinci fıkrada, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla ve yukarı
da açıklanan gerekçeler doğrultusunda değişiklik yapılarak, 637 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Türk Ceza Hukukuna ilişkin yeni mevzuat hükümlerine uyarlanması amacıyla, 5362 sayılı Es
naf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 50 nci ve 58 inci maddelerinde değişiklik yapan 
önerge, 638 inci ve 639 uncu maddeler olarak kabul edilmiştir. 

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 2 nci mad
desinin Türk Ceza Kanununa uyumunun sağlanması; yine aynı Kanunun 10 uncu maddesinin Ka
bahatler Kanununa uyumunun sağlanması amacıyla önerge verilmiş; söz konusu önerge, Komisyo
numuzca 640 inci ve 641 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 19 uncu, 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde değişiklik 
yapılmasını öngören fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri, 642 nci, 643 üncü ve 644 üncü maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunun uygu
lanmasında ortaya çıkan aksaklıkların ve boşlukların ortadan kaldırılması ve ilgili Kanunun daha 
etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla; 5402 sayılı Kanunun 5 inci, 11 inci 
ve 14 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören bir önerge verilmiş, söz konusu önergede
ki maddeler, 645 inci, 646 nci ve 647 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 22 nci maddesinde değişiklik ya
pılmasını öngören yüzaltmışyedinci fıkra, 648 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümleri düzenleyen Tasarının 2 nci maddesinde, Temel Ceza kanun
larına uyum amacıyla yapılan düzenlemeler sonucunda uygulanma kabiliyeti kalmayan kanun hü
kümleri Alt Komisyonca ve Komisyonumuzca tekrar gözden geçirilmiş ve çerçeve maddede bu 
yönde değişiklik yapılmak suretiyle 649 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 1 inci maddesinde, uygulamada ortaya çıkmış olan aksaklıkların ortadan kal
dırılması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, 650 nci ve 651 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıdaki maddeler, görüşülmeleri sırasında, Komisyonumuzca redaksiyona tabi tutulmuştur. 
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere, Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Koksal Toptan Recep Özel Ramazan Can 

Zonguldak İsparta Kırıkkale 
Kâtip Üye Üye 

Hasan Kara Fehmi Hüsrev Kutlu Halil Özyolcu 
Kilis Adıyaman Ağrı 

(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 
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Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Karşı oy) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Uye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
(İmzada bulunamadı) 
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KARŞI OY YAZISI 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının Adalet Komisyonunda yapılan görüşmelerine ve yasa tasarısına, karşı oy yazımızı 
sunuyoruz. 

Öncelikle yasa tasarısı TBMM İçtüzüğünün 21. ve 23. maddesini ihlal eder niteliktedir. Tasarı 
dört maddeden ibaret olarak komisyona gelmiş ve tüm itirazlarımıza rağmen bu şekilde görüşül
müştür. Yalnız bu dört maddenin düzenlenişi, şimdiye kadar yasama tarihinde görülmemiş bir bi
çimdedir. Tasarının birinci maddesi, 170 yasanın 648 civarında muhtelif maddelerine ve binlerce 
fıkralarına değişiklik getiren bir maddedir. Yasa tasarısı sadece bu madde sebebiyle bile Anayasa
ya aykırıdır. Komisyon görüşmelerinden sonra başkanlığın redaksiyon yetkisi ile şimdiki formatma 
kavuşmuştur. 

Kanunun yeni düzenleniş biçimi komisyonda yapılmamıştır. Tüm çabalarımıza rağmen komis
yonda görüşme madde madde yapılmamıştır. Bu şekilde maddelendirilmesi için bir karar da alın
mamıştır. Komisyon Başkanlığı tümüyle görüşme bittikten sonra sözde redaksiyon yetkisi alarak 
yasa tasarısını yeniden yazmış; 4 maddelik tasarı, Başkanlığın sözde redaksiyonu ile 651 maddeye 
çıkmıştır. Esasen tasarının 651 madde olarak düzenlenmesi gerekirken, içtüzük hükümleri ihlal edi
lerek 4 madde olarak görüşülmüş, yine içtüzük hükümleri ihlal edilerek redaksiyon yetkisi yasayı 
yeniden -komisyondan çıktıktan sonra- yazma yetkisi olarak kullanılmıştır. Açıkçası redaksiyon 
yetkisi hakkı kötüye kullanılmak suretiyle içtüzük hükümleri dolanılmıştır. 

Tasarının ikinci maddesi ise, toplam 62 yasayı ya tamamen ya da önemli maddelerini yürürlük
ten kaldıran düzenlemeleri içermektedir. Üçüncü ve dördüncü maddeleri ise yürürlük ve yürütme 
maddesidir. Yasa tasarısı bu haliyle 230'un üzerinde yasada değişiklik öngören ya da yasa madde
lerini kaldıran bir tasarıdır. Bu haliyle tam anlamıyla bir kırkambar yasasıdır. 

Bu kadar geniş bir alanı düzenlemesine rağmen, inanılmaz bir süre içerisinde alt komisyonda 
görüşülerek bitirilmiştir. Yasa tasarısının içerisinde çok farklı alanları düzenleyen yasalarda esaslı, 
köklü değişiklikler yapılmıştır. Öyle ki; Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatından, Rulet, 
Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinalan Hakkındaki Kanuna; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun
dan, Orman Kanununa; Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan, Çeltik Ekim Kanununa; Tababet ve Şuaba-
tın Tarzı İcrası Hakkındaki Kanundan, Posta Kanununa; Öğle Dinlenmesi Kanunundan, Türk Ceza 
Kanununa kadar biri biriyle ilgisiz ve farklı alanları düzenleyen çok sayıda kanunda değişiklik yapan 
bu tasan, üstün körü, yasak savma kabilinden bir incelemeyle komisyon raporu düzenlenmiştir. 

Her şeyden önce, gerek tasarının biçimi ve kapsadığı alan ve gerekse alt komisyonda ve ko
misyondaki görüşme biçimi ve gerekse de komisyonda görüşüldükten sonra yasayı yeniden yazma 
biçiminde, komisyon kararı olmamasına rağmen redaksiyon adı altında yapılan müdahale tam anla
mıyla bir İçtüzük ve Anayasa ihlalidir. Komisyonumuz Adalet Komisyonu olması nedeniyle, hu
kukçu üyelerden oluşmaktadır. Komisyonumuzun ihtisası hukuk üzerinedir. Buna rağmen hiçbir ih
tisası ve bilgisi olmadığı halde, tarım, ulaştırma, bayındırlık, sağlık, kültür, eğitim vb. konularda dü
zenleme yapmaktan geri durmamıştır. Anlamadığı kavramların üzerinde bile hiçbir teknik destek al
madan tasarrufta bulunmuştur. Bu durum tam anlamıyla yasa yapma hakkının suistimalidir. Belki 
tali komisyon olarak görüş belirteceğimiz hususlarda bile, düzenleme yapma durumuyla karşı kar-
şıyayız. İçtüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan görüşmeler, Anayasanın 87, 88 ve 95. maddele
rine açıkça aykırıdır. 
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Bu yasalarda yani 170+62 yasada yapılan değişiklikler, bir redaksiyondan ibaret değildir. Yeni 
düzenlemeler de vardır. Hiç ilgili olunmayan yasalarda da yeni maddeler konulmuştur. İş, bu kadar
la da bitmemektedir, her ne kadar tasarının gerekçesinde çeşitli yasaların ceza ile ilgili hükümlerin
de yeni ceza yasasına uyum çerçevesinde (TCK 5) düzenleme yapılacağı açıklanmışsa da bu ilke
ye bağlı kalınmamış, çeşitli yasalarda; hiç de kabul edilebilir ölçülerde olmaksızın yeni düzenleme
ler yapılmış, bu düzenlemeler redaksiyon ile açıklanabilecek nitelikte düzenlemeler değildir. Bunun 
çok ötesinde düzenlemelerdir. 

Bununla da yetinilmeyerek temel ceza yasalarına uyumdan söz edilirken, temel ceza yasaları 
ileri sürülen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5271 sayılı Ceza Mu
hakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda da esas
lı değişiklikler yapılmıştır. (Bu konu aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.) Hatta Ceza Muhake
mesi Kanununda daha önce komisyonumuzca kabul edilmeyen uzlaşma, hükmün açıklanmasının 
ertelenmesi, kamu davasının ertelenmesi gibi müesseseler hukuk sistemimize yerleştirilmiştir. Te
mel ceza yasalarına uyum adı altında daha önce komisyonumuzca reddedilmesine rağmen bir yıllık 
süre bile geçmeden Ceza Muhakemesi Kanununda esaslı değişiklikler yapan düzenlemeler getiril
miştir. Bir anglosakson düzenlemesi olan uzlaşma müessesesi hatalı olarak daha önceki Ceza Mu
hakemesi Kanununda yer almıştı. Bu tasanda sınırları daha da genişletilmiştir. Hatta hükümet tasa
rısında taksirle insan öldürmek fiili bile uzlaşma kapsamına alınmıştı. Bu girişim çok açık şekilde 
parası olana kimi suçlardan yargılanmama hakkını bahşetmektedir. Hukuk devletinin gerekleriyle 
ve kanun önünde eşitlik ilkesiyle asla bağdaşmaz. 

İkinci düzenleme yine uzlaşma paralelinde olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesi mü
essesesi olmuştur. Bu düzenlemenin de hukukumuza girmesi sonucu iddianamenin mecburiliği il
kesi ortadan kalkmış olmakta, kimi suçlar için savcı iddianame düzenlemeyebilecektir. Bu düzen
leme de hem suistimale açık hem de hukuk devletinin gerekleriyle bağdaşmaz. 

Üçüncü ve aynı paraleldeki düzenleme hükmün açıklanmasının ertelenmesidir. Cezanın erte
lenmesi değil. Bu düzenleme de suistimale açık olduğu gibi, adaleti daima tartışma içinde tutacak
tır. Adalet ve adalet dağıtılan makam ve merciler güvenilirliğini yitirecektir. Düzenlemeler hukuk 
devletinin gereklerine uymadığı gibi, adalet duygularını ve inancını da zayıflatıcı niteliktedir. 

Tasarının gerekçesi temel ceza yasalarındaki değişikliklere, diğer yasalardaki ceza hükümleri
nin uydurulması olmasına rağmen; hem ceza hükümleri dışında birtakım düzenlemelere gidilmesi 
hem de temel ceza yasalarında da böyle bir yöntemle değişiklik yapılması, gerekçenin haklı olma
dığını, gerçek niyetin gerekçeden farklı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tasarı bu haliyle sadece kanun tekniği açısından, hukuk açısından bir facia değildir. Aynı za
manda yasama görevini yapan milletvekillerinden de birtakım düzenlemelerin kaçırılması cinliği
dir. Böylelikle çeşitli konularda uzmanlığı olan milletvekillerinin ilgili komisyonlarda bu uzmanlık
larını yasaya katma olanağı verilmediği gibi toplumun ilgili ve çeşitli kesimleri yasadan haberdar 
edilmeden, bilgilendirilmeden hatta yasanın konusu itibariyle ilgili olan bakanlığın bürokratları bi
le bilgilendirilmeden, herk şeyi biz biliriz anlayışıyla, dayatmacı bir anlayışla düzenlemeler yapıl
mıştır. Toplumun bazı kesimlerinin durumdan haberdar olmaları üzerine kendileriyle ilgili konuda 
yapılan düzenlemelere müdahil olmaları üzerine bu konularda geri adımlar atılmıştır. (Örneğin, sa
natçılar, kadın örgütleri) Diğer konularda yasanın ilgili olduğu kesimlerin, haberi bile olmamıştır. 
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Kanun tasarısı hukuk tekniği açısından bir faciadır. TBMM'de yasanın İçtüzük hükümlerine 
göre görüşülmesini aşmak, by-pass etmek için geliştirilen ve cinlik esası dışında hiçbir bilimsel öl
çütü olmayan bir tasarıdır. Böyle bir yolun yasama tarihimizde açılmış olması uzlaşma ve görüşme
lerle yasaları oluşturma yerine, 170 yasayı bir maddede toplayarak değişiklik yapılmaya çalışılma
sı; sonra da komisyon başkanlığına redaksiyon yetkisi alarak komisyonda görüşüldükten sonra ko
misyonda maddelerin komisyon kararlarına aykırı olarak yeniden yazılması sadece kötü ve dayat
macı bir geleneğin başlatılması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda komisyonda yapılmayan 
görüşmelerin sanki yapılmış gibi tutanağa geçirilmesi, yani bir çeşit sahte belge düzenlenmesidir. 
Komisyonda tasarı bu şekilde madde madde okutulmadığı gibi, madde madde kabulüne de karar ve
rilmemiştir. Böyle bir düzenleme olmadığı halde varmış gibi rapor yazılması, tam anlamıyla bir 
skandaldir. Olaya redaksiyon adı altında yaklaşmaya da olanak yoktur. Raporda bundan da söz edil
memektedir. Esasen görüşme yapılmayan hususta redaksiyon olmaz. Bu durum geleceğe ilişkin 
umutları da kırıcı bir gelişmedir, güven sarsıcıdır. Sahteciliğin Adalet Komisyonu raporlarına bu
laşmaması gerekirdi. Milletvekillerinden yasa kaçırılırken içtüzük ihlallerinin ötesine geçilmiştir. 
Her türlü yasa, Anayasa ve İçtüzük ihlali ile yapılan görüşmeye ve kırkambar yasasına karşı oy ya
zımızı arz ediyoruz. 

Orhan Er aslan Muharrem Kılıç Mehmet Küçükaşık 
Niğde Malatya Bursa 

Feridun F Baloğlu Yüksel Çorbacıoğlu Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Artvin Çorum 

Mehmet Nuri Saygun 
Tekirdağ 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: (1/335) 14/11/2007 

Karar No.: 7 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunun, 27/9/2007 tarih ve B.02.0.KKG/196/279/3739 sayılı yazısıyla yenilenen 
"Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/335)", Başkanlığınızca, 1/10/2007 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Söz konusu Kanun Tasarısı (1/335), Başkanlıkça, 22 nci Yasama Döneminde 1/1187 esas numa
rasıyla 10/4/2006 tarihinde Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon, 19/4/2006 tarihli 
45 inci toplantısında, söz konusu Kanun Tasarısını görüşmüş ve daha ayrıntılı incelenmesi amacıy
la Alt Komisyon kurulmasına karar vermiştir. Alt Komisyon söz konusu Kanun Tasarısına ilişkin 
olarak yirmiden fazla toplantı yapmış ve bu toplantılar sonucunda hazırladığı raporunu Komisyona 
sunmuştur. Komisyon, birçok kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla onu 
aşkın toplantı yapmış ve 109 sayılı kararıyla düzenlemiş olduğu rapor ve metni 28/8/2006 tarihinde 
Başkanlığa sunmuştur. Söz konusu Kanun Tasarısı, 1235 Sıra Sayısı ile Genel Kurul Gündemine gir
miş, ancak yasama dönemi sona erdiğinden hükümsüz kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince, 2/6/2007 tarihli 894 sayılı kararıyla İçtüzüğün 77 nci mad
desinin birinci fıkrasına "Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önce
ki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir." hükmü 
eklenmiştir. 

Komisyonumuz, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 7/11/2007 tarihli 4 üncü toplantı
sında, söz konusu Kanun Tasarısı ile ilgili olarak, önceki Yasama Dönemine ait komisyon raporunu 
ve metinlerini görüşmüştür. Bütün görüşmeler tutanağa bağlanmıştır. Komisyonumuzda, müzakere
ler sırasında aşağıda belirtilen görüşler ifade edilmiştir. 

Yenilenen Tasarının yeni baştan ele alınıp sonuçlandırılması gerektiği zira, söz konusu Tasarının 
yetmişi aşkın maddesinin 22 nci Yasama Döneminde kanunlaştığı, Tasannın adı ile muhteviyatının 
birbirleri ile uyumluluk arz etmediği, Tasarının adı her ne kadar temel ceza kanunlarına uyum olarak 
belirtilmişse de aslında Tasarı ile temel ceza kanunlarında da değişiklik yapıldığı, farklı kanunlarda de
ğişiklik öngören ve farklı komisyonların görev alanına giren bu hususların bölünmek suretiyle farklı 
ihtisas komisyonlarınca görüşülmesi veya ayrı tasarı veya teklifler olarak sunulması gerektiği ve 
İçtüzüğün 77 nci maddesine başvurmanın doğru bir uygulama olmayacağı ifade edilmiştir. 

Karşı görüşte olanlar tarafından, bu Tasarıya ilişkin olarak 22 nci dönemde yapılan komisyon gö
rüşmelerinde gerekli olan hususlarda konunun uzmanlarına başvurulduğu ve onların görüşlerine 
yer verildiği, bu Tasarının, İçtüzüğün 77 nci maddesi kapsamında değerlendirilmeksizin baştan gö
rüşüldüğü takdirde uzun bir zaman ve mesainin harcanmasına yol açacağı dile getirilmiş, söz konu
su Tasarının kanunlaşmaması sebebiyle yüzbinlerce dava dosyasının Yargıtay'da beklediği ve bu da
va dosyalarının zamanaşımına uğrayabileceği, temel ceza kanunu prensiplerine aykırılık teşkil eden 
yüz yetmişten fazla kanunun bulunduğu ve bunların mümkün olan en kısa zamanda temel ceza ka
nunları ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
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Parlamento hukukuna egemen "istimrar/süreklilik", "yasama ekonomisi" ilkeleri, düzenleme 
alanında raporu temelden sarsacak yeni gelişmelerin yokluğu, benimsenen rapora yönelik üye veya 
parti görüşlerinin, geneli üzerindeki müzakere aşamasında Komisyonda ifade edilmiş olması ve 
Genel Kurulda önergeler yoluyla yasama sürecine aktif katılım olanağının varlığı ve benzeri ne
denlerle 22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu raporu ve metinlerinin aynen kabulünün daha ye
rinde olacağı düşünülmektedir. Tasarıda yer alan ancak muhtelif zamanlarda çıkarılan kanunlarının 
kapsamında da yer alan yetmişi aşkın maddenin de Genel Kurulda önergeler yoluyla Tasarı metnin
den çıkarılabileceği görüşü ağırlık kazanmıştır. 

Teklif ile ilgili olarak 22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu rapor ve metni, İçtüzüğün yolla
ma yapılan 77 nci maddesi hükmü uyarınca Komisyonumuzca oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Jyimaya 

Ankara 
Kâtip 

ilknur İnceöz 
Aksaray 

Üye 
Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Ayla Akat Ata 

Batman 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 
Üye 

Metin Çobanoğlu 
Kırşehir 

(Toplantıya katılamadı) 
Üye 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

(Muhalefet şerhim vardır) 
Üye 

Rahmi Güner 
Ordu 

(Muhalefet şerhi vardır) 

Başkanvekili 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Aydın 
Adıyaman 

Üye 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 
(Toplantıya katılamadı) 

Üye 
Fatih Metin 

Bolu 

Üye 
Celal Erbay 

Düzce 
Üye 

Ali Öztürk 
Konya 

Üye 
İsa Gök 
Mersin 

(Muhalefet şerhim vardır) 
Üye 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Ali ihsan Köktürk 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhim vardır) 

Sözcü 
Mehmet Emin Ekmen 

Batman 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Yılmaz Tunç 
Bartın 

Üye 
Mehmet Tunçak 

Bursa 

Üye 
Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 
Üye 

İhsan Koca 
Malatya 

(Toplantıya katılamadı) 
Üye 

Mustafa Hamarat 
Ordu 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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KARŞI OY YAZISI 
Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısının Adalet Komisyonunda yapılan görüşmelerine ve yasa tasarısına, karşı oy yazımızı 
sunuyoruz. 

a) Temel ceza kanunlarına uyum amacıyla çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısına 22. Dönem komisyon üyelerince verilen karşı oy yazısında belirtilen gerekçelere katıldığımızı, 

b) Tasarı komisyonda İçtüzüğün 77 nci maddesine göre görüşülmüştür. Her ne kadar görüşme
ler İçtüzüğe uygunsa da görüşülmekte olan tasarı 22. Dönem komisyonunca görüşülerek genel ku
rula gönderemediği yasa taslağıdır. Komisyon görüşmelerinde tasarıdaki eksiklik ve yanlışlıklar 
üyelerce belirtilmesine rağmen Genel Kurula bu şekilde gönderilmesi hukuksuzlukta ısrar olarak 
yorumlanmalıdır. 

c) Tasarı Meclise sevk edilip Adalet Komisyonunca kabul edildikten sonra, tasarıda yer alan 
(74) madde çeşitli tarihlerde TBMM Genel Kurulunda çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasalar
la görüşülmüş ve yasalaşmıştır. Halen yürürlüktedir. Tasarıda yer almasında hukukî yönden bir an
lam kalmamıştır. 

Yürürlüğe giren (74) yasa maddesinin taslaktan çıkartılarak genel kurula gönderilmesi gerekir
ken, bu yöndeki talebin uygun görülmeyerek, yürürlükte olan yasa maddelerinin, yeniden yasalaş
ması için genel kurula gönderilmesinin hukuksal bir anlamı yoktur. 

Herhalde yürürlükte olan yasanın yeniden TBMM Genel Kurulunda tekrar görüşülerek yasa
laşması ilk defa olacaktır. Bu olay tam bir hukuksuzluktur. 

Tasarı tümü ile incelendiğinde görüleceği gibi Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacı ile yapı
lan bir tasarı değil, yeni suç, eylem ve cezalar ihdas eden, Anayasa Mahkemesinin dahi iptal ettiği 
kimi yasalarla ile ilgili kimi maddelerin yeniden düzenlemesi, (Örnek: Tasarı 355. mad. ile 1136 sy. 
Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 14. mad. 1. fıkrası hakkında yeni düzenleme) mev
cuttur. Ceza Hukuku ile ilgisi olmamasına rağmen yine tasarının 364. maddesinde 1136 sy.nın 180. 
maddesinin yeniden düzenlenmesi ile Harçlar Kanununa göre Barolara ayrılacak ödeneğin yüzde 
oranı dahi değiştirilmiştir. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ceza Kanunları 
gereği değişikliği gereken maddelerinin yanısıra başkaca birçok maddesi de Tasarının 
354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365. maddelerinin de değiştirildiği görülmektedir. 
Bu maddelerin değişiklik gerekçesi Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacı ile değişiklik yapılması 
gerekçesine asla uyum sağlamamaktadır. 

Ayrıca Komisyonumuz önüne gelen 1235 S. Sayılı Tasarının aşağıda belirttiğim maddelerinin 
ilgisi olduğu kanunlar ve maddeleri birlikte incelendiğinde görüleceği üzere; 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (Tasarının 590,591,592,593, 
594,595,596. maddelerinde kimi maddeleri) 

4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkın
da Kanunun (Tasarının 597,598,599. maddelerinde kimi maddeleri) 

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (Tasarının 605,606,607,608, 
609,610,611,612,613,614,615,616. maddelerinde kimi maddeleri) 

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 
(Tasarının 617. maddesinde bir maddesi) 

23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunun (Tasarının 627,628. maddelerinde kimi maddeleri) 
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30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun (Tasarının 630,631,632,633,634,635. 
maddelerinde kimi maddeleri) 

25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun (Tasarının 636,637. maddelerinde kimi 
maddeleri) 

3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun (Tasarının 642,643,644. maddele
rinde kimi maddeleri) 

3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurul
ları Kanununun (Tasarının 645,646,647. maddelerinde kimi maddeleri) 

değiştirildiği görülmüştür. Komisyonumuzun önüne gelen bu tasarının amacı yukarıda belirt
miş olduğum kanunlara uyum sağlamak için diğer kanunların ilgili ceza hükümlerinin uyum sağla
masını sağlamaktır. Oysa tasarıda görüleceği üzere ve yukarıda ilgili kanunları ve bu kanunlarda de
ğişiklik yapan madde numaraları belirtilmiş hükümlerde görüleceği üzere bu kanunlara uyum kadar 
bu kanunlarda da değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler kanun yapma tekniğine aykırı olup, her ka
nun ve maddenin ayrı ayrı tartışılması ve incelenmesi gerekirken ve bu değişikliklerin ilgili olduğu 
kendi kanunlarının değişiklik tasarıları olarak ele alınmaları gerekirken, komisyonumuz bir bütün 
olarak değerlendirip, kabul yoluna giderek bir iç tüzük ihlali de gerçekleştirmiştir. Bu sebeplerle ve 
ayrıca 651 madde içerisinde farklı uzmanlık alanı içeren birçok maddenin kendi içinde barındırdı
ğı hatalar sebebiyle karşı oy yazımızı Sayın Başkanlığa saygı ile arz ediyoruz. 

Halil Ünlütepe İsa Gök Ali Rıza Öztürk 
Afyonkarahisar Mersin Mersin 

Rahmi Güner Ali İhsan Köktürk 
Ordu Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzda Tüzüğün 77. maddesine göre görüşülerek kabul edilmiş 1235 Sıra Sayılı Te
mel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının görüşmelerinde muhalif kaldığımı ifade etmiştim. Aşağıda muhalefet şerhimi arz ediyorum. 

1) Bir mecburiyetmiş gibi Tüzüğün 77. maddesini işleterek adeta komisyonun devre dışı bıra
kılmasını doğru bulmamaktayım. 

Seçimler yenilenmiş, hem parlamento ve hem komisyon yapısı yenilenmiş, sözgelimi daha ev
vel temsil edilmeyen iki parti grup kurmuştur. 

Komisyon üyelerinin de neredeyse tamamı değişmiştir. 
Hal bu iken parlamentonun devamlılığı ilkesine sığınıp mensubu olduğum MHP'nin komisyon 

çalışmalarına katkı sunması adeta engellenmekte, tasarıda var olan eksik ve yanlışların genel 
kurulda alelacele düzeltilmesi gibi daha büyük bir hataya yol açılmaktadır. 

2) Nitekim tasarı içinde önemine binaen geçen dönemde yasalaştırılmış kısımlar bulunmakta
dır. Bu halde komisyon yasalaşmış konuları yeniden görüşüp, kabul etmiş olmak gibi bir komik du
ruma düşmektedir. 

3) Komisyonda görüşme yapılması 77. madde nedeniyle engellenecekse çoğunluk tasarıların 
komisyona gelmesini de engellemeli ve en azından bu durumlara düşülmesi önlenmelidir. 

4) Yararlı ve gerekli bile olsa sadece uyum amacıyla çıkarılmak istenen bu tasarı içinde yeni 
suç ve kabahatler tarif edildiği, cezaların değiştirildiği, müsadere ve yeni cezalandırma usulleri ge
tirildiği için tasarının sağlıklı tartışılmadığı için muhalifim. Arz ederim. 

Rıdvan Yalçın 
Ordu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- (1) 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu 

Muvakkatinin; 
a) 32 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Mecra dahilinde her ne suretle olursa olsun balık sayhgahı tesis edenler ef ali mezkûreden ta-

haddüs edecek zarar ve ziyanı tazminden maada mahallî mülkî amir tarafından ikiyüzelli Türk Lirası 
idarî para cezasıyla cezalandırılır." 

b) 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bilamüsaade mecraların tarafeyn süddelerinde fetha ve mehaz kuşat edenler ile süddeler üze

rine tarik ihdas eyleyenler tahakkuk edecek zararuziyanın tazmininden maada mahallî mülkî amir ta
rafından beşyüz Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak, verilen para cezasının miktarı 
meydana gelen zarar ve ziyandan az olamaz." 

(2) 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 11 inci maddesi aşağıda şekilde değiştiril
miştir. 

"MADDE 11- İşbu Kanun ile ikinci maddede mezkûr nizamnamelere muhalif hareket edenlere li
man başkanı tarafından beşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

(3) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun; 
a) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 10- Bu Kanunun ahkamına muhalefet eden dükkân ve mağaza ve müessese sahip ve

ya müdürlerine belediye encümeni tarafından yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
b) 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11- Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen mik

tarın tamamı ilgili belediyenin hesabına aktarılır." 
(4) 10/4/1926 tarihli ve 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması 

Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden kişi, yüz günden az olmamak üzere ad

lî para cezasıyla cezalandırılır." 
(5) 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Liman

larla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Bu Kanunun 1 inci maddesi hükmüne aykırı olarak Türkiye limanları arasında ka
botaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlannın sahiplerine bin Türk Lirasından 
yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Donatanı yabancı olan gemilerle yabancıla
ra ait sair deniz taşıtları, idarî para cezası tahsil edilinceye kadar elverişli bir limanda masrafları ken
disine ait olmak üzere tutulur. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yalnızca Türk vatan
daşlarına tanınan haklan kullanan yabancılara beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar ida
rî para cezası verilir ve gemi ve sair deniz taşıtları seferden alıkonulur. 

Birinci fıkrada yazılı olan idarî para cezalarına o yerin mülkî amiri, diğer idarî tedbirlere liman 
başkanı tarafından karar verilir." 

(6) 26/5/1926 tarihli ve 859 sayılı İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve 
Satılması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 20- Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak tohum üreten, satışa arz eden veya satan 
kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, üretilen, satışa 
arz edilen veya satılan tohumlara elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu 
madde hükmüne göre, idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî 
mülkî amir yetkilidir." 

(7) 10/6/1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Te
sisatı Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir. 

"EK MADDE 2- Bu şişelere diğer ticaret ve sanat müesseseleri tarafından imal edilen madde
ler konup satılamaz. Bu yasağa aykırı hareket eden kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, şişelere içindekilerle birlikte elkonularak mülkiyetinin kamu
ya geçirilmesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre, idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya ge
çirilmesine belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahallî mülkî amir 
karar vermeye yetkilidir. 

Bu Kanun hükümlerine göre belediye encümenince verilen idarî para cezalarından tahsil edilen 
miktarın tamamı ilgili belediyenin hesabına aktarılır." 

(8) 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Ze
hirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun 21 inci maddesi aşağıda 
şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 21- Bu Kanunda tasrih edilen kaidelere riayet etmeyen veya memnuiyetlere muhalif 
hareket eden ecza ticarethaneleri sahip veya müdiri mesulleri ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan 
zehirli ve müessir maddeler satıcılığı yapanlara, mahallî mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirasından 
beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu maddelerin satışı kamu sağlığı bakımından tehli
keli bir durum oluşturuyorsa, tehlike giderilinceye kadar geçici olarak işletme faaliyetten menedilir." 

(9) 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Şeriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller 
Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun; 

a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Uzman olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin 

alınıncaya kadar mahallî mülkî amir tarafından kapatılır. Uzman olmayıp da bu çeşit laboratuvar 
açanlara veya izinle açmış oldukları laboratuvarlarını uzman olmayanlara terk edenlere bin Türk Li
rasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir ve ayrıca laboratuvar kapatılır." 

b) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 10- Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hüküm

lere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket et
tiği belirlenenlere mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar ida
rî para cezası verilir. Ayrıca, şartlar yerine getirilinceye kadar laboratuvar kapatılır." 

(10) 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun; 
a) 36 nci maddesinin dört, beş ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Hâkimin reddi isteğinin merci tarafından usul veya esas yönünden kabul edilmemesi hâlinde 

istekte bulunanlardan her birine yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar disiplin para cezası 
hükmolunur. Birden çok hâkim bir arada reddedilmişse para cezasının üst sınırı uygulanır. 

Hâkim hakkında aynı davada aynı tarafça ileri sürülen ret isteğinin reddi hâlinde verilecek di
siplin para cezası bir önceki para cezasının iki katından az olamaz. 

Bu disiplin para cezasının tahsili için davaya bakacak mahkeme dosyanın gelişi tarihinden başla
yarak onbeş gün içinde gereğini yapar. Merci kararının uygun bulunmayarak kaldırılması veya bo
zulması hâlinde tahsil olunmuş disiplin para cezası ilgilinin isteği üzerine geri verilir." 
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b) 90 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 90- Islah hakkının, mücerret hasmı izaç ve davayı sürüncemede bırakmak gibi fena 

bir maksatla kullanıldığı karinei haliye ile anlaşılırsa, hâkim ıslah talebinde bulunan kimseyi diğer 
tarafın bilumum zarar ve ziyanını tazmin ile mahkûm ettikten başka ikiyüzelli Türk lirası disiplin 
para cezası da verir." 

c) 113/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 113/A- İhtiyati tedbir kararının uygulanması dolayısıyla verilen emre uymayan veya 

o yolda alınmış tedbire aykırı davranışta bulunan kimse eylemi Türk Ceza Kanununa göre daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

ç) 149 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kapalı yapılan duruşmalar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır." 
d) 150 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kişi, dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır; hâ

kim veya mahkeme tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhal, dört güne kadar disiplin 
hapsine konulabilir. Ancak, çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmaz." 

e) 253 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 253- Yukarıdaki maddelerde gösterilen hükümler mahfuz kalmak şartıyla şahadet 

için çağrılan herkes gelmeğe mecburdur. 
Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen şahitler zorla getirilir ve 

gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödet
tirilir. Zorla getirilen şahit evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aley
hine hükmedilen giderler kaldırılır. 

Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı askerî makamlar aracılığıyla in
faz olunur." 

f) 271 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 271- Şahitliğin zorunlu olduğu hâllerde, geçerli bir sebep olmaksızın, şahitlikten ve

ya yeminden çekinen şahit hakkında bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber ayrıca, on gü
ne kadar disiplin hapsi verilir. Yeniden dinlenmek üzere dava ertelenir ve bu oturum masrafına da 
mahkûm edilir. Yine, şahitlikten ve yeminden sebepsiz olarak çekinilirse, bu hâlde mahkemece on-
beş güne kadar disiplin hapsine hükmolunur. Kişi, şahitliğe ilişkin yükümlülüklere uygun davranması 
hâlinde derhal serbest bırakılır." 

g) 313 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 313- Hâkim senedin münkire aidiyetine karar verdiği takdirde münkiri talep vuku

unda davanın teahhuru sebebiyle diğer tarafın maruz kaldığı zararı tazmine mahkûm eder." 
ğ) 319 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 319- Mahkemece sahtelik iddiasının reddi hâlinde talep vukuunda diğer tarafın mad

di ve manevi zararları mahkemece takdir ve hükmolunur." 
h) 320 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 320- Sahtelik iddiasından feragat olunabilir ise de feragati vakıayı kabul edip etme

mekte mahkeme muhtardır. Mahkeme feragati kabul ettiği takdirde 319 uncu madde hükmü uyannca 
talep vukuunda diğer tarafın maddi ve manevi zararları mahkemece takdir ve hükmolunur." 

ı) 576 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Dava sabit olmadığı takdirde müddeiden, kendisinden dava olunan hâkimin duçar olduğu mad

di ve manevi zarar ve ziyan için takdir olunacak münasip bir tazminatın tahsiline hükmolunur." 
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(11) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayı 11 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun; 
a) 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 25- Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, 
hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır." 

b) 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26- Bu Kanunun ahkamına tevfikan icrayı sanat salahiyeti olmayan veya her ne su

retle olursa olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir tabip sanatını icra ederse, beşyüz Türk Li
rasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

c) 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 27- 5, 6, 10, 12, 15, 23 ve 24 üncü maddeler ahkamına riayet etmeyen tabiplere yüz 

Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 
ç) 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 28- İcrayı sanat etmesine mani ve gayrıkabili şifa bir marazı aklı ile malul olduğu bil-

muayene tebeyyün eden tabipler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin teklifi ve Ali Divanı 
Haysiyet kararıyla icrayı sanattan menolunur ve diplomaları geri alınır." 

d) 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 41- Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin 

herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açanların 
meslek icraları durdurulur. Bu kimseler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur." 

e) 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 42- Bu Kanunun ahkamına tevfikan icrayı sanata salahiyeti olmayan veya her ne su

retle olursa olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir tabip veya diş tabibi veyahut dişçi, dişçilik sa
natını icra ederse beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

f) 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 44- 29 uncu maddede hududu gösterilen icrayı sanat salahiyetini tecavüz eden veya 

33, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddeler ahkamına riayet etmeyen diş tabipleri veya dişçilere yüz Türk 
Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

g) 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45- İcrayı sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazı akli ile malul olduğu bilmuaye-

ne tebeyyün eden diş tabibi ve dişçiler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin teklifi ve Âli Di
vanı Haysiyet kararıyla icrayı sanattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri geri alınır." 

ğ) 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 54- Diploma veya belgesi olmadığı hâlde ebeliği sanat ittihaz edenlere, fiilleri suç oluştur

madığı takdirde, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
h) 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- Bu Kanunun 47, 49, 50 ve 53 üncü maddelerindeki şeraiti ifa etmemiş olan ve

ya muvakkaten menedilmiş oldukları hâlde icrayı sanat eden ebelere yüz Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

ı) 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- 51 inci maddede zikredilen icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya 51 ve 52 nci 

maddeler ahkamına riayet etmeyen ebelere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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i) 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 57- İcrayı sanata mani ve gayrikabili şifa bir marazı akli ile maluliyeti bilmuayene an

laşılan ebeler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin teklifi ve Âli Divanı Haysiyetin kararıyla 
icrayı sanattan menolunur ve şahadetname veya vesikası geri alınır." 

j) 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 61- Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, bin 

Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
k) 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 62- 60 inci madde hükmüne riayet etmeyen sünnetçilere, yüz Türk Lirası idarî para 

cezası verilir." 
1) 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 67- Salahiyeti olmadığı hâlde hastabakıcılık eden ve bu unvanı takınanlara yüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir." 
m) 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 68- 64 üncü maddede gösterilen icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya 65 inci 

madde hükmüne riayet etmeyen hastabakıcılara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
n) 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 70- Tabipler, diş tabipleri ve dişler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta 

küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei 
cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı 
veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.) 
Hilafında hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
o) 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 73- Protokol defterlerinde tahrifat yapan ve mugayiri hakikat malumat derceylediği 

sabit olan tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna 
ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." 

ö) Ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden diş protez teknisyenleri, 41 inci madde hüküm

lerine göre cezalandırılır." 
p) Ek 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 8- Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği mesleğini 

icra edenler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur." 
(12) 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun; 
a) 18 inci maddesi aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir. 
"MADDE 18-10 uncu maddede yazılı tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan 

maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın te
davi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı 
takdirde, ruhsat sahibi ve müstahzarların bu şekilde imal edildiğini bilerek satan, satışa arzeden veya 
sattıranlara bin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir; ayrıca, ruh
satname geri alınır." 

b) 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 19- Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu suretle imal edilen müstahzar

ları bilerek satan, satışa arzeden veya sattıranlara, müstahzar imaline salahiyet sahibi oldukları tak-
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dirde, beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar; müstahzar imaline salahiyet sahibi ol
madıkları takdirde, binbeşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası veri
lir. Bu müstahzarlar kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak 
veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde 18 inci 
maddede yazılı ceza tatbik olunur. 

Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret kastıyla ithal etmek veya bun
ları bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işle
yenler hakkında, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur." 

c) 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 20- 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere bu Kanun ahkamına 

muhalif hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları ve diğer idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir ta

rafından karar verilir." 
ç) Ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 4- Müstahzarları taklit ederek bunların tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybe

decek ya da kullananların sıhhatine az veya çok zarar verecek surette imal edenler veya bu suretle 
imal edildiğini bilerek satan, satışa arzeden veya sattıranlar, Türk Ceza Kanunu ve sair kanun hüküm
lerine göre cezalandırılır." 

d) Ek 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 6- Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinde tanımlanan kabahatlerin konusunu 

oluşturan müstahzarlara elkonularak, bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 
(13) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun; 
a) 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 110- Zührevi hastalıklardan birine duçar olduğunu bildiği veya görünüşü nazaran ve

yahut tedavisi altında bulunduğu tabiplerinin izahatıyla bu hastalıklardan birine müptela olduğunu bil
mesi lazım geldiği halde hastalığı bir diğerine sirayet ettirenler hakkında bu Kanunda mezkûr müca-
zat tatbik olunur. Frengili bir çocuğun frengiye musap olduğunu bildiği halde salim bir süt anneye 
emzirtmek memnudur." 

b) 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 282- Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uy

mayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına ka
dar idarî para cezası verilir." 

c) 283 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 283- Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallûk edip 266 ncı maddede gösteri

len sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkûr memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere ri
ayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Ka
nun mucibince cezalandırılır." 

ç) 284 üncü maddesinde yer alan "Ceza Kanununun 263 üncü" ibaresi, "Türk Ceza Kanununun 
195 inci maddesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

d) 285 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 285- 78 inci maddede yazılı memnuiyete rağmen laboratuvarlarında kolera ve veba 

ve ruam kültürleri bulunduranlar elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 
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e) 287 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 287- 101 inci maddede zikredilen tedbirlere muhalefet edenler veya tedaviye icabet 

etmeyenler, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezalandırılır." 
f) 288 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 288- 103 üncü maddedeki mecburiyete riayet etmeyenlere, yüz Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir." 
g) 289 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 289- 109 uncu maddedeki mecburiyete riayet etmeyen tabiplere yüzelli Türk Lirası 

idarî para cezası verilir." 
ğ) 290 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 290- 110 uncu maddede yazılı yasaklara aykırı hareket edenler, Türk Ceza Kanunu 

hükümlerine göre cezalandırılır." 
h) 291 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 291- 112 nci maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyen ve tedaviye icabet eyle-

meyenler, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezalandırılır." 
ı) 292 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 292- 137 nci maddede gösterilen mecburiyete riayet etmeyen gemi süvarilerine iki-

yüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
i) 294 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 294- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletiyle İktisat Vekaleti tarafından 141 inci mad

dede gösterildiği veçhile müştereken tespit edilen nizamnamede mündemiç levazım ve saireyi bulun
durmayan ve yolcuların selamet ve emniyetini temin eyleyecek tedbirlere riayet etmeyen gemi sahip 
veya süvarilerine dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu levazım ikmal edilinceye kadar 
gemilerin seyrüseferlerine mümanaat olunur. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
j) 295 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 295- 179 uncu maddede zikredilen nizamname ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve 

İktisat Vekaletlerince müştereken tespit edilen tedbirlere riayet etmeyen iş sahiplerine beşyüz Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. Bu yüzden şahsî veya umumi zarar hasıl olduğu takdirde ahkamı umu
miye mucibince takibatı kanuniye ifa edilir." 

k) 296 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 296- 185 inci maddedeki memnuiyet hilafına hareket edenler altı aya kadar hapis ce

zası ile cezalandırılır." 
1) 297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 297- 186 ve 187 nci maddelerdeki fiilleri işleyenler, üç aydan altı aya kadar hapis ce

zası ile cezalandırılır." 
m) 298 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 298- 205 inci maddedeki mecburiyete riayet edilmeyen mahaller, gerekli yükümlü

lükler yerine getirilinceye kadar mahallî mülkî amir tarafından faaliyetten men edilir." 
n) 299 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 299- 215 inci maddede zikredilen defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden mezar 

bekçileri veya ölü sahipleri Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezalandırılır." 
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o) 301 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 301- Müsaadesiz bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledenler Kabahatler Kanu

nunun 32 nci maddesine göre cezalandırılır." 
ö) 302 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 302- Belediyelerce 252 nci maddeye tevfikan sıhhi mahzuru olmadığı tasdik edilmeden 

sahip oldukları binaları iskan ettirenler veya icara verenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
(14) 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 

16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun; 
a) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 1- Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin 

verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye 
kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara be
lediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve ya
saklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir. 

Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emrede
bilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masraflan yüzde yirmi zammı ile bir
likte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. 

Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır." 
b) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 2- Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun ola

rak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni ta
rafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır." 

c) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 3- Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın 

tamamı ilgili belediye hesabına aktarılır." 
(15) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Ko

runması Hakkında Kanunun; 
a) 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- Bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan kararlara ve düzenlemelere aykırı ha

reket edenlere, tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, beşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir. 

Ayrıca, sınai veya ticari tesiste, bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan karar ve düzenle
melere uygunluk sağlanması için zamana ihtiyaç bulunması hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye ka
dar sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verilebilir. 

Ürünlerin, ikinci fıkra uyarınca verilen süre içerisinde alınan karar veya düzenlemelere uygun 
hâle getirilmemesi hâlinde bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

b) 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 9- Bu Kanunun hükümlerine göre idarî yaptırım kararı mahallî mülkî amirler ta

rafından verilir." 
(16) 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun; 
a) 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 35- 34 üncü maddede mezkur ihtar hükümlerini tayin olunan zamanda yapmayan hu

susi hastanelerin işletenlerine ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilmekle birlikte, ihtarı mu
cip olan noksanlar, hastaların tedavi ve istirahatine müessir olduğu takdirde ayrıca 36 nci madde hük
mü de tatbik olunur." 
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b) 40 inci maddesinde yer alan "müdürler seksenyedimilyon lira idarî para cezasıyla ceza
landırılır." ibaresi "müdürlere yüz Türk Lirası idari para cezası verilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 41 inci maddesinde yer alan "müdürlerinden yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası alınır" 
ibaresi, "müdürlerine ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

ç) 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 42- Yatan hastalardan 26 ve 27 nci maddelere aykırı olarak fazla ücret alan hususi has

tanelerin işletenlerine beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, fazla tahsil edilen ücret ge
ri alınarak ilgililere iade edilir." 

d) 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 43- 29 uncu maddede yazılan cerrahi ameliyeleri aynı maddede yazılı tetkik ve teda

vileri yapılmadan icra eden tabiplere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, beşyüz Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir. Eğer bu suretle cerrahi ameliye yapılan hasta vefat eder ve vefatın ameliyattan ev
vel yapılması lazım ve mümkün olan şartların ifa edilmemesinden ileri geldiği meydana çıkarsa cer
rahi ameliyeyi icra eden tabip hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri tatbik olunur. 29 un
cu maddenin son fıkrasında yazılı zaruri sebeple ameliyattan evvel ifa edilmeyen şartlardan ve bun
ların neticelerinden dolayı cezaya hükmolunmaz." 

e) 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 44- Tedavisini üstüne aldığı hastalan, yerine vekil bırakmadan izinsiz olarak kendi 

arzularıyla terkederek bu hastaların tedavisiz kalmalarına sebep olan, 11 inci maddede yazılan mü
tehassıs tabiplere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Eğer bu suretle tedavisiz bırakılmak 
neticesi olarak hasta kişinin hastalığının ağırlaşması veya ölmesi halinde mes'ul mütehassıs tabip 
hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri tatbik olunur." 

f) 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45- Bu Kanun ve 21 inci maddede yazılan nizamname ile tayin olunan mecburiyet

leri yapmayan veya memnuiyetlere aykırı hareketlerde bulunanlara ikiyüz Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(17) 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun; 
a) 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gel

mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"İzin belgesi almadan ya da izin belgesi almasına rağmen bilerek belgesinde belirtilen alandan 

fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, üç aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

"Münhasıran esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan yedi yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekil
mesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır." 

b) 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 24- Uyuşturucu maddeleri 15 inci maddede zikredilenlerden başkalarına satan ecza 

ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri ile tabip reçetesi olmadan satan eczane sahip veya mesul mü
dürleri Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılır." 

c) 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 25- 17 nci maddede yazılı vesikaları almayı ihmal eden veya saklamayan yahut bu 

Kanunda zikredilen defterleri tutmayan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürlerine mahallî mül
kî amir tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 
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ç) Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler, nak

ledenler veya bulunduranlar, satın alanlar veya satanlara, mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk 
Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu maddelerin mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ima
latında kullanılmak amacıyla imal, ithal veya ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, satın 
alan veya satanlar, Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesindeki suça teşebbüsten dolayı ceza
landırılır." 

(18) 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı İskan Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"MADDE 46- 43,44 ve 45 inci maddelerdeki mecburiyetleri yapmayan, bu maddelere muhalif 
hareket eden ve iskan işlerinde gevşeklik gösteren kamu görevlilerine mahallî mülkî amir tarafından 
yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

(19) 21/6/1934 tarihli ve 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 10- Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti içinde vermeyenlere 
mahallî mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, basma yazı ve re
simlere elkonularak Milli Eğitim Bakanlığına devredilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesi
ne karar verilir." 

(20) 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mütevelli, göreviyle bağlantılı olarak işlediği suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi ceza
landırılır." 

(21) 7/6/1935 tarihli ve 2767 sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun 2 nci maddesinin bi
rinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilaç ve filmlerden Türkiye Kızılay Cemiyetinden 
başka şahıslar namına gelenler gümrükten geçirilmez. Sahibi olmayan ilaç ve filmlerle kaçak olarak 
yurda sokulmak istenilen veya bu şekilde girmiş bulunanlar derhal müsadere edilerek Türkiye Kızılay 
Cemiyetine devredilir. Muhbir ve müsadirlere 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümle
rine göre ikramiye verilir." 

"Birinci maddede yazılı ilaç ve filmleri kaçak olarak yurda ithal eden veya ithale teşebbüs eden
ler, malların miktarı ve değerine göre yüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile ceza
landırılır." 

(22) 27/1/1936 tarihli ve 2903 sayılı Pamuk Islahı Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere mahallî mülkî amir tarafından üçyüzelli Türk 
Lirası idarî para cezası verilir." 

(23) 11/6/1936 tarihli ve 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanununun; 
a) 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İzinsiz ve fakat kanunun hükümlerine uygun olarak çeltik ekenlere ektikleri her dekar için el

li Türk Lirası idarî para cezası verilir. İzinsiz yapılan çeltik ekimi aynı zamanda bu Kanunun ve bu 
Kanuna göre yapılacak idarî ve fenni talimatların hükümlerine uygun olmazsa, ekilen her dekar için 
yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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b) 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Sıhhi zararı olduğu hâlde istenildiği zaman sularının tamamen ve az zamanda boşaltılmasını te

min edecek savakları olan bendlerin uzaklığı kesik sulama usulünde olduğu gibidir. Bu bendlerin 
çeltik arkları gibi muayyen zamanlarda açılıp sulara serbest akıntı verilmesi gerektir. Bu hükümlere 
aykırı hareket edenlere, ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Çeltik biçildikten sonra ertesi yıl 
ekim hazırlıklarına başlanıncaya kadar çeltikliklerin yine su altında bırakılması yasaktır. Ancak mil-
leme, zararlı hayvanların öldürülmesi gibi maksadlarla sıtma sürfelerinin yaşamayacağı kış aylan için
de bu yerlerin su altında bırakılmasına komisyonca izin verilebilir. Başka zamanlarda ise bir haftaya 
kadar izin verilebilir. Bunun aksini yapanlara her dekar için on Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

c) 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 22- Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik komisyonunun tespit ettiği zamanlar

da çeltik tarlalarını tamamen susuz bırakmayanlara ve bu maksadlarla suyu kesik ana arkların suyu
nu açmak teşebbüsünde bulunanlara yüzelli Türk lirası idarî para cezası verilir ve tekrarında bunları 
yapanların suları büsbütün kesilir." 

ç) 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 27- Çeltikliklerde çalıştırılan işçilerin sıhhatlerinin korunması için konulan hüküm

lere aykırı hareket edenlere veya mükellef oldukları vazifeleri yapmayanlara yüz Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir." 

d) 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 28- Bu Kanun hükümleri içinde çeltikliklerin yeniden yapılması, idare ve ıslahı, su

ların sevk ve idaresi ve bunun gibi hususlar hakkında bu Kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket 
edenlere veya mükellef oldukları vazifeleri yerine getirmeyenlere ve çeltik komisyonu kararlarını 
yapmayanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilir." 

e) 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 30- Bu Kanunda yazılı idarî para cezalarına çeltik komisyonlarınca karar verilir." 
f) 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 31 - Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Ka

nunu hükümlerine göre tahsil olunarak ilgili il özel idaresinin hesabına aktarılır. 
Hususi idareler, buna karşı her yıl bütçelerine çeltik ekimi için, çeltik komisyonunca yapılacak 

masrafa karşılık olmak üzere gelir kısmına koyduğu gelir kadar masraf kısmına da aynı tahsisatı koy
mak mecburiyetindedir. Şu kadar ki, hususi idareler, herhangi bir zamanda gelirden karşılığı ol
madıkça sarfiyat yapamazlar. Her yıl içinde kalan para hususi idarelerce çeltik komisyonu emrine o 
yerin Ziraat Bankasına yatırılır. Bu para çeltik komisyonunun teklifi ve Ziraat Vekilliğinin imzasıyla 
mahallî çeltik işlerinin ileri götürülmesi hususlarında kullanılır ve yıl sonunda bu sarfiyatın hesabı 
Ziraat Vekilliğine verilir. 

Çeltik komisyonlarının masrafları için komisyon nam ve hesabına hususi idarelerce tahsil edil
miş para bulunmadığı takdirde bu işler için icab eden tahsisat Ziraat Vekilliğince hususi idarelere 
verilir. Şu kadar ki; masraf geliri aşarsa karşılığı Ziraat Vekilliği bütçesinde Çeltik Ekimi Kanunu
nun tatbiki masrafı adı ile açılacak fasıldan hususi muhasebeler emrine tediye olunur." 

g) 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 33- Çeltik komisyonunun memur olmayan üyeleri ve mutemet heyetleri üyeleriyle su 

korucularına karşı, vazifelerini yaptıkları sırada, suç işleyenler hakkında, Türk Ceza Kanununun ka
mu görevlileri aleyhine suç işleyenlere dair olan hükümleri tatbik olunur." 
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(24) 10/2/1937 tarihli ve 3122 sayılı Öğretici ve Teknik Filimler Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 4- Üçüncü maddede yazılı mecburiyete riayet etmeyenlere mahallî mülkî amir ta
rafından ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

(25) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyo
terapi Müesseseleri Hakkında Kanunun; 

a) 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11- Mütehassıs olduğu hâlde bu Kanunda yazılı müesseseler için izin almayan kişiye 

beşyüz Türk Lirası; bu müesseseleri açan mütehassıs olmayanlara ise, bin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

b) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- 3 üncü maddede adı geçen nizamnamedeki vasıf ve şartlara uygun olmayan ci

hazları kullananlara ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(26) 17/12/1937 tarihli ve 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak 

Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Yasaklanmış olmasına rağmen, 1 inci maddede yazılı hurdaları; 
a) Yurt dışına çıkarmaya teşebbüs edenlere bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, 
b) Yurt dışına çıkaranlara hurdanın piyasa değerinin iki katı, 
idarî para cezası verilir. 
Ayrıca, birinci fıkranın (a) bendinde sayılı kabahat konusu eşyaya elkonulur ve mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. 
Bu maddede yazılı olan idarî yaptırım kararları mahallî mülkî amir tarafından verilir. 
Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen hurda, askerî fabrikalara teslim edilir." 
(27) 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 8 inci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıdaki madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para 

cezası ile cezası ile cezalandırılır." 
(28) 20/6/1938 tarihli ve 3467 sayılı Yüksek Mühendis ve Teknik Okulları Mezunlarının Mec

buri Hizmetlerine Dair Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- Yukarıdaki madde hükmüne göre diploma veya ruhsatnameyi hamil olmadıkları 

hâlde sanatlarını yapanlar üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bunları istihdam 
eden hakiki veya hükmi şahıslar dahi 4 üncü maddede yazılı tazminatı bir misil fazlasıyla kendi üzer
lerine almış olurlar." 

(29) 20/6/1938 tarihli ve 3468 sayılı Pul ve Kıymetli Kâğıtların Bayiler ve Memurlar Vasıtasiy-
le Sattınlmasına ve Bunlara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanunun; 

a) 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 5- Pul ve kıymetli kâğıt bayiliği yapabilmek için mahallin en büyük maliye memurundan 

ruhsat tezkeresi almak şarttır. Noterler ve kendilerine izin verilen memurlar bu kayidden müstesnadır. 
Ruhsat tezkeresi almaksızın pul ve kıymetli kâğıt satanlara, almakla yükümlü oldukları ruhsat 

tezkeresi resminin beş misli idarî para cezası verilir. 
İzin almaksızın pul ve kıymetli kâğıt satan memurlara, bulundukları mahalle mahsus bayi ruh

sat tezkeresi resminin beş misli idarî para cezası verilir. 
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Pul ve kıymetli kağıtları kıymetinden fazla bedelle satanlara fazla bedelle sattığı pul ve kıymet
li kâğıt bedellerinin beş misli idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı 
yüz Türk Lirasından az olamaz. Tekrarı hâlinde bayilerin ruhsat tezkeresi iptal edilir ve bir daha ken
dilerine ruhsat tezkeresi verilmez." 

b) 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- 5 inci maddede yazılı idarî yaptırımlara karar vermeye mal müdürü yetkilidir." 
(30) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 

Hakkında Kanunun; 
a) 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu hükme aykırı hareket ederek zeytinliğe hayvan sokanlara şikâyet üzerine beher kıl keçi için 

yirmi Türk Lirası, diğer hayvanların beheri için on Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ancak, bu su
retle verilecek idarî para cezası ikiyüz Türk Lirasından fazla olamaz." 

b) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıdaki fıkra gereğince kurulacak birliklerin kuruluş ve çalışma esasları ile zeytinliklerin 

bakımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üç ay içinde hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Belirle
necek bu kurallara göre zeytinliklerine bakmayan üreticiye ağaç başına on Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

c) 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının 

imar hudutları kapsamı içine alınması hâlinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zey
tinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tanm ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde da
hi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere 
ağaç başına altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

ç) 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21- Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye mahallî mülkî 

amir yetkilidir." 
(31) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun; 
a) 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 64- Milli Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan, mallarını mevcut olmasına rağmen 

vermeyenlerden bu mallar zorla alınır ve haklarında üç aya kadar hapis cezasına hükmolunur." 
b) 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 65- Bu kanun mucibince salahiyettar makamlara bildirmeğe mecbur oldukları husu-

satı suiniyetle yanlış olarak bildirenler haklarında üç aya kadar hapis cezasına hükmolunur." 
c) 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 67- 27 nci maddede yazılı mecburiyetlere riayet etmeyenlere mahallî mülkî amir ta

rafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
ç) 68 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
" Kanunun 1 inci maddesinde yazılı hâllerde milli müdafaa mükellefiyetine tabi tutulduğu sa

hiplerine tebliğ edilen her türlü nakil ve cer vasıtalarını, kabul edilebilir bir sebebe dayanmaksızın 
milli müdafaa mükellefiyeti komisyonunun tayin ettiği müddet zarfında bildirdiği yerde bulundur
mayanlar, yirmi günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 
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d) 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 69- Milli Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan madenleri işletenler mükellefiyet em

rini suiniyetle yapmadıkları takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbikinden sonra çıkarmış oldukları madenleri ciheti askeriye

nin müsaadesi olmaksızın başkalarına vermiş olanlar, birinci fıkra hükmüne göre verilen hapis ce
zasının yanı sıra beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek adlî para ce
zasının miktarı suçun konusunu oluşturan madenlerin piyasa değerinden az olamaz." 

e) 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 70- Milli Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan sınai müesseselerin sahipleri veya 

işletenleri mükellefiyet emrini suiniyetle yapmadıkları takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbikinden sonra ciheti askeriyenin müsaadesi olmaksızın 
başkalarına mamul veya mahsul verenler, birinci fıkra hükmüne göre verilen hapis cezasının yanı 
sıra beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek adlî para cezasının mik
tarı suçun konusunu oluşturan mamul ve mahsullerin piyasa değerinden az olamaz." 

f) 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 71- Manevralarda atış yapılan ve hususi işaret ve alametlerle girilmesi yasak edilen 

yerlere girenler ve bu mahallere hayvan sokanlara mahallî mülkî amir tarafından elli Türk Lirası ka
dar idarî para cezası verilir." 

(32) 5/7/1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 13 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 13- Biletlerin, üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması memnudur. 
Hilafına hareket eden bayiler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için ikiyüz Türk Lirası idarî para ce
zasıyla cezalandırılacakları gibi bayilik mhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri tarafından 
geri alınır. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(33) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun; 
a) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 10- Bu Kanunda yazılı istisnalar ile idarî para cezaları dışında koruma ve ihtiyar meclis

lerinin bu Kanun hükümlerine göre verecekleri kararlar aleyhine alakalılar tarafından kararın kendi
lerine tebliği tarihinden itibaren on gün zarfında murakabe heyetine müracaat ve itiraz olunabilir. 
Müddeti zarfında aleyhine itiraz edilmeyen kararlar katileşir. Bu suretle katileşen kararlar derhal ic
ra olunur." 

b) 14 üncü maddesine "çıkarmak" ibaresinden sonra gelmek üzere "disiplin" ibaresi eklenmiştir. 
c) 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 31- Murakabe heyetlerinin 8 inci maddenin beşinci bendine göre ittihaz edecekleri 

tedbirlere aykırı harekette bulunanlara, koruma veya ihtiyar meclislerince elli Türk Lirasından iki-
yüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Sahip bulunduğu hayvanları mahallî adetlere aykırı olarak başıboş bırakan kişiye, koruma veya 
ihtiyar meclisi tarafından, başıboş bırakılan her bir hayvanla ilgili olarak on Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. Ancak her defasında verilecek ceza ikiyüz Türk Lirasından fazla olamaz. 

Bu Kanun hükümleri uyarınca verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın tamamı köy 
sandığına irat kaydolunur." 
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(34) 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanu
nunun 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Davet anında köy ve kasabalarında bulunup da sıhhi vaziyetleri müsait olduğu hâlde ve başka
ca makbul bir sebep olmaksızın bu davete icabet etmeyenler ile gidip çalışmayanlar, kaymakam ve
ya valinin kararıyla Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca cezalandırılır. 

6 ncı maddede yazılı memurlardan hadise mahalline yardımcı göndermeyenlerle bu Kanunun hü
kümlerini tatbikte ihmali görülenler Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin ikinci fıkrasına gö
re cezalandırılır." 

(35) 16/7/1943 tarihli ve 4473 sayılı Yangın, Yersarsmtısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahke
me ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanunun; 

a) 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 35- Bir işe ait vesika kimin elinde ise o kimse yenilemeyi yapan merciin emriyle bu 

vesikayı vermeğe mecburdur. Bu makamlarca vesika asıllarının alıkonulmasına lüzum görülmezse 
suretleri alınarak aslı iade edilir. Asılları alıkonulan vesikaların suretleri bedava tasdik olunur. Mah
keme veya büro veya tetkik mercii tetkik ettiği maddeye müteallik olarak hakiki ve hükmi her şahıstan 
lüzum gördüğü her suali sorabilir. Bu suallere doğru olarak ve tayin edilen müddette cevap vermek 
mecburidir. Bu müddet beş günden aşağı ve yirmi beş günden yukarı olamaz. 

Bu Kanun kapsamına giren belgeleri, açıkça istenmesine rağmen, kendisinde bulunduğu hâlde 
yetkili kamu görevlisine vermeyen kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanun kapsamına giren belgelerle ilgili bilgileri açıkça istenmesine rağmen, yetkili kamu gö
revlisine vermeyen veya yanlış bilgi veren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandın lir. 

Bu madde hükümleri bir doğal veya sosyal felaket dışında herhangi bir sebeple belgelerin yok 
olması veya kaybedilmesi hâlinde de uygulanır. 

Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tarafından yapılmışsa doğrudan doğruya veya yukarıda be
lirtilen makamlardan verilecek müzekkere üzerine hakkında baro tarafından ayrıca disiplin cezası 
dahi tayin olunur. 

Baro, disiplin cezası tayini hususunda mahkemece verilecek beraat kararıyla mukayyet değildir." 
b) 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Soruşturma evresi genel hükümler uyarınca yenilenir." 
c) 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 38- Kovuşturma evresinde dosyaların noksanı mahkemece ikmal edilir. 
Dosya yoksa veya mevcudu duruşma yapılmasına imkân vermeyecek derecedeyse soruşturma 

yeniden yapılır." 
ç) 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 43- Bir doğal veya sosyal felaket nedeniyle ya da başka herhangi bir sebeple belge

lerin yok olması veya kaybolması hâlinde dava zamanaşımı süresi dosya kovuşturma işlemlerine de
vam edecek ölçüde tamamlanıncaya kadar işlemez. Ancak, dosyanın yok edilmesine veya kaybol
masına kasten sebebiyet verilmemiş olması hâlinde bu durma süresi beş yıldan fazla olamaz." 

(36) 7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefi
yeti Kanununun; 

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen mükellefiyetlerde davete icabet etmeyenlerle icabet

ten sonra kaçanlar veya verilen vazifeleri ihmal edenler veya bu Kanunun tatbikini herhangi bir şekil-
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de zorlaştıranlar Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. İdarî para 
cezasına, mahallî mülkî amir tarafından karar verilir." 

b) 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 8- Bu Kanun hükümlerine göre müdafaa işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış ve

ya bu işte tahsis kılınmış olan tesisatı ve eşyayı kasten tahrip edenler veya hasara uğratanlar ve bu 
işe tahsis edilmiş olan esliha, cephane ve teçhizatı zorla alanlar ve çalanlar iki seneden sekiz seneye 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Zararın taksirle meydana gelmesi halinde, faile altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilir." 
(37) 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun; 
a) 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 20- Bu Kanunda yazılı sebeplerle: 
a) Yolculuğuna izin verilmemiş, 
b) Denize elverişlilik belgesi almamış, 
c) Belgesi battal edilmiş, 
d) Belgesinin süresi geçmiş, 
olmasına rağmen sefere çıkan ticaret gemisi derhal seferden alıkonularak muhafaza edilmek 

üzere en yakın elverişli limana çekilir. Gemideki yükün gideceği yere götürülmesi için gerekli bütün 
masraflar donatan tarafından karşılanır. Ayrıca; gemiyi sevk ve idare eden kaptan ile gemi dona
tanına beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi ve limanda tutulması, yük ve yolcuların gi
decekleri yere götürülmesi dolayısıyla oluşan bütün masraflar ile idarî para cezalan eksiksiz olarak 
ödendiği takdirde 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde gemi serbest bırakılır. 

Geminin alıkonulduğu tarihten itibaren otuz gün geçmesine rağmen kaptan veya donatanın bu 
madde hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde gemi, limanın bulunduğu ye
rin mülkî amirliği tarafından ihale mevzuatı hükümlerine bağlı olmaksızın en kısa zamanda satılır. 
Satıştan elde edilen gelirden geminin limana çekilmesi ve muhafaza edilmesi için gerekli olan bütün 
masraflar karşılandıktan ve para cezası tahsil edildikten sonra bakiye miktarın kalması hâlinde bu 
miktar donatanın veya yasal temsilcisinin başvurusu üzerine kendisine ödenir. 

Geminin satışının gerçekleştirilememesi veya gerçekleştirilmekle beraber satış bedelinin mas
rafları ve para cezasını karşılamaması hâlinde bu miktar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun hükümlerine göre donatandan ve gemi kaptanlarından müşterek ve müteselsil so
rumluluk esasına göre tahsil edilir. 

Donatanın yabancı gerçek veya tüzel kişi olması veya kaptanın Türk vatandaşı olmaması hâlin
de bu masraflar aylık yüzde on gecikme zammıyla birlikte genel hükümlere göre tahsil olunur." 

b) 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21 - Yolcu taşımasına izin verilmemiş bir ticaret gemisiyle ilgili olarak da 20 nci mad

de hükümleri uygulanır. 
Bu Kanunun 11 inci maddesine göre belirlenen yükleme markası üzerindeki yükleme çizgileri

nin gösterdiği hadden fazla yükle yolculuk yapan gemi derhal seferden alıkonularak en yakın elve
rişli limana çekilir. Gemideki yükün gideceği yere götürülmesi için gerekli bütün masraflar donatan 
tarafından karşılanır. Ayrıca gemiyi sevk ve idare eden kaptan ile gemi donatanına beşbin Türk Li
rasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
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Geminin limana çekilmesi ve limanda tutulması, yükünün gideceği yere götürülmesi dolayısıyla 
oluşan bütün masraflar ile idarî para cezaları eksiksiz olarak ödendiği takdirde gemi serbest bırakılır. 

Yetkili olmadığı hâlde yükleme markasının yerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. 

Donatanın kanuna aykırı emrine uymuş olması, kaptanı sorumluluktan kurtaramaz." 
c) 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 22- 12 nci maddede yazılı tehlikeli eşyayı tüzükte belirtilen hükümlere aykırı olarak 

yükleyen veya taşıyan gemi kaptanına beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar ida
rî para cezası verilir. Gemi donatanı ile ilgili olarak bu cezanın üst sınırı yüzbin Türk Lirasıdır. 

12 nci maddede yazılı tehlikeli eşyayı kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehli
keli olabilecek şekilde taşıyan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

ç) 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 23- Tüzükle belirtilen yardım isteme işaretlerini yerinde ve gereği gibi kullanma

yanlarla bu Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket eden kaptana 
beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Deniz kazasının gerçekleşmesi hâlinde Türk Ticaret Kanununun 982 ve 984 üncü maddeleri hü
kümlerine göre deniz raporu almayan veya bu raporun tasdikli bir örneğini kazadan sonra uğradığı 
liman reisliği bulunan ilk limanda liman reisliğine vermeyen gemi kaptanı iki yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanunda yer alan idarî para cezalan yetkili liman başkanları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 
bot komutanları tarafından verilir." 

d) 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 24- Bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 14, 15 ve 16 nci maddelerin

deki yardım yükümlülüklerinin her birine aykırı hareket eden kaptanlar, Türk Ceza Kanununun 
98 inci maddesi hükmüne göre cezalandırılır." 

(38) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"MADDE 66- İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından 
kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tat
bik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir 
tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır." 

(39) 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde olan erişme kontrollü karayolları için belirlenen ge
çiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine Karayolları Genel Müdürlüğün
ce geçiş ücretinin on katı kadar idarî para cezası verilir." 

(40) 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun; 
a) 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- 8 inci maddede yazılı yasağa aykırı olarak posta pullarıyla ücret alınmakta kul

lanılan değerli kağıtları satanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası ve 7 nci maddede yazılı ücret al
ma makinelerini izinsiz satan ve kullananlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

b) 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 59-1- A) Posta tekeli altında bulunan maddeleri kaçak olarak götürenlerle bilerek 
bunlarla gönderenler, 

B) Başkalarının adlarına olan tekele bağlı maddeleri bir araya toplayıp posta ile yollayanlar, 
C) 22 nci madde hükmünü ihlal edenler, 
ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
II- Bu sebeplerle verilmemiş olan posta ücretleri de dört kat alınıp dörtte üçü kaçağı tutana verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan o yerin mülkî amiri tarafından verilir." 
c) 60 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İzinsiz posta faaliyetinde bulunulması 
MADDE 60- Bu Kanun kapsamına giren faaliyetleri ilgili makamlardan gerekli izinler 

alınmaksızın yürüten kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla ce
zalandırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ilgili tüzel kişi 
hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur." 

(41) 15/7/1950 tarihli ve 5681 sayılı Matbaalar Kanununun; 
a) 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- Bu Kanunun 1 inci maddesine göre beyanname vermeden matbaa açanlarla 2,4 ve 

5 inci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenler, Cumhuriyet savcısı tarafından yüz Türk Li
rasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır." 

b) 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Hakikate aykırı beyanname veren kimse Türk Ceza Kanununun belgede sahteci

lik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." 
(42) 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında 

Kanunun; 
a) 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Türkiye'den sınır dışı edilenler İçişleri Bakanlığının hususi müsaadesi alınmadıkça Türkiye'ye 

dönemezler, bunlardan ağır ceza mahkemesinin görevine giren bir suçtan dolayı Türkiye'de mahkûm 
olmuş ve cezası çektirilerek sınır dışı edilmiş olanlar bir daha Türkiye'ye giremezler; ancak İçişleri 
Bakanlığının müsaadesiyle durmadan transit geçmeleri caizdir." 

b) 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 24- 12 ve 15 inci maddelerle 18 veya 19 uncu maddeler hükümlerine makbul bir se

bebe müstenit olmaksızın riayet etmeyenlere mahallî mülkî amir tarafından yüz Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir." 

c) 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26- Sınır dışı edildikleri veya Türkiye'yi terke davet olundukları halde müsaadesiz 

gelmeye mütecasir olan yabancılar bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu su
retle mahkûm edilen yabancılar cezaları çektirildikten sonra sınır dışı edilirler." 

(43) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun; 
a) 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 68- Eser, eser sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleşmede belir

tilen sayıdan fazla basılmış, diğer biçimde işlenmiş veya radyo-televizyon gibi araçlarla yayınlanmış 
veya temsil edilmiş ise; izni alınmamış eser sahibi, sözleşme yapılmış olması hâlinde isteyebileceği 
bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibarıyla uğradığı zararın en çok üç kat fazlasını isteyebilir. 
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Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması hâlinde ha
iz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir." 

b) 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"1 . Manevî ve malî haklara tecavüz 
MADDE 71- Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi ve malî 

hakları ihlal ederek: 
1. Bir eseri hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın bir ticarî faaliyet çerçevesinde işleyen, 

çoğaltan, dağıtan, yayan, elektronik ortam da dahil olmak üzere yayımlayan ya da hukuka aykırı ola
rak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç 
eden, elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî pa
ra cezasına hükmolunur. 

2. Bir eserin, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak, eğlence yeri niteliğindeki bir ticari işletme 
bünyesinde gösterime sunulması veya dinletilmesi hâlinde fail (1) numaralı bent hükmüne göre ce
zalandırılır. 

3. Yazılı izin olmamasına rağmen, (1) ve (2) numaralı bentlerdeki fiillerin hak sahibinin izniyle 
gerçekleştirildiğinin anlaşılması hâlinde kişi, ceza hukuku bakımından sorumlu tutulmaz. 

4. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî 
para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis 
cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz. 

5. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

6. Bir fikrî ürünü, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya 
yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

7. Aralarında mevcut sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu bildiği hâlde bir eseri çoğaltan, 
dağıtan, yayan, yayımlayan, satışa arz eden veya satan kişi beşbin güne kadar adlî para cezasıyla ce
zalandırılır." 

c) 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"2. Koruyucu programlan etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri 
MADDE 72- Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek 

amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları 
üreten, satışa arz eden, satan veya ticarî amaçla elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar ha
pis cezasıyla cezalandırılır." 

ç) 5846 sayılı Kanunun 75 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"II- Soruşturma ve kovuşturma 
MADDE 75- 71, 72 ve 80 inci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma 

yapılması şikâyete bağlıdır. Yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin haklarını 
kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair de
lillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi hâlinde kovuşturmaya yer ol
madığı kararı verilir. 

Bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Millî 
Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler ta
rafından, eser üzerinde manevi ve malî hak sahibi kişiler şikâyet haklarını kullanabilmelerini sağla
mak amacıyla durumdan haberdar edilirler. 
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Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhake
mesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri ya
par. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen 
eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yir-
midört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan 
karar hükümsüz kalır." 

d) 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 76- Bu Kanunun düzenlediği hukukî ilişkilerden doğan davalarda, dava konusunun 

miktarına ve Kanunda gösterilen cezaya bakılmaksızın, görevli mahkeme Adalet Bakanlığı tarafından 
kurulacak ihtisas mahkemeleridir. İhtisas mahkemeleri kurulup yargılama faaliyetlerine başlayınca
ya kadar, asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görev
lendireceği ve bu mahkemelerin yargı çevreleri Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Bu Kanun kapsamında açılacak hukuk davalarında mahkeme, davacının iddianın doğruluğu 
hakkında kuvvetli kanaat oluşturmaya yeter miktar delil sunması hâlinde, korunmakta olan eserler, 
fonogramlar, icralar, filmler ve yayınları kullananların, bu Kanunda öngörülen izin ve yetkileri 
aldıklarına dair belgeleri ve/veya tüm yararlanılan eser, fonogram, icra, film ve yayınların listeleri
ni sunmasını isteyebilir. Belirtilen belge ve/veya listelerin sunulamaması tüm eser, fonogram, icra, 
film ve yayınların haksız kullanılmakta olduğuna karine teşkil eder." 

e) 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 77- Bu Kanunun koruma altına aldığı hakların ihlal edildiği iddiasıyla yürütülen so

ruşturma veya kovuşturma işlemlerinin dışında, manevi ve malî hakların korunması ve tazmini 
amacına yönelik olarak hakkı ihlal edilen kişiler tarafından başvurulması hâlinde genel hükümlere 
göre ihtiyati tedbir kararı alınır. 

Haklara tecavüz oluşturulması ihtimali hâlinde yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihra
catı sırasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi hükümleri uygulanır." 

f) 80 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu maddede belirlenen hakların 71 inci maddede yer alan fiillerin işlenmesi suretiyle ihlâli hâ
linde, fail hakkında anılan maddeye göre cezaya hükmolunur." 

"Bu maddede belirlenen hakların kullanılması ile ilgili olarak icracı, fonogram yapımcısı, rad
yo televizyon yayıncısı veya film yapımcısının izninin varlığı hâlinde, cezaya hükmolunmaz." 

g) 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 81- Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara 

bandrol yapıştırılması zorunludur. Ayrıca, kolay kopyalanmaya müsait diğer eserlerin çoğaltılmış 
nüshalarına da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandroller, 
Bakanlıkça bastırılır ve satılır. Bakanlıkça belirlenen satış fiyatı üzerinden meslek birlikleri aracılığı 
ile de bandrol satışı yapılabilir. 

Bandrol alınabilmesi için, bandrol talebinde bulunanın yasal hak sahibi olduğunu beyan eden bir 
taahhütnameyi doldurması zorunludur. Bakanlıkça tespit edilen diğer evrak ve belgelerle birlikte başvu
ru yapılır. Bakanlık, bu başvuru üzerine başka bir işleme gerek kalmaksızın on iş günü içinde bandrol 
vermek mecburiyetindedir. Beyana müstenit yapılan bu işlemlerden Bakanlık sorumlu tutulamaz. 
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Bandrol yapıştırılması zorunlu nüshaların tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri 
üreten ve/veya bu materyallerin dolum ve çoğaltımını yapan yerler, bu maddede belirtilen taahhütna
menin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlüdür. 

Bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, dağıtan veya ti
carî amaçla satın alan ya da kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar ad
lî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bakanlık ile mülkî idare amirleri bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan 
yayınların, bandrollü olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir. Gerekli görüldüğünde, mülkî ida
re amirleri re'sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek üzere illerde denetim ko
misyonu oluşturabilir. İhtiyaç hâlinde; bu komisyonlarda Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri 
temsilcileri de görev alabilirler. 

Bu denetimler sırasında bu Kanunda koruma altına alınan hakların ihlal edildiğinin tespiti hâ
linde 75 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, meydan, 
pazar, kaldınm, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu yasağa aykm hareket edenler, Ka
bahatler Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır. 

Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sahte bandrol üreten, satışa arz eden, satan, dağıtan, satın alan, kabul eden veya kullanan kişi 
üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bir eserle ilgili olarak usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrolleri başka bir eser üzerin
de kullanan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezasıyla ceza
landırılır. 

Yetkisi olmadığı hâlde, hileli davranışlarla bandrol temin eden kişi bir yıldan üç yıla kadar ha
pis cezasıyla cezalandırılır. 

Yetkisi olmayan kişilere bandrol temin eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71 inci maddede tanımlanan suçlar
dan biriyle birlikte işlenmesi hâlinde, fail hakkında sadece bu maddede tanımlanan suçtan dolayı ce
zaya hükmolunur. 

Bu Kanunda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, ilgi
li tüzel kişi hakkında Türk Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur." 

ğ) 85 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket edenler hakkında Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi 

ve Türk Ceza Kanununun 132, 134, 139 ve 140 inci maddeleri hükümleri uygulanır. 
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın caiz olduğu hâllerde de 4721 sayılı Türk Me

denî Kanunun 24 üncü maddesi hükmü mahfuzdur." 
h) 86 ncı maddesinin üç ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi 

ile koşulları varsa, Türk Ceza Kanununun 134, 139 ve 140 inci maddeleri hükümleri uygulanır. 
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın caiz olduğu hâllerde de Türk Medenî Kanu

nunun 24 üncü maddesi hükmü mahfuzdur." 
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ı) Ek 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 10- Aşağıda belirtilen hâllerde idarî para cezası uygulanır: 
1. 44 üncü madde gereğince alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösteren kişi ma

hallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla 
cezalandırılır. İlgili tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı ellibin Türk Lirasıdır. 

2. Ek 5 inci madde hükümlerine aykırı olarak derlenmesi gereken eserleri süresi içinde verme
yen kişi Kültür ve Turizm Bakanlığının telif haklarının korunmasıyla ilgili biriminin amiri tarafından 
bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu madde hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın yüzde ellisi 
Kültür ve Turizm Bakanlığının hesabına aktarılır." 

(44) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun; 

a) 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26 - a) Çalıştırdığı gazeteci ile 4 üncü maddede gösterilen şekilde yazılı iş akdi yap

mayan işverene beher mukavele için yediyüz Türk Lirası, 
b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gazeteciye ödemeyen işverene üçbin 

Türk Lirası, 
c) 18 inci maddede yazılı ölüm tazminatını hak sahiplerine ödemeyen işverene üçbin Türk Lirası, 
idarî para cezası verilir, ayrıca yukarıdaki (b) veya (c) bentlerinde yazılı tazminatlar da hak sa

hiplerine ödenir." 
b) 27 nci maddesinde yer alan "birmilyarikiyüzmilyon lira" ibaresi "ikibin Türk Lirası" şeklin

de değiştirilmiştir. 
c) 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 29 - Gazeteciye bu Kanunun 21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya iz

ni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin sü
resine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekûnunun üç katı ka
dar idarî para cezası verilir." 

ç) 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 30 - Bu Kanunun 25 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene ikibinbeşyüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı böl

ge müdürü tarafından verilir." 
d) Ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 3 - A) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretle

rini gazeteciye ödemeyen veya mezkûr maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek su
retiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının 
iki katı kadar idarî para cezası verilir. 

B) Bu Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince gazetecilere verilmesi lazım gelen ücretleri bahsi 
geçen maddenin tayin ettiği tarz ve usullerden başka türlü hesap ederek veren veya daha aşağı had-
lerde ödeyen işverene beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

(45) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 1 9 2 -

a) 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir 

yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, ateşli silâh taşıma ve bulundurma izni verilemez." 
b) 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ül

keye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları Tür
kiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki 3763 
ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 sayılı Kanunların hükümleri dışında ül
kede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahlan veya mermileri 
bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya 
aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden 
beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı suçları üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işle
meleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur. 

Birinci fıkradaki fiillerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam 
otomatik veya dürbünlü tüfek veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması 
ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim ol
ması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim ol
ması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur." 

c) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın 

alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz 
güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da 
silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla ka
dar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet 
olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir 
yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece 
vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne ka
dar adlî para cezasıdır." 

ç) 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 14- Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak 

veya başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokul
masına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya 
taşımaya aracılık ederse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz günden az olmamak üzere adlî pa
ra cezası ile cezalandırılır. Suç konusu bıçak ve aletlerin niteliği veya sayı olarak azlığı halinde ve
rilecek ceza yarısına kadar indirilir. 
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Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle 
mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla 
kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı suçları ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işle
meleri halinde, birinci fıkraya göre verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından 
vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır." 

d) 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya ben

zerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı ay
dan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur." 

e) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "264" ibaresi, "174" şeklinde ve dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silâh taşıyan kişiler eylem
leri başka bir cezayı gerektirmiyorsa yirmi günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır, 
ayrıca silâh ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez." 

(46) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun; 
a) 107 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun 

ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait 
öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde, Türk Ceza Ka
nununun 258 inci maddesine göre cezalandırılır." 

b) 108 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza

landırılırlar." 
c) 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"2. Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmayan 

borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve 
geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

ç) 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 111- Bu Kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış 

tarzları mal bildirimine uymayanlar bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
d) 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 112- Usulü dairesinde mal bildiriminde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, her tür

lü mallarında, kazanç ve gelirlerinde olan artmaları 61 inci madde hükümleri gereğince zamanında 
bildirmemek suretiyle amme alacağının tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar bir seneye ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır." 

e) 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 113- Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları 55 inci maddenin son 

fıkrası gereğince yapılan talebe rağmen bildirmeyenler altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
f) 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmeyenler elli gün adlî para ce

zası ile cezalandırılır." 
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(47) 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun; 
a) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 4- Aşağıda yazılı haller eczacılık yapmaya manidir: 
A) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle

nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak
lanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak, 

B) Başka memleketlerde sanatını icradan menedilmiş olup bu muamelenin haklı olduğu İcra Ve
killeri Heyetince kabul edilmiş olmak; 

C) Sanatını yapmasına mani iyileşmez bir hastalığı bulunmak; 
Ç) Sanatını yapmasına mani olacak derecede iki gözü niyetten mahrum olmak." 
b) 40 inci maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanunda yazılı usullere uygun olarak ruhsatname almaksızın birinci maddede sayılı yerle

ri açanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve adlî para cezasiyle cezalandırılır. 
Eğer fiil eczacılık yapmak hakkını haiz olmayanlar tarafından işlenirse, verilecek cezalar yarı 

oranında artırılır." 
c) 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 41 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan yerlerde ambalajsız veya ambalajı açılmış 

olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya mağşuş veya gayrisaf ilaç ile ambalajlı olsa bile zamanı geç
miş ilaç bulunduran kişiye, fiili Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza sorumluluğunu gerektir
mediği takdirde, beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu ilaç ve sair ecza maddesine 
elkonularak imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

ç) 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 42- Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan yerlerde ilaç halinde ihzar, imal veya ter

tip edilmemiş olan bozuk veya mağşuş ecza ve kimyevi maddeler bulunduğu takdirde, bunlara el 
konulup usulüne uygun şekilde yok edilmekle beraber bu yerleri bizzat idare eden eczacı ile bu ka
nunda yazılı sebeplerle eczacının bulunmaması halinde bu yerlerde mesul müdürlük yapanlara bin 
Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

d) 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. 

Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkânında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193 
üncü maddesine göre cezalandırılır." 

e) 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 44- Bu kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenlere, 

fiilleri suç oluşturmadığı takdirde ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde ikiyüz Türk Li
rası idarî para cezası verilir." 

f) 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45- Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra mazeretsiz olarak ve mücbir sebepler 

dışında eczanesi olan yerlerde otuz gün, olmayan yerlerde on gün müddetle eczanesini kapalı bıra
kan veya teftiş sırasında görülen noksanların tamamlanması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet et
meyen eczacılara, beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(48) 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun 

7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Bu Kanunun 2 nci maddesine aykırı hareket edenler altı aya kadar hapis veya ad

lî para cezası ile cezalandırılır. 1 inci maddede mezkûr diplomaları almış olmayanları bu unvanlarla 
çalıştıranlar da aynı cezalarla cezalandırılırlar." 

(49) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"MADDE 11-3 üncü madde hükümlerine riayet etmeyen, dördüncü maddede yazılı vazife ve 
salahiyet hudutlarını tecavüz eden ve 5 inci maddenin ikinci fıkra hükmünü yerine getirmeksizin ser
best çalışan hemşirelere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(50) 2/3/1954 tarihli ve 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Bu Kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlenmesi 

yaptırmayan veya 2 nci maddede yazılı hükme aykırı olarak dinlenme devresinde dükkân, mağaza ve mü
esseselerini kapatmayan işveren veya işveren vekillerine doksan Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden işveren veya işveren vekiline, müstahdem 
veya işçi kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı 
müstahdem veya işçilerin uğradıkları zararın iki katı kadar idarî para cezası verilir. 

Bu maddedeki idarî para cezalarını vermeye belediye zabıta görevlileri yetkilidir. 
Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın tamamı ilgi

li belediyenin hesabına aktarılır." 
(51) 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun; 
a) 124 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
" 1. Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar altı aya kadar hapis veya adlî para cezası 

ile cezalandırılır. 
2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge almaksızın jeolojik istikşaftan gayri 

petrol ameliyelerini yapanlar üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." 
b) 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 125- 1. Bu Kanuna göre israf veya tehlikeli fiilleri yapanlara, bu fiilleri tespit oluna

cak bir süre içinde durdurmaları için, Genel Müdürlük tarafından emir verilir. Bu sürenin sonunda is
raf veya tehlikeli fiil devam ederse, devam ettiği her gün için faillere beşbin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

2. Yukarıda yazılı fiillerden dolayı önemli ve tamiri kabil olmayan bir hasar meydana gelmişse, 
faillerine, oluşan zararın miktarı kadar idarî para cezası verilir. Ancak, bu miktar onbin Türk Li
rasından az olamaz." 

c) 126 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 126- Bu Kanunun verdiği bir hakkın kullanılmasına yahut bir vazifenin ifasına bile

rek ve haksız olarak müdahale eden veya mani olanlar, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır." 
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ç) 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 127- Bu Kanuna göre yapılan müracaatlarda ve muamelelerde bilerek hilafı hakikat 

beyanda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." 
(52) 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner He

kimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun; 
a) 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- Aşağıda yazılı haller, veteriner hekimlik mesleğinin icrasına mani teşkil eder: 
a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 

bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suç
lar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak
lanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak. 

b) Bu Kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Divanı kararları ile meslekini ic
radan menolunmak. 

c) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı ittihaz edilmek." 
b) 65 inci maddesinde yer alan "üçyüzkırkyedimilyon lira" ibaresi "üçyüzelli Türk Lirası" şek

linde değiştirilmiştir. 
c) 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 66 - 6 ncı maddedeki yasaklılık haline rağmen mesleklerini icra edenlere yediyüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
ç) 67 nci maddesinde yer alan "üçyüzkırkyedimilyon lira" ibaresi, "üçyüzelli Türk Lirası" şek

linde değiştirilmiştir. 
d) 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 68- Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da (Veteriner he

kim) lik yapan, hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, elli günden az olmamak üzere adlî 
para cezasıyla cezalandırılır." 

e) 70 inci maddesinde yer alan "seksenyedimilyon lira" ibaresi, "yüz Türk Lirası" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

f) 71 inci maddesinde yer alan "bir aydan" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
g) 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 72- Bu Kanunda yazılı olup da idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde 

tayin olunacak ceza, iki misli olarak uygulanır. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
ğ) Ek 2 nci maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan "Devlet memurlarına" ibaresi "kamu gö

revlilerine" şeklinde değiştirilmiştir. 
(53) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun; 
a) 70 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bunların ücreti de orman idaresi tarafından ödenir. Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd

detçe devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda alakalılar tarafından parasız ekmek ve 
katık verilir. Başkaca ücret verilmez." 

b) 77 nci maddesine birinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre te
selsül ettirilmiştir. 
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"Orman memurları, bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suç
larla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını taşırlar." 

c) 78 inci maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"A) Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakkın kullanılması, meşru savunma veya zorunluluk 

hallerinde;" 
ç) 79 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"IV. Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin takibi: 
MADDE 79- Orman memurları, bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillere ilişkin delilleri bir tuta

nakla tespit eder. Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen orman mal
lan ile bu Kanunda yer alan suçların işlenmesinde kullanılan nakil vasıtası ve sair eşyaya Ceza Mu
hakemesi Kanununun hükümlerine göre elkonulur. Ancak, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hal
lerde elkoyma, orman işletme şefinin yazılı emri ile yapılır. Ayrıca, orman muhafaza memurları Ce
za Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre şüphelileri yakalama yetkisine sahiptir. 

Sahipleri tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hususi ormanlarda da bu madde hükümleri 
uygulanır. 

Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve bekçileri orman memurlarına yardıma mecbur
durlar. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır." 
d) 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 83- Bu Kanunda yazılı orman suçlarına ilişkin davalardan; 110 uncu maddenin üçün

cü fıkrasında gösterilen suçlara ilişkin davalar asliye ceza mahkemesinde; dördüncü ve beşinci fıkra
larında gösterilen suçlara ilişkin davalar, ağır ceza mahkemesinde; bu suçlar dışında kalan davalar 
sulh ceza mahkemesinde görülür." 

e) 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 84- Orman Kanununa aykırılık oluşturan fiillerden dolayı elkonulan ağaç, tomruk, ke

reste, yakacak ve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman 
depolarına, orman deposu yoksa ve fiilin işlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, 
köy hudutları içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti 
üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine tes
lim edilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek ve
ya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflı bulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci 
maddesinin bir ve ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak orman işletme müdürlüklerinin müsadere-
li mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilân edilmek suretiyle derhal satılır. 

Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satış bedelinin tamamı Orman Genel Müdür
lüğü hesabına irat kaydedilir." 

f) 85 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Orman içinde kimin tarafından kesildiği veya hazırlandığı belli olmayan veya kaçması sebe

biyle faili tespit olunamayan orman mahsulleri ve suç aletleri, orman idaresinin satış usullerine gö
re satılır ve bedelleri irat kaydolunur." 

g) 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 88- Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı arama, Ceza Muhakemesi Kanunu hü

kümlerine göre yapılır. Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesinin birinci fıkrasına 
göre, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde arama, orman şefinin yazılı emri ile yapılır." 
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ğ) 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 91-14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç 

kesenler, kökünden sökenler veya hayatiyetini sona erdirecek şekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk, 
pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla ce
zalandırılır. Ancak suçun konusunun münhasıran yakacak nitelikte emval veren ağaç olması halin
de, verilecek ceza yarı oranında indirilir. 

Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır. 
Fidan ekim sahasını bozan kişi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Birinci fıkradaki suçun işlenmesinde motorlu araç ve gereçler kullanılması halinde verilecek 

ceza bir kat artırılır. Ancak, fidanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunma

yan fiilleri işleyenler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 
Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman sahiple

ri ise, bir aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak kendi arazisi üze
rinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra 
hükmüne tabi değildir." 

h) 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 92- Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izin almadan ormanlardan açılan maden 

ocakları idarece kapatılır. Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına 
elkonulur. Elkonulan mallar, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir. 

Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara veya işletenlere, 91 inci 
madde hükümlerine göre verilecek cezanın yanısıra üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin gü
ne kadar adlî para cezası verilir. 

Kanun hükümlerine göre verilen ruhsat veya izin belgesindeki sürenin dolmasına rağmen ma
den ocağı işletmeye devam edenler ya da izin verilen alandaki sınırı aşanlar, 91 inci madde hüküm
leri saklı kalmak üzere, bu Kanunun 93 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. 

Başkaca zarar husule gelmiş ise, bu zarar ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde dava 
açmak suretiyle tazmin ettirilir. İzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece kendilerine veya temsilcile
rine tebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise, beşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar 
idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar işletilmekten men edilir." 

ı) 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 93- Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı 

işleri izinsiz yapanlar altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
İşgal suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veya yanmış orman sahalarında işlenmesi halinde 

verilecek ceza bir kat artırılır. 
Bu maddede tanımlanan suçların konusunu oluşturan, işlenmesinde kullanılan ve işlenmesiyle 

elde edilen eşya veya mahsul Türk Ceza Kanununun müsadereye ilişkin hükümlerine göre müsade
re edilir. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. 
Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık ve
ya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle 
karar infaz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye yardım et
mekle mükelleftir. 
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17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dışı kullananlar ve amaç dışı kullanılmasına 
izin verenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

i) 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 94- Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar 

ve şeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92 nci madde kapsamı dışında kalan taş, kömür, toprak 
ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerini orman sınırlan içinde izinsiz kuranlar, bir yıldan 
yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bunların işletil
mesi men edilerek tesislerin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsaderesine hükmolunur. 

Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiili orman sınırları dışında 
işleyenlere bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir ve bunların işle
tilmesi yasaklanır. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (C) ve (E) bentlerinde yazılı fiilleri işleyenlere yüz Türk Li
rası idarî para cezası verilir." 

j) 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 95- Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hay

van sokanlarla, ormana başı boş hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi için altı Türk Lirası, 
büyükbaş hayvanların beheri için üç Türk Lirası, küçükbaş hayvanların beheri için bir Türk Lirası ida
rî para cezası verilir. 

Bu suretle verilecek idarî para cezası yirmi Türk Lirasından az olamaz. 
Ormanlara izinsiz hayvan sokma fiilini, fiilin işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen 

bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi hâlinde, yukarıdaki cezalar iki kat artırılır. 
Yanmış orman sahaları ile alelumum gençleştirme sahalarına, gençleştirmeye tefriki tarihinden 

itibaren onbeş sene içinde hayvan sokulması veya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi hâlinde yu
karda yazılı cezalar iki kat tatbik olunur." 

k) 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 96- Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket eden

lere yüzyirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
1) 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 97- Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince 

tespit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha 
yüksekten kesenlere kesilen her ağaç için altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunun 27 nci maddesinde yazılı damga çekiçlerini taklit edenler veya taklit fiiline iştirak 
etmeksizin kullananlar Türk Ceza Kanununun 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ceza
landırılırlar." 

m) 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 98- 31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere zati ihtiyaçları ile 

köy müşterek ihtiyaçları için verilen yapacak orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette 
olursa olsun elden çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun kullanmayanlar, yapacak emvalin 
vasfının bozulması nedeniyle izin almadan yakanlar orman idaresinden izin almadan imal edilmek 
gayesiyle de olsa başka yere götürenler, kullandıktan sonra sökerek veya yıkarak enkaz hâlinde bu
lunduğu köy hudutları dışına çıkaranlar veya yapacak emvali aldığından itibaren bir yıl içerisinde 35 
inci maddede belirtilen yapı sistemine uygun inşaat yapmayarak bu emvali elden çıkaranlar ile bu 
maddede belirtilen her türlü emval her ne surette olursa olsun alan veya kabul edenler, iki aydan bir 
seneye kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar." 
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n) 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 99- 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet et

meyenlere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
o) 100 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif 
yerlerine götürenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

ö) 101 inci maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı işaretlerle orman

ların hudutlarını belli ermeyen hususi orman sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Orman sahipleri bu cezanın kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa et

mezler ise bunlara onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
p) 102 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın 

iman, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi 
yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli ted
birleri almayan orman sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

r) 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 103- 67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere bin Türk Lirası idarî para ce

zası verilir. Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile 
göçük, devrik ve heyelan gibi hâllerle meydana gelen açıklıkları doldurmak veya satış maksadıyla 
işlenen sahalarda geçici olmak kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekil
de veya hayvan sokulması veya girmesi suretiyle orman yetiştirme alanlarında zarara sebebiyet ve
renlere üçbin, diğer alanlarda zarara sebebiyet verenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

s) 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 104- 68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler altı aya kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 
Orman idaresine ait telefon şebekesi ve tesislerine her türlü alet ve malzemesine zarar verenler 

Türk Ceza Kanununun 152 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince cezalandırılırlar. 
Bu suç Haziran ayı başından Ekim ayı sonuna kadar devam eder, yangın mevsiminde işlenirse 

ceza iki katma çıkarılır." 
ş) 105 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 105- 69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için 

yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya ma
hallî mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina eden
ler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mahallin en büyük mülkî ami
ri tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. 

Bu maddede yazılı memurlarla orman teşkilatında vazifeli olanlardan yangın yerine yardım gön-
dermeyenlerle alaka göstermeyenler, Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesinde tanımlanan suçu 
ihmali davranışla işlemiş olmak dolayısıyla cezalandırılır." 

t) 106 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 106- Bu Kanunun 72 ve 73 üncü maddelerine muhalif hareket eden veya ettirenler 

Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar." 
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u) 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 107- 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere mahallin en büyük 

mülkî amiri tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir." 
ü) 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 108- Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını 

veya toplandığını bildiği halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, 
satın alanlar veya bulunduranlar bir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi olsun olmasın, her türlü orman ürünü ticareti ile 
uğraşanlarla, kâr maksadıyla aldıkları orman mallarını işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet ve 
eşya haline dönüştürdükten sonra satanlar tarafından işlenmesi halinde, bir seneden yedi seneye ka
dar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Suçun konusunu oluşturan orman ürünlerinin değerinin azlığı göz önünde bulundurularak veri
lecek cezalar yarısına kadar indirilebilir. 

Bu Kanunda yazılı suça konu olan her türlü orman emvali, nakil vasıtaları ve suç aletleri Türk 
Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir." 

v) 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 109- Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudut-

larındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren 
sabit taş veya beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, 
kaldıranlar, belirsiz hâle getirenler, yerlerini değiştirenler ikiyüz Türk Lirasından ikibin Türk Li
rasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır." 

y) 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 110-76 nci maddenin (a) bendinde belirtilen fiili işleyenlere elli Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir. 
76 nci maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler hakkında bir yıldan üç 

yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. 
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan ye

di yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak failin yangının söndürülmesine ve etkilerinin 
azaltılmasına yönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı göz önünde bulundurularak, veri
lecek ceza yarısına kadar indirilir. Zararın belirlenmesinde yangın sonucu tamamen yanan ağaç ve 
ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelen azalma, alt tabaka 
orman örtüsünün yanması nedeniyle oluşan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nede
niyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır. 

Kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para ce
zası ile cezalandırılır. 

Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi ha
linde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur." 

z) 11 l/a maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11 l/a- Bu Kanunda mercii belirtilmemiş idarî yaptırım kararları, orman işletme şef

leri tarafından verilir." 
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aa) 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 112- Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlenmesi ne

deniyle meydana gelen zarar için ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde gerçek zarar 
üzerinden tazminat talebinde bulunulabilir. 

Gerçek zarar; 
A) Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiilin konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiş ise; fiilin 

işlendiği yere en yakın orman idaresi satış yerinde söz konusu orman emvalinin bir evvelki yıla ait 
bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda, aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar 
ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapılmış kesim, taşıma ve istif giderlerinin 
çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap edilir. 

B) Fiilin konusu fidan ise; fiilin işlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin dikimi ve arazi hazırlan
ması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar kesilen fidanlar için yapılmış bakım gider
leri toplamı bir misli fazlasıyla tazmin ettirilir. 

C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvalinin 
gerçek zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kıyasen hesaplanır. 

Orman işletme müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak 
üzere, bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebilecek her türlü emval için tazminata esas 
olacak birim değerlerini, her yılın ikinci ayının yirminci gününe kadar bir cetvel hâlinde tespit ve tan
zim edip bağlı bulunduğu orman bölge başmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulun
dukları ilçelerde belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal birer nüshalarını mıntıkasındaki hukuk 
mahkemelerine ve bu davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın 
ikinci ayının son günü akşamına kadar geçerli sayılır. Tazminatın hesaplanmasında bu cetveller dik
kate alınır. 

bb) 113 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Mahallî rayiç; bu Kanuna aykırılık oluşturan fiilin işlendiği yere en yakın orman satış istif ye

rinde, söz konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık 
artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar ortalamasıdır." 

cc) 114 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanuna aykırılık oluşturan her türlü fiil ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için, bu Ka

nunda yazılı tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahallî birim saha ağaç
landırma gideri esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur." 

çç) 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu hükme aykırı hareket edenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
(54) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun; 
a) 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 9- Bu Kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline 

tescil ettirmeyenler veya 2 nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri 
kapanma ve faaliyete geçme hâllerini müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işlet
me cetvellerini zamanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermeyenlere beşyüz Türk Lirası ida
rî para cezası verilir." 

b) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 10- Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen sanayi sicil vesikasını salahiyetli memur

lara ibraz etmeyenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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c) 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11- Bu Kanuna göre istenen malumatı hakikate aykırı olarak bildirenlere bin Türk Li

rası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin mülkî amiri tarafından verilir." 
ç) 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Bu Kanuna göre sanayi işletmeleri tarafından verilen malumatı müsaadesiz başka

larına bildiren kişi, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır." 
(55) 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun; 
a) 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 48- Bu Kanunun 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 uncu maddeleri hükümlerine yahut bu hüküm

lere göre konulacak tedbirlere riayet etmeksizin memlekete nebat sokanlara veya transit olarak ge
çirenlere, beşbin Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, ka
bahatin konusunu oluşturan bitkilere elkonularak, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Yasak olduğunu bildiği hâlde bir bitkiyi ülkeye sokan veya transit olarak geçiren kişi, fiili daha 
ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para ce
zası ile cezalandırılır." 

b) 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- 10 uncu madde hükmüne göre ithaline müsaade edilmeyen maddeleri memleke

te sokan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." 

c) 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 50- 11 inci madde hükmüne göre vazifelilerce lüzum gösterilen tedbirleri almayan ve

ya bu tedbirlere riayet etmeyen kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kabahatin ko
nusunu oluşturan bitkilere elkonularak derhal imha edilir." 

ç) 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 51- Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne riayet etmeyen kişi, altı aya kadar hapis ve

ya adlî para cezası ile cezalandırılır." 
d) 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 52- Kanunun 16 nci maddesine istinaden konulmuş yasak, tahdit ve tedbirlere riayet 

etmeyenlere ikiyüzelli Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
Ayrıca kabahatin konusunu oluşturan bitki ve sair eşya ile ilgili olarak gerekli karantina tedbir

leri alınır." 
e) 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53- 18 inci madde hükmüne aykırı hareket edenlere, nebat yetiştirdikleri yer temiz

se ve nebatlarında da hastalık veya zararlı yoksa, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Nebat yetiştirilen yer, haddizatında izin verilmeyecek bir durumda ise veya nebatlarda hastalık 

veya zararlı varsa, birinci fıkradaki idarî para cezası beş kat artırılır. Ayrıca kabahatin konusunu 
oluşturan bitkilerle ilgili olarak gerekli karantina tedbirleri alınır." 

f) 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 54- 22 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı ihbar mükellefiyetlerini yerine getir

meyen kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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g) 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- Sürek avı mükellefleri ile ücretli mücadele mükellefiyetine tabi tutulanlardan 

vaktinde icabet etmeyen veya müddeti dolmadan ayrılan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

ğ) 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- 32 nci madde gereğince izin almadan mücadele işlerini ücret mukabilinde ve sa

natı mütade hâlinde yapan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
h) 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 57- Ziraat Vekaletinden müsaade almadan faaliyete geçen çırçır fabrikası veya evi sa

hiplerine ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Hastalık ve zararlılarla mücadele tesislerinin 
bulunmaması veya diğer tesis veya şartların tamam olmaması hâlinde; ayrıca, bu eksiklikler tamam
lanıncaya kadar çırçır fabrika veya evleri faaliyetten menedilir. 

Ruhsatı olmasına rağmen, bilahare bu Kanunda belirlenen faaliyet şartlarına veya süre hükmü
ne aykırı çalıştıkları tespit edilen çırçır fabrikası veya evlerinin sahiplerine ikiyüzelli Türk Lirası ida
rî para cezası verilir. Ayrıca, belirlenen eksiklikler tamamlanıncaya kadar çırçır fabrika veya evleri 
faaliyetten menedilir." 

ı) 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 58- 34 üncü madde hükmüne aykırı olarak muayene edilmemiş tohumluğu nakleden, 

satan veya satışa arzeden kişiye, ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, yapılan mu
ayene sonucunda tohumluğun bu Kanun hükümlerine göre zararlı olduğunun anlaşılması hâlinde, 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

i) 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 59- 35 inci madde hükmüne aykırı olarak nebat ve maddeleri taşıyanlar veya taşıtan

lara ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, bitkilere elkonularak mülkiyetinin kamuya ge
çirilmesine karar verilir." 

j) 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 60- 38 inci maddede yazılı işleri ruhsatsız yapanlara veya mücadele ilaç ve aletlerini 

Tarım Bakanlığınca müsaade edilen fiyatlardan pahalıya satanlara yahut satışa arzedenlere ikiyüzelli 
Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

k) 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 61-40 inci madde hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edenlere ikiyüzelli 

Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
1) 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 62- Bu Kanunda belirtilen idarî yaptırımlara karar vermeye mahallî mülkî amir yet

kilidir. 
Bu Kanun hükümlerine göre müsadereye veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine konu teşkil 

eden bitki ve sair eşyaya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevlileri elkoymaya yetkilidir." 
(56) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun; 
a) 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45- Bu Kanun hükümlerini tatbik ile mükellef olan memur ve hizmetlilerden ihmal

leri görülenler hakkında Türk Ceza Kanununun ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmaya ilişkin 
257 nci maddesi hükmü uygulanır." 
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b) 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 47- Bu Kanun hükümlerine göre tatbiki ilan olunan sivil savunma tedbirlerine riayet et

meyen bütün vatandaşlarla resmi veya hususi daire, müessese ve teşekküllerin mesul amirlerine, fiilleri 
suç oluşturmadığı takdirde, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir." 

c) 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 48- Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mükelleflerden yoklama, muayene, va

zifelendirme veya eğitim, kurs ve tatbikat maksadı ile kendilerine ilanen veya sair suretlerle tebligat 
yapıldığı hâlde gelmeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

ç) 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 50- Sivil Savunma Teşkilatına veya bu teşkilatın memur ve hizmetlilerine veya 

yardımcı mükelleflere mahsus kıyafet ve tanınma işaretlerini, salahiyeti olmadığı hâlde kullanan, gi
yen ve taşıyanlara ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

d) 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 51 - Sivil savunma mahallî yardımcı hizmet teşkilatında vazifeli olup da yer değiştiren

lerden bu durumu ilgili muhtarlığa haber vermeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
e) 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 52- Kendisine tevdi edilmiş olan sivil savunmaya ait eşya ve teçhizatı temellük eden

ler veya bunları tahsis olundukları maksat dışında kullananlar, altı aya kadar hapis ve elli güne ka
dar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Bunları zayi edenler ve harabiyetine sebebiyet verenler birinci fıkra hükmüne göre ceza
landırılırlar." 

f) 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53- Hassas bölgelerde, bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mükelleflerin tam 

listesini, talep vukuunda, ilgili makamlara bildirmeyenlerle değişiklikleri otuz gün içinde merciine 
haber vermeyen mahalle ve köy muhtarları hakkında dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
g) 54 üncü maddesinde geçen "198 inci" ibaresi, "258 inci" şeklinde değiştirilmiştir, 
ğ) 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- Sivil Savunmaya mahsus veya bu işe yarayan tesisleri kasten tahrip edenler ve

ya hasara uğratanlar Türk Ceza Kanununun mala zarar verme suçuna ilişkin hükümlerine göre ceza
landırılır." 

(57) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun; 
a) 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanunun tatbikinde vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ih

tiyar heyeti ve meclisi azaları işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı, Türk 
Ceza Kanununun kamu görevlisine ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." 

b) 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53 - Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine ve

ya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında bir yıla kadar hapis veya ad
lî para cezasına hükmolunur." 

c) 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplanna en kısa 

zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde yirmi beş günden yüz 
güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır." 
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ç) 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen hallerde: 
a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunursa elli günden yüzelli gü

ne kadar, 
b) Muhatap namına tebligat yapılabilecek bir kimse, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ me

muruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa yirmibeş günden yüz güne kadar, 
c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ 

memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse elli gün
den yüz elli güne kadar, 

adlî para cezası ile cezalandırılır." 
d) 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı ko

yanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan imha eden veya okunmaz hale ge
tirenler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüzelli güne kadar adlî para ce
zası hükmolunur." 

(58) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Bu Kanunun hükümlerine aykırı olarak futbol müsabakalarında müşterek bahis 
tertip veya idare edenler, bunlara ait biletleri bilerek satanlar veya dağıtanlar altı aydan üç yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çer
çevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur." 

(59) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Ted
birlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 47- a) Yardıma davet anında şehir, kasaba ve köylerde bulunup da makbul bir maze
retleri olmaksızın salahiyetli memurlar tarafından yapılan davete icabet etmeyenler veya icabet edip 
de çalışmayanlar veya verilen işi yapmayanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından yüz Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. 

b) Afet bölgelerinde felaketzedelere yardım maksadıyla devlet daire ve müesseseleriyle hu
susi idareler, belediyeler ve köyler ve amme menafi ine hadim hayır cemiyetleri tarafından be
delli veya bedelsiz olarak verilen inşaat malzemesi veya alat ve edevatı veya diğer mallan satan 
veya devreden veya başka maksatlarla kullananlar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı istilzam etme
diği takdirde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. 

c) Devlet veya devlete bağlı idarelerle sermayesinin en az yarısı devlete ait müessese memur
larına afet dolayısıyla verilen vazifeyi ifada ihmal ve suiistimallerinden veya bu maksatla kendileri
ne verilen para ve malları zimmete geçirmelerinden veya suç teşkil eden sair fiillerinden dolayı hak
larında kamu görevlileri hakkındaki ceza hükümleri tatbik olunur." 

(60) 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun; 
a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Kurucularının, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bi

le, sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına ya 
da kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya Devletin gü
venliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı 
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah-
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tecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal 
edinme suçlarından mahkûmiyetlerinin bulunmaması; iflas ve konkordato ilan etmemiş olmaları," 

b) 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"2 nci maddenin (b) bendinde aranan koşulları taşımayanlar, brokerlik ve prodüktörlük yapa

mazlar ve brokerlik ve prodüktörlük yapan tüzel kişilere ortak olamazlar." 
c) 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 42- 3 üncü maddedeki mecburiyetlere aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta 

muameleleri yapanlar altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Ruhsat alıp da, usulü dairesinde tescil ve ilan ettirmeksizin sigorta muameleleri yapanlar 

hakkında altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur." 
ç) 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 44- 10 uncu maddedeki değişikliklerin bildirilmesi mecburiyetini yerine getirme

yenlerle, bildirim mecburiyetinin yerine getirilmesine rağmen Bakanlıkça tasdik edilmemiş değişik
likleri uygulayanlar hakkında altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

Bakanlıkça tasdik edilmesi gereken işlemleri bildirim mecburiyetini yerine getirmeden uygula
yanlar hakkında altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur." 

d) 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45-12 nci maddeye aykırı olarak sabit ve mütehavvil teminat akçelerini kasten te

sis etmeyenler veya kasten noksan hesap veya tesis edenler hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezasına hükmolunur." 

e) 46 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 46- 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası ile 13 üncü maddedeki mecburiyetlere riayet etme

yenler hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur." 
f) 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 47-19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, altı aya kadar ha

pis veya adlî para cezasına hükmolunur." 
g) 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 48-25, 26 ve 27 nci maddeler ile 26 nci maddede belirtilen yönetmelik hükümleri

ne aykırı hareket edenlere mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir." 

ğ) 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49 - 28 inci maddedeki memnuiyetlere aykırı hareket edenler hakkında, altı aya ka

dar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.'" 
h) 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 50 - 29 uncu madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında altı aya kadar hapis ve 

adlî para cezasına hükmolunur. Hükmolunacak adlî para cezasının miktarı, ödenen primin on mislin
den az olamaz." 

ı) 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 51- Sigorta ve reasürans şirketlerinin itibarını kırabilecek veya şöhretine zarar vere

bilecek bir hususu isnat edenler veya bu yolda asılsız haberler yayanlar hakkında altı aya kadar ha
pis ve adlî para cezasına hükmolunur. 

Bu fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir katına kadar artırılır." 
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i) 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 52 - Bu Kanunun tatbikini murakabe vazifesi ile mükellef olanlar ile bu teşkilatta 

çalışan diğer memurlardan, vazifeleri dolayısıyla ifşasında zarar melhuz olan bir sırra vakıf olup da 
meşru bir sebebe müstenit olmaksızın o sırrı salahiyetli mercilerden gayrisine ifşa edenler hakkında 
Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesi tatbik edilir." 

j) 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53 - 32 nci maddede yazılı mecburiyet ile 41 inci maddedeki memnuiyete riayet et

meyenler hakkında, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 
Murakabe ve teftişte vazifelilere mümanaat edenlere veya yapacakları tetkikatı kasten yanlış 

yola sevk edenlere, yukarıdaki fıkra hükmüne göre verilecek ceza bir kat artırılır." 
k) 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 54- 4, 9, 36, 37 ve 38 inci madde hükümlerine ve bu maddelerde belirtilen yönetme

lik hükümlerine aykırı hareket edenlere mahallî mülkî amir tarafından ikibin Türk Lirasından onbin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

1) 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55 - 39 uncu maddedeki mecburiyetleri yerine getirmeyenler ile hakikate aykırı bi

lanço, kâr ve zarar hesabı tanzim ve tasdik edenler hakkında, altı aydan iki yıla kadar hapis veya ad
lî para cezasına hükmolunur." 

m) 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- 45 ve 46 nci maddelerde yazılı suçların tekerrüren işlenmesi halinde, Hazine 

Müsteşarlığının talebi üzerine, ayrıca ilgili sigorta şirketinin ruhsatnamesinin iptaline hükmolunur. 
Ruhsatnamenin iptali halinde bu kanun hükümlerine göre şirketin tasfiyesine gidilir." 

n) 58 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Soruşturma usulü 
MADDE 58- Bu Kanunda yazılı suçlara ilişkin ön inceleme Müsteşarlıkça yapılarak durum il

gili Cumhuriyet başsavcılığına bir müzekkere ile bildirilir. Müsteşarlık bu başvuruyla müdahil sıfatını 
kazanır. 

Müsteşarlık, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına 
itiraza yetkilidir. 

Bu Kanuna aykırı fiillerden haberdar olan Cumhuriyet başsavcısı, gerekli ön incelemenin 
yapılmasını teminen durumu Müsteşarlığa bildirir. Soruşturmaya devam edilebilmesi, Müsteşarlığın 
ilk fıkrada belirtilen usul uyarınca yazılı başvuruda bulunmasına bağlıdır. Gecikmesinde sakınca bu
lunan hallerde savcılık gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

Şu kadar ki; acenteler ve diğer sigorta ve reasürans aracılarının bu Kanunda suç sayılan fiilleri 
hakkında yapılan soruşturmalarda bu maddede yazılı usulün uygulanmış olması şartı aranmaz." 

(61) 4/1/1960 tarihli ve 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanunun; 
a) 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 14 - Bu Kanun hükümleri gereğince salahiyetli merciler tarafından alınması lüzum

lu görülen tedbirleri yerine getirmeyen 3659 sayılı Kanuna tabi teşekküller ve bunlara bağlı idare, mü
essese ve kurumlar ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair teşekküllere mensup bilumum 
memur ve müstahdemler hakkında Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ilişkin hükümleri tat
bik olunur." 
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b) 15 inci maddesinde yer alan "şahıslar üçyüzkırkyedimilyon lira idari para cezasıyla ceza
landırılırlar." ibaresi "şahıslara dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16 - 7 nci madde hükmüne riayet etmeyenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası veri

lir. Fiilin tekrarı halinde para cezasının iki katı verilir." 
ç) 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 17-8 inci maddede yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere dörtyüz Türk Lirası ida

rî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde para cezasının iki katı verilir." 
d) 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 18-9 uncu maddede yazılı tedbirleri almayan veya bunları idame ettirmeyen husu

si hükmi şahıslarla adi ortaklıkların işlerini fiilen idare eden vazifelileri ve taalluku halinde idare 
meclisi reisi ve azaları ve hakiki şahıslara yediyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

e) 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 19-11 inci maddede yazılı mecburiyete riayet etmeyenlere dörtyüz Türk Lirası ida

rî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde para cezasının iki katı verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
f) 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 20 - Teşkilat tarafından bu kanunda yazılı hususlar hakkında tanzim olunacak zabıt va

rakaları, sorumluların hüviyet ve ikametgâhı tespit edildikten sonra derhal yetkili mercie tevdi olunur." 
(62) 6/5/1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun; 
a) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 4- Kanunun 1 inci maddesinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz olmadıkları halde ziraat yük

sek mühendisi unvanını kullananlara mahallî mülkî amir tarafından dörtyüz Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

b) 5 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
"b) Mahkûmiyete bağlı hak yoksunluğu bulunmamak," 
(63) 9/5/1960 tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- Bir kimse, daha önceden veya bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan içme 

suyu tesislerini tahrip veya imha eder veya bozar yahut bunlara zarar verirse Türk Ceza Kanunu hü
kümlerine göre cezalandırılır. 

Tesis edilen su kullanım düzenini bozanlara mahalli mülki amirce yüz Türk Lirasından bin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden fail bulunmadığı takdirde bozulan kısım yaptırılır ve 
masraf bozulan yer hangi köyün hududu içinde ise o köye tazmin ettirilir." 

(64) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci 
Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun 4 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 4- Bu Kanun ile, bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulacak yönetmelik esaslarına 
aykırı hareket edenler hakkında belediye encümenlerince: 

a) Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para cezasına; 
b) Üç seneye kadar hal dahilinde faaliyetten men'e, 
karar verilir. 
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Hal dahilinde bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin hal'deki yerleri geri alınarak başkalarına 
tahsis edilebilir. Satış mevzuu malların ne suretle tasfiye edileceği yönetmeliklerde gösterilir. 

Verilen idarî para cezalarının tamamı ilgili belediyenin hesabına aktarılır." 
(65) 12/12/1960 tarihli ve 155 sayılı Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Ka

nunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 1- Harita ve planlara ait amme hizmetine mahsus (Nirengi, nivelman, poligon, röper 

tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaranlar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hâle getirenler veya ilgi
li makamlardan müsaade almaksızın yerini değiştiren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır." 

(66) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 18 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 18- Bu Kanundaki vecibeleri yerine getirmeyenler bu hareketlerinden dolayı, diğer 
kanunlara göre, suç oluşturmadığı takdirde, bu madde hükmüne göre cezalandırılırlar. 

a) Belge almadan 8 inci maddedeki işleri yapanlar ile kasten yanlış bilgi verenler bin Türk Li
rasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ceza alınmakla beraber, ku
yunun açılıp işletilmesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce bir mahzur görülmezse, sahibine 
gerekli belge verilir. Aksi hâlde, kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu açtırandan alınır. 

b) 10 ve 11 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenlerle arama, kullanma, ıslah ve tadil fa
aliyetleri sırasında konulan şartlara riayet etmeyenler, müracaat formlarında istenen bilgileri verme
yenler, 8 inci maddenin son fıkrasındaki mecburiyete riayet etmeyenler beşyüz Türk Lirasından iki-
bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, kuyu kapatılarak masrafı açtıran
dan alınır. 

Bu Kanunda yazılı olan idari para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir. Verilen idarî pa
ra cezalarından tahsil edilen miktarın yüzde ellisi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hesabına 
aktarılır." 

(67) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
a) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 2- Gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değil

dir. Ancak, bu Kanunun kanun yoluna ilişkin hükümleri, gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan 
vergi, resim ve para cezası ile ilgili kararlar bakımından da uygulanır." 

b) 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez." 
c) 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 87- Takdir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonları ile özel komisyonlara, memur

ların dışında, seçilecek kimselerde aşağıdaki vasıflar aranır: 
1. İyi ahlak sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş gördüğü muhitin emniyet ve itimadını ka

zanmış bulunmak; 
2. Medeni haklardan ıskat edilmiş bulunmamak; 
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 

bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suç
lar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanna 
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamak, 
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4. Takdir ve özel komisyonlara seçileceklerde, ayrıca otuz yaşını bitirmiş olmak; 
5. Tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına seçileceklerde ayrıca mensup olduğu şehir veya 

kasabanın iktisadi şartlarına ve emlak ve ziraat işlerine vukufu olmak ve yirmibeş yaşını bitirmiş bu
lunmak;" 

ç) 246 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Görevini ihmal veya suiistimal eden muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri Türk Ceza Kanununun gö

revi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." 
d) 344 üncü maddesinin başlığı "Vergi ziyaı ve cezası" şeklinde değiştirilmiş, maddenin birin

ci fıkrasında geçen "suçu" ibaresi madde metninden çıkartılmış ve ikinci fıkrasında yer alan "ziyaı 
suçu işleyenlere" ibaresi "ziyama sebebiyet verenlere" şeklinde değiştirilmiştir. 

e) Dördüncü Kitap, İkinci Kısmının Üçüncü Bölüm başlığı "Suçlar ve Cezaları" şeklinde ve 
359 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 359- a) Vergi Kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mec
buriyeti bulunan; 

1. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu 
işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlem
leri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, bel
ge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

Hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya 
sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve 
belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Ger
çek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar 
itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan 
defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyan
lar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte ola
rak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlara, Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna 
ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Ancak, bu hâlde cezanın alt sınırı, onsekiz aydan az olamaz. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabi
leceği defter ve sair belge örneklerini, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek 
kullananlar onsekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler 
hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü 
maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez." 

f) 360 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İştirak halinde cezadan indirim 
MADDE 360- 359 uncu maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suç

ların işlenmesinde menfaatinin bulunmaması halinde, Türk Ceza Kanununun suça iştirak hükümle
rine göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir." 
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g) 362 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 362 - Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymağa mecbur olan kimselerden bu 

mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır." 
ğ) 363 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 363 - Bu Kanunun altıncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi ka

nunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlar
dan bu yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin birinci fıkrası 
hükmüne göre cezalandırılır. Bu hareketlerle vergi ziyama neden olunması halinde, kişiye ayrıca bu 
Kanunun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası verilir." 

h) 367 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 367- Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tes

pit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile staj
yer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer me
murlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdür
lüğünün mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi mecburidir. 

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet savcılığı 
hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder. 

Amme davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet savcılığına bildirilmesine talik olunur. 
359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usul

süzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez." 
ı) 371 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(360 inci maddede yazılı iştirak şeklinde 

yapılanlar dahil)" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
(68) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun; 
a) 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
"MADDE 56 - Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula gönder-

meyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için 
on Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen ve
ya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine üçyüz Türk Li
rası idarî para cezası verilir." 

b) 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 57 - Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara 

cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara yüz Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

c) 59 uncu maddesinin dört ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara ikiyüz Türk Lirasından dörtyüz Türk Lirasına kadar 

idarî para cezası verilir." 
"Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(69) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- Bu kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu 

işin gayrisinde veya şahsî hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanun
da yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olun
madığı hâlde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine mü
saade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya 
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elverişli olduğu hâlde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya 
bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize 
edenler hakkında bir seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu yüzden hasıl olan masraf ve za
rarlar genel hükümlere göre tazmin ettirilir." 

(70) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun; 

a) 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanunun uygulanmasında silahtan maksat Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin birin

ci fıkrasının (f) bendinin bir, iki, üç ve beş numaralı alt bentlerinde gösterilenlerdir." 
b) 133 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 133- Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullana

rak veya tehdit ederek, bu Kanunda yazılı kurulların toplanmalarına veya görevlerinin ifasına mani 
olanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller, silahla işlenirse, verilecek hapis cezası üç yıldan aşağı olamaz. 
Bu fiiller, içlerinden en az biri silahlı olan üç kişi tarafından birlikte işlendiği takdirde, failler hakkında 
beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." 

c) 134 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 134 - Seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak 

maksadı ile, bu Kanunda yazılı kurullar veyahut kurul başkanları tarafından alınan karar ve tedbir
lere, ihtara rağmen riayet etmeyen kişilere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve ted
birlerin neticesiz kalmasına sebebiyet veren kimselere beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir. 

Yukarıda yazılı fiiller, görevli kimseler tarafından işlendiği ve fiilleri suç oluşturmadığı takdir
de, birinci veya ikinci fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır." 

ç) 136 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 136- Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler 

elli günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk edenler, iki ay

dan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
d) 137 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 137- Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri veya bu Kanunda yazılı 

işlerden biriyle görevlendirilen kimseler sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kağıt 
ve paketleri ve oy pusulalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya maddi ve malî vasıtaları ve bilcüm
le seçim araç ve gereçlerini vaktinde yerlerine göndermezler veya gönderilmesine mani olurlar ve
ya teslim etmezler veya teslim almazlarsa, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, cezanın alt sınırı bir yıldır." 
e) 138 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Görevi kötüye kullanma: 
MADDE 138- Bu Kanunun tatbiki ile görevli veya bu Kanuna göre görevlendirilen kimseler gö

revlerini her hangi bir şekilde kötüye kullandıkları takdirde, fiilleri bu kanunda ayrı bir suç olarak tanımlan
mamış ise, Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine göre verilecek ceza altıda birden üçte bire ka
dar artırılarak hükmolunur." 
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f) 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 140- Seçmen kütüğünün düzenlenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, binalar 

cetvelini ilçe seçim kurulu başkanınca bildirilen süre içinde düzenleyerek vermeyenler veya kroki ve 
binalar cetvellerini seçmen kütüğünün düzenlenmesine elverişli bir şekilde yapmayanlar hakkında, 
Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinde yazılı cezalar altıda birden üçte bire kadar artırılarak 
hükmolunur. 

Sayım ve yazım ve denetim işlemleri sırasında, belli edilen esaslara aykırı harekette bulunan
larla, sorulara cevap vermeyenler veya bilerek gerçeğe aykırı cevap verenler yahut ilk sayım ve yazım 
gününde, ilan edilecek süreden önce bulundukları yeri terk edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı tak
dirde yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

g) 143 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar 
ağır para" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

ğ) 144 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 144- Seçmen kütüğüne kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kayıt et

tirenler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar bu işlerle görevlendirilenler tarafından işlendiği takdirde bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

h) 147 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para" 
ve ikinci fıkrasında yer alan "ve beşyüz liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para" ibareleri madde 
metninden çıkartılmıştır. 

ı) 148 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Tamamen veya kısmen sahte seçmen kütüğü veya seçmen listesi tanzim eden veya bozan ve

ya çalan veya yok eden kimse hakkında Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hü
kümlerine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır." 

i) 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 149 - Her kim 51 inci maddede gösterilen heyetin kurulmamış olduğu toplantıda söz 

alır ve söylerse, üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Herhangi bir vasıta ile bir seçim propagandası toplantısına engel olan veya devamına imkân 

vermeyecek hareket ve tertiplerle onu ihlal eden kimse altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılır. Bu fiiller ikiden fazla kimse tarafından birlikte ve cebir veya şiddet kullanılarak ya da teh
dide başvurularak işlenirse, failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Eğer fiil, içlerinden en az biri silahlı olan ikiden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse, failler hakkında 
beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." 

j) 149/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Birinci fıkra hükmüne göre hakkında yayın durdurulması kararı verilen özel radyo ve televizyon 

kuruluşlarının sorumluları, bin günden beşbin güne kadar, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarının sorumluları, otuz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 

k) 150 nci maddesinde yer alan "on beş günden" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
1) 151 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 151- Oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inden sonra ve oy verme günün

de umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar 
veya bu maksatla yayınlarda bulunanlar veya ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek 
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veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair su
retlerle propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Bu Kanunun, 58, 60 ve 61 inci maddelerinde yazılan yasaklara aykırı hareket edenler, altı ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

m) 154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 154- Özel kanunların adaylık koyma hususunda kabul ettiği esas ve şekillere uy

maksızın adaylıklarını koyan memurlar ve yargıçlarla, adaylığını koymak için ordudan ayrılma is
teğinde bulunmuş ve bu istekleri kabul edilmiş olmasına rağmen herhangi bir sebeple görevinden fi
ilen ayrılmadan veya resmi elbisesiyle propaganda yapan veya bu mahiyette herhangi bir harekette 
bulunan subaylar, askerî memurlar ve astsubaylar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, askerî şahıslar ve bu Kanunun 62 nci maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı memur ve hizmetlilerin özel kanunlarına göre ilan olunan seçimin başlangıç ta
rihinden oy vermenin sona ermesine kadar bir siyasi parti veya bağımsız adayların leh veya aleyhin
de propaganda yapmaları veya herhangi bir suretle telkin ve tesirde bulunmaları halinde, fiili daha 
ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar. 

63 üncü maddede yazılı yasaklara uymayanlar altı aydan bir seneye kadar hapis cezası ile ceza
landırılır." 

n) 155 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 155- 64, 65 ve 66 ncı maddelerde yazılı yasaklara uymayanlar üç aydan bir yıla ka

dar hapis cezası ile cezalandırılır." 
o) 156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 156 - Bu Kanunda ayrıca ceza hükmüne bağlanmayan ve kanun hükümlerine aykırı 

olan sair propagandaların failleri hakkında Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrası 
uygulanır." 

ö) 158 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 158- Sandık başında bu Kanuna göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş olan 

ödevleri ihtara rağmen yapmayan seçmenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
p) 159 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 159- Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya her

hangi bir müdahale telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs eden kimse üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

r) 160 inci maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs eder 

veya verirse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren üç yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır." 
s) 161 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa olsun oy 

sandığının yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden veya 
içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kimse üç yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 2 1 6 -

ş) 163 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim mua

melelerinin yapılmasını ve oy verilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin 
butlanına bilerek sebebiyet verirse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

t) 164 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 164- 1. Her kim, sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen lis

tesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir ha
reket ile sandığa oy atar veya attırır ise, Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin 
hükümlerine göre cezalandırılır. 

2. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanaklarını 
tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif eder veya ettirirse, Türk Ceza Kanununun res
mi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre verilecek ceza bir kat artırılarak hükmolunur. 

3. Her kim oyunu kullandıktan sonra, sandık başında kendisine sürülen özel boyayı silerek ve
ya yok ederek veya herhangi bir şekil ve surette gözle fark edilemez duruma getirerek aynı seçimde 
ikinci defa oy kullanır veya kullanmaya teşebbüs ederse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılır. Bu fıkrada sözü edilen özel boyayı ilçe seçim kurulu başkanlığından teslim aldıktan son
ra bu boyayı kasten yok veya imha eden veya oyunu kullanan seçmenin belirlenen uzvuna bu boyayı 
hiç sürmeyen veya bu özel boyadan başkasını süren sandık kurulu başkan ve üyelerine veya seçmen
leri ya da sandık kurulu başkan ve üyelerini bu fıkrada yazılı fiilleri işlemeye herhangi bir surette ic
bar eden kimselere, bu fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı fiilleri işlemeye, herhangi bir suretle icbar ederse üçün
cü fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Eğer bu fiil kurul mensuplarına herhangi bir suretle menfaat temini veya vaadi suretiyle mey
dana gelmiş ise, failler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun rüşvet suçuna ilişkin hükümlerine 
göre cezaya hükmolunur." 

u) 165 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 165- Bu Kanunla kendilerine şikâyet ve itiraz yetkisi tanınanların bu yoldaki müra

caatlarını tutanağa geçirmeye mecbur oldukları ahvalde tutanağa geçirmeyi reddeden kurul başkan 
ve üyeleri bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

ü) 166 ncı maddesinde yer alan "ve beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para" ibaresi mad
de metninden çıkartılmıştır. 

v) 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 171- 79 uncu maddenin koyduğu silâh taşıma yasağına aykırı hareketler edenler 

hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, yirmibeş günden az ol
mamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. Fiilin diğer kanunlara göre daha ağır cezayı gerektiren 
bir suç oluşturması halinde, bu kanunlara göre verilecek ceza üçte biri oranında artırılır." 

y) Sekizinci Bölüm başlığı "Soruşturma ve Kovuşturma Usul ve Şekilleri" şeklinde ve 173 ün
cü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Soruşturma ve kovuşturma zamanı 
MADDE 173- Seçim işleriyle görevlendirilenlerin oy verme günü ile bundan önceki yirmi dört 

saat içinde işledikleri bu kanunda yazılı seçim suçlarından ötürü bağlı bulundukları kurullarca düzen
lenmesi gereken seçim tutanaklarının tanzim edildiğinin ertesi günü soruşturma başlatılır. 
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Bu süre içinde ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla infazı gerektiren hükümler ve 
merciinden verilmiş tutuklama kararı veya yakalama emri dışında başka hiçbir sebepten dolayı bir 
seçmen hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz ve oy verme günü ile ondan önceki üç gün 
içerisinde seçmenin hürriyetini ve oy verme imkânını kaldıracak veya tahdid edecek idarî ve malî hiç
bir tedbir alınamaz." 

z) 174 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 174- Bu Kanunda yazılı suçlardan birini işleyenler veya bu kanunun uygulanmasına 

taalluk edip de genel hükümlere göre cezalandırılmaları gerekenlerin sıfat ve memuriyetleri ne olur
sa olsun haklarında umumi hükümler dairesinde soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıveki-
li; kovuşturma ise Yargıtaym ilgili ceza dairesi tarafından umumi hükümlere göre yapılır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmayı Yargıtay Cumhuriyet savcılarına da yaptırabilir. 
Ancak, kamu davasını açmak veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermek yetkisi Cumhu
riyet Başsavcısına aittir. 

Soruşturma sırasında Başsavcı tarafından istenilen yakalama emri, tutuklama, tahliye, elkoyma 
ve aramaya Yargıtay ilgili ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir. Bu kararlara karşı yapılan iti
razları ise, numara itibariyle izleyen ceza dairesi inceler. Son numaralı daire başkanının karan söz ko
nusu ise, itirazları inceleme yetkisi birinci ceza dairesine aittir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara 
yapılan itirazı, soruşturma konusu suçun en ağırına bakmakla görevli ceza dairesini numara itiba
riyle izleyen ceza dairesi başkanı inceler. Soruşturma konusu suç, son numaralı ceza dairesinin göre
vine giriyorsa, itirazı inceleme yetkisi (1) numaralı Ceza Dairesi Başkanına aittir. 

Kaymakamlar hakkında soruşturma yapmaya ve kamu davası açmaya il Cumhuriyet başsavcısı 
veya başsavcıvekili ve kovuşturma yapmaya il ağır ceza mahkemesi yetkilidir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri mahfuzdur. 
İlgili kimseler ve siyasi partiler, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince kamu davasına katılabilirler." 
aa) 175 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İdarî para cezasına karar verme yetkisi 
MADDE 175- Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet 

savcısı yetkilidir." 
bb) 176 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5680 sayılı kanunun 143 sayılı kanunla 

değiştirilen 19 uncu" ibaresi, "9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 14 üncü" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

(71) 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifıkasyonu Hakkında 
Kanunun; 

a) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Tarım Bakanlığınca muayene edilmemiş ve müsaadesi verilmemiş tohumlukları 

ithal ve ihraç edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca fiillere konu tohumluklara el-
konularak, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

b) 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 14- 4 üncü madde gereğince bu kanuna tabi tutulup Resmi Gazete'de ilan olunan to

humlukları: 
a) Muayene ve kontrol yaptırıp müspet netice ve belge almadan, 
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b) Yönetmeliğine uygun şekilde ambalajlanmadan veyahut taklit ve tahrif edilmiş etiketlerle, 
c) Asgari standardın altına düşürülmüş veya tağşiş edilmiş olarak, 
d) Muayene ve kontrolü yapılmadığı halde yapılmış göstererek, 
e) Sertifikalarında belirtilmiş niteliklere uymayan şekilde reklam yaparak, 
Satanlar, dağıtanlar, satışa veya dağıtıma arz edenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası veri

lir. Ayrıca fiillere konu tohumluklara elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
Yukarıda yazılı fiiller ıslah edilmiş tohumluk adı altında satılan, dağıtılan, satışa veya dağıtıma 

arz edilen tohumluklar dolayısıyla işlenmişse, ilgililere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
13 üncü maddede yazılı fiillerin tekrarı hâlinde para cezası iki katı olarak alınır. 
Bu Kanunda yazılı idarî yaptırımlara karar vermeye, mahallî mülkî amir yetkilidir." 
(72) 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun; 
a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"2. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet 

memurluğuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmaması" 
"3. Ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunmamak." 
b) 17 nci maddesinde yer alan "Türk Ceza Kanununun 526 ncı" ibaresi, "Kabahatler Kanunu

nun 32 nci" şeklinde değiştirilmiştir. 
c) 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri görevleriyle bağlantılı ola

rak suç işlemeleri halinde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk 
Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır." 

(73) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle
nen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak
lanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." 

(74) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci maddesinin bir ve beşinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu kanun hükümlerinden faydalanmak amacıyla yalan beyanda bulunan veya hakikate aykırı 
beyanname verenler ile bu kanunun yayımından sonra belediye sınırları içinde veya dışında beledi
yelere, Hazineye, özel idarelere veya katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalar üzerinde veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde izinsiz yapı yapanlar, yaptıranlar, bu gibi yapıları 
satanlar, bağışlayanlar, rehin edenler veya diğer şekillerde devredenler ve bilerek devir ve satın alan
lar, Türk Ceza Kanununun 154 veya 184 üncü maddeleri hükümlerine göre cezalandırılır." 

"17 nci maddede sözü geçen beyannameyi, haklı bir sebebe dayanmaksızın, zamanında verme
yenlere mahallî mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

(75) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun; 
a) 50 nci maddesinin (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"c) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş işçiye 

kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili bin Türk Lirası, daha fazla işçi çalıştıranlara 
ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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ç) 13 üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tü
zük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hüküm
lü ve çalıştırmadığı her ay için binbeşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir." 

b) 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 51 - 1. a) 20 nci madde gereğince gemiadamınm kıdem tazminatını ödemeyen, 
b) 28 inci madde gereğince gemiadamınm fazla çalışma ücretini ödemeyen, 
c) 29 uncu madde gereğince gemiadamınm ücretini zamanında ve tam olarak ödemeyen, 
ç) 33 üncü maddede sözü geçen iaşe veya nakden ödeme zorunluluğuna uymayan, 
d) 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten aşağı ücret ödeyen, 
İşveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemiadamına karşılık, ödemediği 

meblağ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin, yediyüzelli Türk Lirasından 
aşağı olmamak üzere iki katı tutarında idarî para cezası verilir. 

2. a) 21 ve 23 üncü maddeler gereğince gemiadamınm iade zorunluluğuna uymayan, 
b) 26 ncı maddede gösterilen iş sürelerine uymayan, 
İşveren veya işveren vekili hakkında bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Birinci fıkradaki fiiller yurt dışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 

20 nci madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında 
veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda ha
reket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, mües
sese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sommluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir 
suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Ka
nuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir." 

c) 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yediyüzmilyon lira" ibaresi "bin Türk Lirası" 
ve ikinci fıkrasında yer alan "üçyüzellimilyon lira" ibaresi "beşyüz Türk Lirası" şeklinde değiştiril
miştir. 

ç) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dörtyüzmilyon lira" ibaresi, "beşyüz Türk Li
rası" şeklinde değiştirilmiştir. 

d) Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 1- Bu Kanunda yazılı idarî para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle geminin 

bağlama limanının bulunduğu yer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürünce verilir." 
(76) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları 

Hakkında Kanunun; 
a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "567 nci" ibaresi "228 inci" şeklinde değiştiril

miştir. 
b) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 2- Bu Kanuna aykırı hareket edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden 

bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 
(77) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun; 
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle

nen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, 
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına 
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kul-
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lanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak," 

b) 14 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve 
savcıları ile Anayasa Mahkemesi raportörlerinin; münhasıran son hizmet gördükleri mahkeme veya 
dairede, bu görevlerinden ayrılma tarihinden itibaren bir yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır." 

c) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "528 inci" ibaresi, "206 ncı" şeklinde değiştirilmiştir, 
ç) 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat 

açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas 
sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 
yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra 
hükmüne aykırı davranan kuruluşlara mahallî mülkî amir tarafından sözleşmeli avukat tayin etme
dikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürür
lükte bulunan, asgarî ücretin bir aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir." 

d) 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Aslı olmayan vekâletname veya diğer kâğıt ve belgelerin örneğini onaylayan yahut aslına aykırı 

örnek veren avukat, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
e) 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 58- Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organ

larındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruştur
ma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından 
yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgi
li olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza mah
kemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmanın inzibatına 
ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayacağı gibi, hak
larında disiplin hapsi veya para cezası da verilemez." 

f) 61 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Suçüstü hali 
MADDE 61- Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde so

ruşturma, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır." 
g) 62 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Görevi kötüye kullanma: 
MADDE 62- Bu kanun ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Bir

liğinin yahut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi kö
tüye kullanan avukat Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır." 

ğ) 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet savcısı tarafından yüz Türk Li

rasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanun

ların tanıdığı başka haklan kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla ka
dar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 2 2 1 -

h) 96 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Baro başkanı iki yıllık bir görev süresi için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir." 
ı) 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 150- Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır. 
Usulüne göre çağırılıp da gelmeyen veya kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut bilir

kişilikten veya yemin etmekten çekinen kimseler hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklıkla 
ilgili hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmüne göre gerekli kararları vermeye Baronun bulunduğu il 
merkezindeki sulh ceza hâkimi yetkilidir. Sulh ceza hâkimi bu kararlan disiplin kurulunun tutanak 
örneği üzerinden verir." 

i) 180 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"a) Bir önceki yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı 
Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde üçü ile idarî nite
likteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde üçü," 

"Birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak ödenek, Maliye Bakanlığınca her yıl Mart ayının 
sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Bu paralar, münhasıran adlî yardım için kul
lanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır. Türkiye Barolar Birliği ta
rafından barolar arasında yapılacak dağıtıma ve bu madde hükümlerine göre yapılacak ödemelerin 
denetlenmesine ilişkin esas ve usuller, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınmak suretiyle, Adalet 
ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenir." 

j) Ek 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı görevleriyle bağlantılı olarak işle

nen suçlar kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır." 
(78) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun; 
a) 25 inci maddesinde yer alan "500 liradan 10000 liraya kadar ağır para cezasıyla veya her iki

siyle birlikte cezalandırılır." ibaresi "adlî para cezası ile cezalandırılır." şeklinde değiştirilmiştir. 
b) 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet memurluğuna atan

maya engel mahkûmiyeti bulunmamak veya bu Kanun hükümlerine göre mahkûm olmamak." 
c) 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Devlet memurları gibi ceza görürler." ibaresi 

"kamu görevlisi gibi cezalandırılır." şeklinde değiştirilmiştir. 
ç) Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 2-1.8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, 56 ncı 

maddenin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 
90 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ku
rulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

2. Genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2 nci maddenin dör
düncü fıkrasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 16 ncı maddenin birinci fıkrasına, 66 ncı madde
nin ikinci fıkrasına ve 90 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst ku
ruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılırlar. 
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3. 56 ncı maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket eden ko
operatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyeleri bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden 
üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

İlgili bakanlık, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile me
murları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına 
katılma talebinde bulunabilir." 

(79) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 68 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 68-1- Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında ve açık piyasa işlemleri ile ilgili 52 nci maddesinde 

verilen yetkiler çerçevesinde Banka tarafından yapılan düzenlemelere uymayan; 40 inci maddesinin 
(II) numaralı fıkrası uyarınca zorunlu karşılık ve umumi disponibilite için tespit edilen oranlan sü
resi içinde tesis etmeyen veya eksik tesis eden bankaların, özel fınans kurumlarının ve diğer malî 
kurumların görevli ve ilgilileri hakkında ikiyüz günden dörtyüz güne kadar adlî para cezasına, 

b) 43 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 44 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve bel
geleri vermeyen veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren ya da 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasında öngörülen denetimin yapılmasını engelleyen bankalar, özel fınans kurumlan ve diğer ma
lî kurumların görevli ve ilgilileri hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve dörtyüz günden sekizyüz 
güne kadar adlî para cezasına, 

hükmolunur. 
Bu fıkrada tanımlanan suçlar dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması, Bankanın gö

rüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Cumhuriyet başsavcılığına 
yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu durumda Bankacılık Kanununun 162 nci maddesi hü
kümleri uygulanır. 

II - a) Bu Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket eden Banka 
mensupları için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına 
hükmolunur. 

Sırlan kendileri veya başkalan için yarar sağlamak amacıyla açıklayan Banka mensupları hakkında, 
üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

b) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yüküm
lü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları kendisinin ya da 
başkasının zimmetine geçiren banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplan, altı yıldan 
oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacakları gibi bankanın 
uğradığı zararı tazmine mahkûm edilirler. 

Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde 
faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası verilir; ancak, ad
lî para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın üç katından az olamaz. Ayrıca meydana gelen za
rarın ödenmemesi hâlinde mahkemece re'sen ödettirilmesine hükmolunur. 

Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senet
lerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâ
linde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. 

Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen 
evrak veya senetlerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen taz-
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min edilmesi hâlinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Bu durumun hükümden önce gerçekleşmesi 
hâlinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir. 

Zimmet suçunun konusunu oluşturan para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya 
diğer malların değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 

Bu fıkrada tanımlanan suçlar ve Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi sırasındaki fi
illeri dolayısıyla Banka personeli hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması Banka Meclisinin; 
atama ve seçim suretiyle görev yapan diğer mensuplar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması 
ise Başbakanın Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlıdır. 

III - a) Bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir husu
sa kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haber yayanlar ve yayınlayanlar için bir yıldan iki yıla ka
dar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. 

b) Bu Kanunun 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki bilgi ve belgeleri belirlenen usul ve 
esaslar içerisinde doğru olarak vermeyen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin sorumluları hakkında otuz 
günden altmış güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Bu fıkrada tanımlanan suçlar dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması, Başkanlığın (Gu-
vernörlüğün) Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlıdır." 

(80) 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Ka
nunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hâlen tedavülde bulunan ve bu Kanun hükümleri gereğince tedavüle çıkarılacak paralan, itiba
ri kıymetleri dışında bir fiyatla kullananlar hakkında elli güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
Ancak verilecek adlî para cezasının miktarı suçun konusunu oluşturan paralann değerinden az olamaz." 

(81) 21/7/1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun 12 nci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ticari işletme sahibi işletmesini veya rehne dahil münferit unsurları alacaklının muvafakati ol
maksızın başkalarıyla değiştirir veya temlik, ayni bir hakla takyit veya alacaklıyı ızrar kastıyla tah
rip veya imha ederse bu yüzden alacağını tamamen veya kısmen tahsil edemeyen alacaklının şikâ
yeti üzerine uğranılan zararın miktarı nazara alınmak suretiyle bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz 
günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 

(82) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun; 

a) 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kurum personeli hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna aykırı olma

yan hükümleri ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üye
leri ile Kurumun diğer çalışanları sorumlulukları bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi olup, haklarında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 

b) 17 nci maddesinin birinci cümlesi "Kurum hakkında iflâs hükümleri uygulanmaz." ve mad
dede yer alan "765" ibaresi "5237" şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 80- Bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen tescil ve sigortalılığın sona ermesi ile 

ilgili yükümlülüğe uymayan sigortalılara Kurumca ellibeş Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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Bir başkasına ait sağlık karnesi veya kartını kullanan, kendisine ait sağlık karnesi veya kartını 
bir başkasına kullandıran ya da bu fiillere iştirak eden kişiler, Kuramca yapılan sağlık giderleri ile 
kanunî faizinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olup; haklarında Türk Ceza Kanunu hüküm
lerine göre cezalandırılmak üzere işlem yapılır." 

(83) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun; 
a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
"5. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet 

memurluğuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmaması," 
"Noterlik stajına engel mahkûmiyeti olanlar, noterliğe kabul edilemezler. 
Staj isteminde bulunan kişi hakkında noterliğe engel bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuştur

ma yapılması halinde, stajyerliğe alınma isteği hakkındaki kararın bu soruşturma ve kovuşturmanın 
sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilir." 

b) Mülga 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
"Atamadan önce vazgeçme 
MADDE 28- Atanma veya nakil talebinde bulunan başvuru sahiplerinin, ilan süresinin bitimi

ni müteakip onbeş gün içinde Adalet Bakanlığına veya Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Cum
huriyet başsavcılıklarına vazgeçme dilekçesi vermeleri halinde, atama işleminde değerlendirilir; ak
si halde vazgeçme dilekçesi atama işleminde dikkate alınmaz." 

c) 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Bir asliye mahkemesinin 
yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması veya bir ilin belediye sınırları içinde birden çok 
asliye mahkemesi yargı çevresinin yer alması halinde" ibaresi, "Bir il, ilçe veya büyükşehir beledi
yesi sınırları içinde birden çok noterlik bulunması halinde," şeklinde değiştirilmiştir. 

ç) 111 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanunun 109 uncu maddesi uyarınca yatırılıp ortak hesapta toplanan paralar, her üç ayda 

bir o yerdeki ilgili noterlere veya bu Kanuna göre görevlendirilmiş noter vekili varsa vekile, eşit mik
tarda ödenir. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, farklı sınıftan ve birden fazla noter
lik bulunması halinde, birinci sınıf noterlikler için oluşturulan ortak hesap bu sınıfa mensup noter
likler arasında; diğer sınıf noterlikler için, kuruldukları ilçenin mülkî sınırları esas alınarak oluşturu
lan ortak hesap ise bu sınıfa mensup noterlikler arasında, eşit miktarda dağıtılır. Ödemenin şekli oda 
genel kurulunun yıllık olağan toplantısında tespit edilir." 

d) 138 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 138- Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağırılır. 
Usulüne göre çağırılıp da gelmeyen veya kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut bilir

kişilikten veya yemin etmekten çekinen kimseler hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklıkla 
ilgili hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmüne göre gerekli kararları vermeye Ankara Sulh Ceza hâ
kimi yetkilidir. Sulh ceza hâkimi bu kararlan disiplin kurulunun tutanak örneği üzerinden verir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca, 132 nci maddeye göre görevlendirilen üye de, çağrıya 
rağmen gelmeyen tanığın zorla getirilmesi hususunda sulh ceza hâkiminden karar istemeye yetkilidir." 

e) 151 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile noter kâtipleri ve kâtip adayları no

terlikteki görevleri, Türkiye Noterler Birliği organlarında görev alan noterler ise ayrıca bu görevle
ri ile bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından 
kamu görevlisi sayılırlar." 
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f) 152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 152- Yukarıdaki maddede gösterilen kişilere karşı, aynı maddede yazılı görevleri ye

rine getirmeleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen suçlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu
nun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılırlar." 

g) 156 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Suçüstü hali: 
MADDE 156- Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde so

ruşturma genel hükümlere göre yapılır." 
ğ) 157 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 157- 50 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden noterlere ilk 

defasında bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Eylemin tekrarı 
halinde verilecek ceza üçbin Türk Lirasından aşağı olamaz. 

Noterin yukarıda yazılı eyleminde aracılık yapan kimseye de beşyüz Türk Lirasından ikibin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Aracı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılan bir kimse veya noter kâ
tibi yahut kâtip adayı ise, birinci fıkra uyarınca cezalandırılır. 

Noterler arasında rekabete sebep olacak eylem ve harekette bulunan, noterlik işlemlerini şahsına 
veya mensup olduğu kuruluşa menfaat sağlayan bir noterde yaptıran kişiler ve özellikle bu kanunun 
166 ncı maddesinin (12) numaralı bendi uyarınca düzenlenen protokole taraf teşkil eden resmi ve özel 
kuruluşlar memur vesair görevlilerinden protokoldeki esaslara aykırı eylem ve harekette bulunan
larla bu fiile iştirak eden noterler, eylem ve hareketleri suç oluşturmadığı takdirde, bu maddenin bi
rinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar." 

h) 158 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 158- Eski tarihle evrak düzenleyen, yevmiye defterinde numara ayıran, harç, damga, 

kontrato veya sair vergiler ödemelerine esas olarak düzenlediği beyannamelerde yahut bunlara ek
lenen makbuzlarda tahrifat yapan noter görevlileri ile kâtipleri ve kâtip adayları üç yıldan beş yıla ka
dar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

ı) 159 uncu maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"II- a) 109 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen görevleri yerine getirmeyen Noter Odası yö

netim kurulu başkan ve üyeleri hakkında Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi hükümleri uygulanır." 
i) 160 inci maddesinde yer alan "230 uncu maddesi hükmüne göre sorumludur." ibaresi "257 nci 

maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılır." şeklinde değiştirilmiştir. 
j) 166 ncı maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"15. 109 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını be

lirlemek," 
(84) 24/2/1972 tarihli ve 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 23 üncü maddesinin bi

rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yazım işlerinde verilen görevi mazeretsiz kabul etmeyenler ve yapmayanlar, yazım kurullarının 

istedikleri bilgileri vermeyenler veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, yahut doğru olmayan bel
ge gösterenler ile bu Kanunda tespit olunan görev ve mecburiyetleri yerine getirmeyenlere, yazımın 
yapıldığı yerin idare kurulu kararıyla yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para ce
zası verilir. Tescil işlemlerini belirli süre içinde kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak bi
tirmeyen yazım kurulları başkanı ve üyelerinin yarı ücretleri kesilir." 
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(85) 5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(İdamlar dahil)" ibaresi madde metninden 

çıkartılmıştır. 
b) 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Muhakemeleri Usulü" ibaresi "Muhakemesi" 

olarak değiştirilmiştir. 
c) 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 52- Bu Kanuna göre; 
a) Nüfus ve kişisel hal olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini Kanunda belirtilen sü

reler içinde yerine getirmeyen kamu görevlisine, fiili suç oluşturmadığı takdirde, o yer nüfus müdür
lüğünün teklifi üzerine mahallî mülkî idare amirinin kararıyla elli Türk Lirasından ikiyüz Türk Li
rasına kadar idarî para cezası verilir. 

b) Nüfus ve kişisel hal olaylarını bildirme yükümlülüğünü Kanunda belirtilen süre içinde yeri
ne getirmeyen, 28 inci maddeye aykırı davranan, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenler ile nüfus cüz
danının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren 2 ay içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişile
re veya bu durumdaki küçüklerin veli veya vasilerine, yurt içinde nüfus müdürlerinin teklifiyle mül
kî idare amirlerince, yurt dışında Türkiye başkonsoloslarınca veya büyükelçilik ile elçilik bünyesin
de konsolosluk şubesini tedvire memurlarca yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

(86) 6/6/1972 tarihli ve 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Kanununun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Bu Kanunla kısıtlanan, yasaklanan işler ve hareketleri yapan, yaptıranlar ile hay
vanlarının yola girmesini önlemeyenlere, mahallî mülkî amir tarafından yüzyirmi Türk Lirası idarî 
para cezası verilir." 

(87) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentalan Birliği Kanununun; 
a) 8 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle

nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında 
kalan kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamak," 

b) 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 30- Belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunanlar hakkında, 29 uncu 

maddede belirtilen idarî soruşturmadan ayrı olarak, üç aydan altı aya kadar hapis ve bin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur." 

(88) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanununun; 
a) 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Beyan veya tescildeki niteliğe uymayan veya ambalajdaki vasıf veya markası 

değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan veya bozulmuş yahut değiştirilmiş veya karıştırılmış yemleri 
üretenler, satışa arzedenler veya satanlara bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî pa
ra cezası verilir. 

Hayvan sağlığı için tehlikeli olan yemleri bu özelliğini bilerek üretenler, satışa arzedenler veya 
satanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." 
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b) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanunun 6, 7, 8 ve 10 uncu maddelerinde yazılı mecburiyetlere uymayanla

ra yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
c) 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 15- Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(89) 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun; 
a) 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 15- 2, 3 ve 4 üncü maddelerdeki yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenle

re ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
b) 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- 5 inci madde hükmüne aykırı hareket edenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası 

verilir." 
c) 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 17- 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere yirmi 

Türk Lirası; kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere yüz Türk Lirası idarî para 
cezası verilir." 

ç) 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 18- Bu Kanunda belirtilen idarî para cezalan, mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
d) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İdarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli teknik altyapıyı hazırlamasıyla birlikte, bu Ka

nunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesislerinden Bakanlar Kuru
lunca belirlenecek olanlar, tespit ve ilan tarihinden itibaren üç yıl içerisinde tüm kayıtlarını bilgisa
yarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağla
mak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara onbin Türk Lirası idarî para cezası veri
lir. Fiilin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir." 

(90) 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 9- Afet bölgelerinde felakete uğrayanlara bu Kanuna göre bedelli veya bedelsiz ola
rak verilen iş veya irat hayvanlarını, tohumluk, gübre, mücadele ilacı, alet, makine ve malzeme gibi 
canlı veya cansız üretim araçlarını veya tesislerini izinsiz olarak iki yıl içinde satan veya devreden 
yahut başka maksatlarla kullananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, mahallî mülkî amir ta
rafından ikiyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

(91) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun; 
a) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Kurulun para, evrak ve her çeşit mallan Devlet malı hükmündedir. Kurulun başkan ve üye

leri ile diğer personeli görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suçlar
dan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar." 

b) 33 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"f) Kurucularının müflis olmaması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sü

reler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 
ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mil
li savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
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fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı 
ile haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması," 

c) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"f) Kurucularının müflis olmaması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sü

reler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 
ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı 
ile haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması," 

ç) 46/A maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Kurul, menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalar ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Ku

ruluşları Birliği tarafından verilen idarî para cezalarının tahsil edilen kısmının yüzde onu," 
d) 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 47- Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde: 
A) 1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgi

leri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem 
yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı berta
raf etmek, içerden öğrenenlerin ticaretidir. Bu fiili işleyen 11 inci madde kapsamındaki ihraçcılarla, 
sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara hâkim işletmelerin yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve bunların dışında meslekleri veya gö
revlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlarla temasları nede
niyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişiler. 

2. Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı 
izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak amacıyla alım ve 
satımını yapan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler, 

3. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bil
gi veren; haber yayan ya da yorum yapan açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan ger
çek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler, 

4. 4 üncü maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlerle, sermaye piyasasında 
izinsiz olarak faaliyette bulunan veya yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak dur
durulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan veya reklamlarında sermaye piyasasında faaliyette bulun
dukları intibaını yaratacak kelime veya ibare kullanan veya faaliyetlerine devam eden gerçek kişiler
le, tüzel kişilerin yetkilileri, 

5. Yatırımcı tarafından sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya ida
re etmek için veya teminat olarak veyahut her ne nam altında olursa olsun, sermaye piyasası kurum
larına kayden veya fıziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her tür
lü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satan veya rehneden veya her ne şekilde olursa ol
sun kullanan, gizleyen yahut inkâr eyleyen veyahut bu amaca ulaşmak ya da bu fiillerini gizlemek 
için bilgisayar ortamında tutulanlar dahil kayıtları tahvil ve tağyir eden ilgili gerçek kişilerle tüzel 
kişilerin yetkilileri, 

6. Bu Kanunun 15 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulunarak kârı ve/veya 
mal varlığı azaltılan tüzel kişilerin yetkilileri ve bunların fiillerine iştirak edenler, 
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7. Karşılıksız olarak sermaye piyasası araçlarının geri alım taahhüdü ile satımını yapan ilgili 
gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri, 

her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşyüz gün
den binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

B) 1. Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlere istenecek bilgileri ver
meyen veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; defter ve belgeleri bu görevlilere ibraz et
meyen, saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler, 

2. Defter ve kayıt tutmayanlar, 
her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden 

bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. Gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutan, hesap açan 
veya bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapan ya da gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzen
leyenler, Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 

C) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına, 7, 9, 10, 10/A, 11, 12 nci maddelerine, 13 ün
cü maddesinin beşinci fıkrasına, 13/A maddesinin üçüncü fıkrasına, 14 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasına, 15 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına, 16, 16/A mad
delerine, 25 inci maddesinin (a) bendine, 28 inci maddesinin (b) bendine, 34 üncü maddesine, 38 in
ci maddesine, 40/B maddesine, 45 inci maddesine, 46 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına, 
46/A maddesine ve 46/B maddesine aykırı hareket edenlere, 

Kurul tarafından, yükümlülüğe aykırılık oluşturan her bir fiilden dolayı beşbin Türk Lirasından 
onbeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

e) 47/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 47/A- Bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formla

ra ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen gerçek kişiler 
ve tüzel kişilere, gerekçesi belirtilmek suretiyle Kurul tarafından ikibin Türk Lirasından onbin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Kanunun 40/C maddesinin beşinci fıkrasındaki yükümlülüğe uymayan üyelere Türkiye Serma
ye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulunca bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir." 

f) 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- 47 nci maddede yazılı suçlardan dolayı soruşturma yapılması, Kurul tarafından 

Cumhuriyet savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Kurul aynı zaman
da katılan sıfatını kazanır. 

Bu Kanuna aykırı fiillerin işlendiğine dair bilgi edinen Cumhuriyet savcıları, Kurulu haberdar 
ederek durumun incelenmesini isteyebilirler. 

Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, Kurul kendisine tebliğ edi
lecek bu kararlara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir." 

(92) 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve 
Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun; 

a) 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11-4 üncü maddede belirtilen kuruluş iznini veya 5 inci maddede belirtilen faaliyet 

iznini almadan bu Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika 
veya imalathane kuranlar veya işletenler veya işyerleri ya da ikametgâhlarında söz konusu silâhlan 
imal edenler veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapan veya satanlar bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 
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b) 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi 

içinde vermeyen veya imalat ya da satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara, beşyüz Türk Lirasından 
beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan satıcılara, ikiyüz Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir." 

c) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; ruhsatnamesi olmadan 

yivsiz av tüfeği bulunduran kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlem
leri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay 
içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi
ne karar verilir. 

Ruhsatlı yivsiz av tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de 
elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar ver
meye mahallî mülkî amir yetkilidir." 

(93) 2/11/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 4 - Bu Kanuna aykırı harekette bulunanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar." 

(94) 6/11/1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 6 nci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kaptanlarına o yerin mülkî amiri tarafından, gemi
nin ödemesi gereken sağlık resminin yüzde yirmibeşi oranında idarî para cezası verilir. Ancak, ceza 
miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen indirimler dikkate alınmaz ve bu 
ceza, bin net tonluk bir gemiden tahsili gereken sağlık resminden az olamaz." 

(95) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun; 
a) 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 31- a) Bu Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde gösterilen 

koşullara uymayan belgeli yatırım ve işletmelere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, aşağıdaki maddelerde belirtilen cezalar uygulanır. 

b) 33 üncü maddedeki para cezaları, denetleme elemanları tarafından tayin edilir." 
b) 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Bu Kanuna göre verilecek uyarma cezaları kesindir." 
c) 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 33- Para cezalan aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda belge sahibine uygulanır: 
a) Uyarma cezasına rağmen, gerekli düzeltmenin yapılmaması veya yeni uyarma cezasını gerek

tiren fiil veya fiillerin tespiti ile bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenilen bilgi veya belgele
rin süresi içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde beşyüz Türk Li
rası idarî para cezası. 

b) Bakanlığa bilgi verilmeksizin, işletmenin bir yıl içinde otuz günden fazla süreyle aralıksız ola
rak bir kısmının veya tamamının kapalı tutulması halinde beşyüz Türk Lirası idarî para cezası. 
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c) Yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla Bakanlığın veya müşterilerin yanıltılması ve
ya yanıltıcı unvan kullanılması veya müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik ve
rilmesi veya bu hizmetin en az eşdeğer nitelikleri haiz bir işletmede verilmesinin sağlanmaması ha
linde, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bin Türk Lirası idarî para cezası. 

d) Müşterinin can veya mal güvenliğinin sağlanmasında işletme sahibi veya sorumlusu veya 
personelin katkısı, kuşum veya ihmaliyle işletmede suç işlendiğinin tespiti halinde özel hükümler 
saklı kalmak kaydıyla bin Türk Lirası idarî para cezası. 

e) Bakanlıktan tahsisli yatırım ve işletmelerin tahsis koşulları saklı kalmak kaydıyla, izinsiz ola
rak yatırım veya işletmenin tümünün veya bir kısmının devredilmesi, kiraya verilmesi, ortaklık sta
tüsünün, unvanının veya türünün değiştirilmesi hallerinde bin Türk Lirası idarî para cezası. 

f) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde, fazladan alınan ücretin yirmi 
katı idarî para cezası." 

ç) 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 36- a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı davranışların tespiti halinde; 

üç aydan onsekiz aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 
b) Bu Kanunun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hareket edenler elli günden az olma

mak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 
(96) 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununun 13 üncü maddesi aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanunun 8 inci maddesine göre düzenlenen tarifelerin dışında ücret alan ve

ya 9 uncu maddesine aykırı harekette bulunan şirket yöneticilerine veya temsilcilerine veyahut yet
kili görevlilere üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı harekette bulunan şirket yöneticilerine ve
ya temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî 
para cezası verilir. 

Ticaret Bakanlığının izni alınmadan umumi mağaza veya şube açarak makbuz senedi veya re
hin senedi tanzim eden veya izinleri iptal edilmesine rağmen faaliyete devam eden şirket yöneticile
rine veya temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne ka
dar adlî para cezası verilir." 

(97) 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun; 
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Sendika kumcusu olabilmek için; Türk vatandaşı, medeni hakları kullanmaya ehil ve sendika

ların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak; Türkçe okur-yazar olmak ve ayrıca; 14/7/1965 tarih
li ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet memurluğuna atanma
ya engel mahkûmiyetin bulunmaması şarttır." 

b) 14 üncü maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Seçimler sırasında sandık kumlu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine 

karşı işlenmiş gibi cezalandırılır." 
c) 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

- "MADDE 59- 1. 8 inci madde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 22 nci maddenin dördüncü 
fıkrası, 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ilan ve bildirimleri yapmayanlara sanayi ke
siminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte bi
rinden az olmamak üzere; 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenlere 
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ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen as
gari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar idarî para cezası verilir. 

2. 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında olmayanlar ile 20 nci maddede belirtilen 
izni almadan veya 29 uncu maddenin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden işve
renlere, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt 
tutarı kadar idarî para cezası verilir. 

3. 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işverene, 44 üncü maddenin bir ve dör
düncü fıkraları hükümlerine, 51 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden sen
dika veya konfederasyonun sorumlu görevlilerine sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçi
ler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. 

4. 39, 49 ve 50 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonun, tü
züğüne göre sorumlu kişileri hakkında sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için be
lirlenen asgari ücretin aylık brüt tutan kadar idarî para cezası verilir. 

5. 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı davranışta bulunan işçiler ile işverenler ve
ya işveren vekilleri veya bu konuda karar veren işçi veya işveren kuruluşunun yetkili organlarının 
başkan ve üyelerine, bir aydan altı aya kadar hapis cezası hükmedilir. 

6. 37 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonların sorum
lu yetkililerine altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmedilir. 

7. 40 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden kurum ve kuruluşların yetkili sorumlu
larına fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar ha
pis cezasına hükmolunur. Bu yardım veya bağışı kabul eden sendika veya konfederasyonların yetki
li sorumlularına da altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yapılan yardım kovuşturma 
başlamadan önce tamamen ve kanuni faiziyle birlikte iade edildiği takdirde, bu fıkra hükmüne göre 
verilecek ceza yarı oranında indirilir. 

40 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyon sorumlu 
yetkilileri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
Ancak, adlî para cezasının miktarı, malî yardım veya bağışın bir mislinden az olamaz. 

40 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına aykırı hareket eden işçi ve işverenlerle kuru
luş, dernek ve vakıfların yetkili sorumluları hakkında beşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmo
lunur. Ancak, adlî para cezasının miktarı, malî yardım veya bağışın beş mislinden az olamaz. Bu 
yardım veya bağış, bir işçi sendikası veya konfederasyonunca, bir işveren, işveren sendikası veya kon
federasyonunu; bir işveren sendikası veya konfederasyonunca da işçi sendikası veya konfederasyo
nunu malî yollarla desteklemek amacıyla yapıldığı takdirde ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ce
zasına hükmolunur. 

8. Bu Kanun hükümlerine göre yapılan seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürü
tülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, fiil suç oluşturmadığı 
takdirde, beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

14 üncü maddeye göre yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökü
müne hile karıştıranlar, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

9. Bu madde hükmüne göre idarî para cezasına karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir." 
(98) 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 2 3 3 -

a) 56 ncı maddesinin dördüncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"4. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet 

memurluğuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmaması ve siyasi partilerin organlarında görevli 
olmamak," 

b) 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 69- Bu Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre mahkemece tayin edilmiş bulu

nan arabuluculardan, sırf tarafları ızrar kasdı ile verilen bu görevi yapmaktan kaçınan veya 23 üncü 
maddede belirtilen tutanağı sırf tarafları ızrar kasdı ile süresinde görevli makama tevdi etmeyen ara
bulucular yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Resmi arabulucu olarak görevlendirilenler görevlerinin ifası sırasında veya ifasından dolayı işle
dikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar." 

c) 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 70- Bu Kanunda belirtilen şartlar gerçekleşmeden grev veya lokavt kararı verenler

le, bunu teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlar altı aya kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lo
kavta karar verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunla
ra katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile lo
kavta katılanlar veya devam edenler üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Grev veya lokavt karan alınmasında gerçekleşmeyen şartlar yalnızca süre veya tebligata ilişkin 
ise yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar üçte birden yarıya kadar indirilir. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar veya devam edenler elli günden az olmamak 
üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 

ç) 71 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Grev veya lokavt kararının bu Kanun hükümlerine uygun olarak alınmasına rağmen, ka

nunda yazılı şart ve usuller dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulayanlar, uygulanmasına 
veya devamına zorlayanlar veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar altı aya kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır." 

d) 72 nci maddesinin bir ilâ üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Grev veya lokavtın 29 ve 30 uncu maddelere göre sürekli olarak, 31 inci maddeye göre de ge

çici olarak yasaklandığı işlere veya işyerlerine ilişkin olarak; grev veya lokavt kararı verenler, kararı 
kaldırmayanlar, teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlar bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lo
kavt kararı verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunla
ra katılmaya veya devama zorlayanlar veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile grev 
veya lokavta katılanlar veya devam edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar veya devam edenler altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır." 

e) 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 73- Yasama, yürütme ve yargı organları ile merkezi veya mahallî idarelerce bir karar 

alınmasını veya alınmış bir kararın değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak veya alınmış bir ka
ran protesto etmek amacıyla kanun dışı grev veya lokavt kararı verenler, teşvik edenler, zorlayanlar 
veya propagandasını yapanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 2 3 4 -

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lo
kavta karar verenler, grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılma
ya veya devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile lokavta katılan
lar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır." 

f) 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 74- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, Cumhu

riyetin niteliğine, Devletin güvenliğine aykırı amaçla grev veya lokavt karan verilmesi veya uygu
lanması hallerinde, fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 73 üncü madde hükümlerine göre veri
lecek ceza yarı oranında artırılır." 

g) 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 75- Bakanlar Kurulunun 33 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca aldığı erteleme ka

rarından sonra grev veya lokavtı kaldırma kararı almayanlar veya grev veya lokavta devam edenler 
veya katılanlar veya devama zorlayan veya teşvik edenler ve bu yolda propaganda yapanlar altı ay
dan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

ğ) 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 76- Bir grev oylamasının sonucuna tesir etmek maksadıyla hile veya tehdit veya ce

bir kullananlar, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır." 

h) 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 77- Greve katılan veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygu

landığı işyerlerinden ayrılmayanlar, işyeri önünde veya ihtara rağmen işyeri civarında topluluk teşkil 
edenler ile işçileri bu eylemlere zorlayan, teşvik eden veya bu yolda propaganda yapanlar yirmi gün
den az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Grev veya lokavt süresince işyerinde çalışmaya mecbur olan işçilerden geçerli bir özrü ol
maksızın işyerinde çalışmayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

ı) 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 78- Grev ve lokavtın uygulandığı işyerlerinde 39 uncu madde gereğince çalıştırmak 

zorunda olduğu işçileri çalıştırmayan işveren üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
40 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yazılı izni almadan yeni işçi alan işveren izinsiz 

aldığı her işçi başına yirmi gün adlî para cezası ile cezalandırılır. 
43 üncü madde hükmüne aykırı hareket eden işveren veya işvereni söz konusu hükme aykırı 

hareket etmeye zorlayan veya teşvik eden veya bu yolda propagandada bulunanlar, söz konusu hük
me aykırı olarak aldıkları veya alınmasına sebep oldukları veya grev yapan işçilerin yerine 
çalıştırdıkları her işçi başına elli gün adlî para cezası ile cezalandırılır. 

44 üncü madde hükmüne aykırı olarak işçileri konutlarından çıkaran veya bu konutların su, gaz, 
aydınlatma veya ısıtma hizmetlerini kesen işveren veya işvereni bu yolda hareket etmeye zorlayan 
veya teşvik eden veya bunun için propaganda yapanlar, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç 
oluşturmadığı takdirde, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

i) 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Grev uygulanan işyerinde, "Bu işyerinde grev vardır" lokavt uygulanan işyerinde de, "Bu işye

rinde lokavt vardır" ibareleri dışında, sözü edilen işyerleri çevrelerinde afiş, pankart gibi ilan araç-
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lannı asan veya yazı yazanlarla, işyeri ve çevresinde uygulanan grev sebebiyle kulübe, baraka, çadır 
gibi barınma yerleri yapanlar veya yaptıranlar altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

j) 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 80- 28 inci madde ile 51 inci maddenin birinci fıkrası, 54 üncü maddenin ikinci fıkrası, 

59 uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 63 üncü maddede sözü edilen ilan, bildirme ve bilgi verme yü
kümlülüklerini yerine getirmeyenler elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumu hakkında mahkemenin kesinleşen ka
rarma uymayan taraf, ilgililerden birinin şikâyeti üzerine, elli günden az olmamak üzere adlî para ce
zası ile cezalandırılır." 

(99) 24/5/1983 tarihli ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun; 
a) 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebe

liği önleyici nitelikte oldukları kabul edilmeyen ilaç ve araçları yurt içinde imal edenler veya her ne 
suretle olursa olsun dağıtanlar veya ticaret maksadıyla yurda sokanlar veya bu maksatla bulundu
ranlar yedi aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeliği önleyici 
nitelikte oldukları kabul edilen ilaç ve araçların reklam ve propagandası 14/5/1928 tarihli ve 1262 
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre yapılır. Buna aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis ve
ya adlî para cezası ile cezalandırılır." 

b) 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 8- Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve ku

rum yetkilileri, Türk Ceza Kanununun 90 inci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. 
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere mahallî 

mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
(100) 16/6/1983 tarihli ve 2841 sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma 

Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-
Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanunun; 

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Denetleme sonucu, bu Kanunun 6 ncı maddesinde gösterilen görevleri yerine getirmedikleri an

laşılan özel kurum ve kuruluş yöneticilerine ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
b) 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlar

dan, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlara yüz Türk Lirası ida
rî para cezası verilir." 

c) 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen imkânlardan yararlanmak amacıyla, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, yüz Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(101) 16/6/1983 tarihli ve 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Be

lirlenmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan yeniden fındık bahçesi kuranlar ile 

belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçesini yenileyenlere yediyüz Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. 
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Üçüncü madde gereğince beyanda bulunmayanlar veya yanlış beyanda bulunanlara dörtyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(102) 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun; 
a) 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 28- Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paraları zimmetine geçiren kişi, 

kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna ilişkin hü
kümlerine göre cezalandırılır." 

b) 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 29- Bu Kanunun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara altıyüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. İzin verilen yer dışında yardım toplayanlara dörtyüzelli Türk Lirası ida
rî para cezası verilir. 

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdir
de, ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu maddede yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir. 
Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara elkonularak mül

kiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 
(103) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun; 
a) 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 65- a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozul

masına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebi
yet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiiller korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak maksadıyla işlenmiş 
ise, verilecek cezalar bir kat artırılır. 

b) Doğal veya tarihi dokusunu bozacak şekilde, sit alanlarında izinsiz veya izin şartlarına aykırı 
olarak inşaî faaliyette ya da bu alanlara fiziki müdahalede bulunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar ha
pis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

c) Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

d) Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim bürolan kurulmuş idarelerden bu Kanunun 57 nci 
maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca izin almaksızın veya izne aykırı olarak tamirat ve ta
dilat yapanlar ile izinsiz inşaî ve fizikî müdahale yapanlar veya yaptıranlar bir yıldan üç yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılırlar." 

b) 66 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 66- Bu Kanunun 16 nci maddesinde yer alan yasaklara aykırı olarak belge verenler, 

fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî 
para cezası ile; bu Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ilan veya tebligatı bilerek, süresinde usulüne 
uygun yapmayanlar ise, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılırlar." 

c) 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Haber verme sorumluluğuna ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket edenler 
MADDE 67- Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti ol

maksızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arzeden, satan, veren, satın alan, ka
bul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Ancak, bu durumda birinci fıkrada tanımlanan suçtan dolayı ayrıca cezaya hükmolunmaz. 

Ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz olarak ticaretini yapan kişi, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

ç) 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 68- Kültür ve tabiat varlıklarını bu Kanuna aykırı olarak yurt dışına çıkaran kişi, beş 

yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 
d) 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 69- Bu Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan tetkik ve kontrole muhalefet edenler 

ile 41 inci maddede yer alan nakil işlerine aykırı hareket edenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve ad
lî para cezası ile cezalandırılırlar." 

e) 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 70- Bu Kanunun 24 üncü maddesine aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla kadar 

hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar." 
f) 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 71- Bu Kanunun 38, 42 ve 43 üncü maddelerine aykırı hareket edenler yüz günden 

az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar." 
g) 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 73- Bu Kanunun 26 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlara, suç daha ağır bir ce

zayı gerektirmiyorsa üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir." 
ğ) 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 74- Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapan kişi, iki 

yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, kazı veya sondajın yapıldığı yerin, sit 
alanı veya bu Kanuna göre korunması gerekli başka bir yer olmaması halinde, verilecek cezanın üç
te ikisi indirilir. 

İzinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, 
bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla veya kültür varlıklarının korunmasında 
görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır. 

Kişinin bu maddede tanımlanan suçları işlemek suretiyle bulduğu kültür varlığını soruşturma 
başlamadan önce mahallî mülkî amire teslim etmesi hâlinde, mahkeme verilecek cezada indirim ya
pabileceği gibi, ceza verilmesine yer olmadığına da karar verebilir. 

İzinsiz olarak define araştıran kişinin, hakkında kovuşturma başlayıncaya kadar, kendisini bu fii
li işlemeye gerekli cihazları temin etmek suretiyle sevk eden kişilerin kimliklerini açıklaması ve ya
kalanmasını sağlaması hâlinde, mahkeme verilecek cezada indirim yapabileceği gibi, ceza verilme
sine yer olmadığına da karar verebilir." 

h) 75 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Elkoyma ve müzeye teslim 
MADDE 75- Bu Kanun kapsamında kalan suçlar nedeniyle elkonulan taşınır kültür ve tabiat 

varlıkları müzeye teslim edilir." 
(104) 25/7/1983 tarihli ve 2866 sayılı Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Ba

kanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 5- Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim 
Bakanlığı Vakfı dışında, bu Kanun kapsamına giren basılı evrakı, basmak veya satmak veya satın al
mak yasaktır. 

Bu yasaklara aykırı davrananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüzelli Türk Lirası ida
rî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(105) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun; 
a) 20 nci maddesinde yer alan "3167" ibaresi, "4915" şeklinde değiştirilmiştir. 
b) 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21- Bu Kanunda yazılı yasaklamalara ve mecburiyetlere aykırı hareket edenler 

hakkında, bu Kanunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve bu kimsenin fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur." 

(106) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"MADDE 8- Bu Kanuna veya çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak bayrak üreten, üretilmiş olan bay
rakları satan veya ticari amaçla satın alan kişiye, mahallî mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirasından 
bin Türk Lirasına kadar; kullanan kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kabahatin 
konusunu oluşturan bayraklara elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

(107) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun; 
a) 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 28- Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle 

bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği tak
dirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

10 uncu madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 
9 uncu maddede belli edilen nitelikleri taşımayanlar, toplantı veya yürüyüşün yapılması hâlinde, bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

11 ve 12 nci maddelerde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri, altı ay
dan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya yardımcılarına veya hükümet komiseri ta
rafından toplantı veya yürüyüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespit için görevlendirilenlere 
bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfetmek 
suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası hükmolunur." 

b) 29 uncu maddesinde yer alan "ve beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para" ibaresi madde 
metninden çıkartılmıştır. 

c) 30 uncu maddesinde yer alan "ve beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para" ibaresi mad
de metninden çıkartılmıştır. 

ç) 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır pa
ra" ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan "ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para" ibaresi ile üçün
cü fıkrasında yer alan "ve yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para" ibaresi madde metninden 
çıkartılmıştır. 

d) 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır pa
ra" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
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(108) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun; 
a) 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kaza nedenleri hakkında araştırma ve inceleme yapılması 
MADDE 12- Kazanın nedenlerini ve oluş şeklini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can 

ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmak amacına yönelik olarak her sivil 
hava aracı kazası ile ilgili olarak teknik bakımdan araştırma ve inceleme yapılır." 

b) 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Araştırma ve İnceleme Kurulu 
MADDE 13- Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçi

lecek bir kurulu, kazanın sebeplerini araştırması için görevlendirir. Bu Kurul, yukarıdaki maddede be
lirtilen amaç dairesinde her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, soruşturma işlemlerini yürütmekle 
görevli Cumhuriyet savcısı ile işbirliği yaparak, delillerin toplanmasına yardımcı olur. 

Kurul, yaptığı araştırma ve inceleme faaliyeti sırasında ilgili kişileri dinleyebilir; açıklama yap
maktan kaçınan kişilerin Cumhuriyet savcısına başvurarak ifadesinin alınmasını sağlayabilir; bu ifa
de alma sırasında hazır bulunarak, açıklığa kavuşturulması istenen hususlarla ilgili olarak ifadesi 
alınan kişiye sorular sorulmasını isteyebilir. 

Kurul, araştırma ve inceleme faaliyeti sırasında teknik ve uzmanlığı gerektiren sair hususlarla 
ilgili olarak başka uzman kişiler görevlendirebilir. 

Araştırma ve İnceleme Kurulunun oluşturulması, araştırma ve incelemenin yürütülmesi, yetki 
ve sorumluluklar, hava aracı kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştırma Bakanlığınca 
bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikte Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gözö-
nünde tutulur." 

c) 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Araştırma ve inceleme raporu 
MADDE 14- Araştırma ve İnceleme Kurulu; tespit ettiği hususları, vardığı sonucu, tekrarlara en

gel olunması bakımından alınmasını uygun bulduğu önlemleri, önerileri ile birlikte ayrıntılı ve ge
rekçeli bir rapor hâlinde Ulaştırma Bakanlığına verir. 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir 
raporda belirtebilirler. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu 
Resmi Gazete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmi Gazete ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce ne
rede ve ne suretle incelenebileceği belirtilir. Rapor, gerektiğinde kısmen veya tamamen uygun bulu
nacak vasıtalar ile yayınlanır. Ancak, meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılması hâ
linde, Ulaştırma Bakanlığı hazırlanan raporun bir örneğini yapılan soruşturma veya kovuşturma kap
samında değerlendirilmek üzere, sadece ilgili Cumhuriyet başsavcılığına verir." 

ç) 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. İzin belgesi, 
a) Milli güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği durumlarda, 
b) Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin; Türk 

Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, bankacılık, sermaye piya
sası ve kaçakçılık mevzuatında tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar ile hırsızlık, yağma, 
güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, parada, paraya eşit sayılan değerlerde, kıymetli 
damgada, mühürde, resmi belgede, özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
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fesat karıştırma, tefecilik, zimmet, irtikâp, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akla
ma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli sa
vunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından ya da ulaşım araçlarının 
kaçırılması veya alıkonulması suçlarından dolayı mahkûm edilmiş olması hâlinde, 

verilmez." 
d) 47 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ulaştırma Bakanlığının yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verdiği emir ve koyduğu yasak

lara aykırı hareket eden kişilere, ilgili valilik tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hük
müne göre idarî para cezası verilir. Valilik ayrıca ilgili kişiye emir veya yasağın gereğinin yerine ge
tirilmesini sağlamaya yönelik azami bir süre verir. Bu süre yazısında, emir ve yasağın gereğinin il-
gilisince yerine getirilmemesinin hukukî sonuçları açıkça belirtilir. Bu süre zarfında emir veya ya
sağın gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammıyla birlikte ilgilisinden 
tahsil edilmek üzere, kamu gücü kullanılarak yerine getirilir." 

e) 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 98- Gerek bu Kanunda ve gerekse ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yer alan ve can ve 

mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davrandıkları iddiasıyla haklarında soruştur
ma veya kovuşturma başlatılmış bulunan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerini, soruştur
ma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar geri almaya, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan koruma tedbirlerine ilişkin hükümler saklıdır." 
f) 102 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" "Sorumlu kaptan pilot, hava aracında işlenen suç veya kabahatlerle ilgili delilleri toplamak ve 
saklamakla yükümlü olduğu gibi; can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar 
doğabilecek durumlarda gerekli tedbirleri almaya; kolluk görevlileri olaya elkoyuncaya kadar kişile
ri gözaltında tutmaya, kişilerin üzerini veya eşyasını aramaya, suçun işlenmesinde kullanılan veya 
kullanılmasına teşebbüs edilen ya da bulundurulması suç veya kabahat oluşturan eşyayı alıkoyma
ya, bizzat veya emrindeki diğer mürettebat ile birlikte yetkilidir." 

g) 141 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Suç oluşturan davranışlar 
MADDE 141-Bu Kanunun 7, 36, 91, 92 ve 94 üncü maddeleri ile 93 üncü maddenin (b), (c), (e) 

ve (g) bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 93 üncü maddesi

nin (a), (d), (f) ve (h) bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır." 

ğ) 143 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kabahat oluşturan davranışlar 
MADDE 143- Bu Kanunun: 
a) 11, 18, 19, 26, 28, 29, 54, 58 ve 89 uncu maddeleri ile 9 uncu maddesinin üç, 95 inci madde

sinin bir ve 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlara bin Türk Lirasından on-
bin Türk Lirasına kadar, 

b) 23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 57 nci maddesinin son fıkrasına aykırı davranışta bulunanla
ra beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, 

idarî para cezası verilir. 
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Yukandaki fıkralarda belirtilenler dışında kalıp da Ulaştırma Bakanlığının sivil havacılığı düzen
lemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına ka
dar idarî para cezası verilir. 

Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye Ulaştırma Bakanlığı Sivil Ha
vacılık Genel Müdürü yetkilidir." 

(109) 20/11/1984 tarihli ve 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizme
ti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanunun 12 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç işleyenler kamu görevlisi gibi ceza
landırılır. Şu kadar ki verilecek cezalar o suç için muayyen olan cezanın yarısından az olmamak üze
re iki katına kadar artırılır. 

Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bu Kanunun 10 uncu mad
desine aykırı hareket edenler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır." 

(110) 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlen
mesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Muhakemeleri Usulü" ibare
si "Muhakemesi" olarak değiştirilmiştir. 

(111) 4/12/1984 tarihli ve 3092 sayılı Çay Kanununun 2 nci maddesinin üç ve dördüncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranlara, çaylıkları söktürüldüğü gibi, her dekar için dörtyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Daha küçük alanlar için bu para cezası oranlanarak uygulanır. 

Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(112) 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu

nun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz 

satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa 
arzedilen her cihaz için cihazın satış bedeli kadar idarî para cezası verilir. Bu cihazları bandrolsüz ve
ya etiketsiz satın alan, devralan veya kullananlara bandrolsüz veya etiketsiz her bir cihaz için cihazın 
rayiç değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir." 

(113) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun; 
a) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle

nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak
lanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından 
mahkûm olanlar," 

b) 39 uncu maddesinde yer alan "kullanmayanlar" ibaresi "kullanmayanlara" ve "para cezası 
ile cezalandırılırlar." ibaresi, "idarî para cezası verilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Hastalar ile diş hekimleri arasında herhangi bir menfaat karşılığında aracılık yapanlar veya bu 

kişileri aracı olarak kullanan diş hekimleri üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile ceza
landırılır." 
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ç) 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 46- Bu Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 42 nci maddesinin birinci ve 

dördüncü fıkralarındaki hükümlere uymayanlara mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası ida
rî para cezası verilir." 

(114) 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 10 uncu maddesinin beş ve 
altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine göre izin almadan kiralama faaliyetinde bulunanlar altı aydan iki yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun yararına olarak işlendiği tüzel kişi 
hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Bu Kanunda yazılı sair yükümlülük ve zorunluluklara uymayan kiralama şirketleri ve ilgilileri
ne Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından ikibin Türk Lirasından onbin Türk Li
rasına kadar idarî para cezası verilir." 

(115) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun; 
a) 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 44- Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka 

yerlerden hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya ihraç edenler veya transit geçirenler salgın 
hayvan hastalığı sebebi ile gümrük kapılarından veya hududun tamamından yurda sokulması yasak
lanan hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya transit geçirenler ile ithal, ihraç ve transit işlemle
ri nedeniyle karantina veya muayene yerlerine alınmış hayvanlar veya elkonulmuş hayvan madde
lerini kaçıranlar, veteriner sağlık raporu olsun veya olmasın, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirme
diği takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbeş günden yüzelli güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır." 

b) 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan maddelerini yahut bu

laşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne suretle olursa olsun kordon altına alınan yerler 
ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak bölgeler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hay
van veya hayvan maddelerini satanlar, başkalarına devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu 
yerlere hayvan veya hayvan maddelerini sokanlar, hayvan veya hayvan maddelerini tecrit veya 
muhafaza altına alındıkları yerler dışına çıkaranlar ile öldürülmüş veya imha edilmiş hayvan veya 
hayvan maddelerini gömüldükleri yerlerden çıkaranlar iki aydan altı aya kadar hapis ve on günden 
yüzelli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

c) 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 47- Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin ikinci 

fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla: 
a) Hayvan park, pazar ve panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlara ikiyüzelli Türk 

Lirası, 
b) 22 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık ra-

porsuz olup menşei ile menşeinde salgın hastalık olmadığı tespit edilen hayvanları naklederken ve
ya naklettirirken 23 üncü maddede belirtilen görevliler tarafından yakalanan veya ele geçirilen hay
van sahiplerine yediyüzelli Türk Lirası, 

c) Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvanlardan 22 nci 
maddenin dördüncü fıkrasına göre alıkonularak masrafları hayvan sahipleri tarafından karşılanmak 
üzere karantinaya alınan ve karantina sonunda hastalıksız olduğu anlaşıldığı için veteriner sağlık ra
poru verilerek serbest bırakılan hayvan sahiplerine bin Türk Lirası, 
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d) Veteriner sağlık raporsuz sevk edildikleri ve menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan ve 22 nci 
maddenin dördüncü fıkrasına göre veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılan hayvan madde
lerinin sahiplerine beşyüz Türk Lirası, 

e) Menşei şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı 
mezbaha, kombina ve kesim yerlerinin sahiplerine ikibin Türk Lirası, 

f) Menşei şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini 
taşıyan nakil vasıtalarının sahiplerine beşyüz Türk Lirası, 

idarî para cezası verilir." 
ç) 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 48- Kordon altına alınan bölgeyi belli etmek için konuları işaret, levha ve benzerle

rini tahrip edenler veya yerlerini değiştirenlere üçyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
d) 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan 

ölümlerini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özürii olmaksızın 48 saat içinde 9 uncu maddede yazılı 
görevlilere bildirmeyenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüzelli Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne geçerli bir özürü olmaksızın uymayan hükümet vete
riner hekimi ile aynı maddede yazılı makam ve kuruluşların görevli memurlarına yediyüz Türk Li
rası idarî para cezası verilir." 

e) 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
"MADDE 50- Kuduz hastalığı çıktığı ilan olunan yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza altına 

almayanlara, yediyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
f) 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uğraşanlar üçyüzkırkyedimilyon lira idarî pa

ra cezası ile cezalandırılır." ibaresi "uğraşanlara üçyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." ve 
ikinci fıkrasında yer alan "iki kat" ibaresi "bir kat" şeklinde değiştirilmiştir. 

g) 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 52- Hayvan sağlığını korumada kullanılan aşı, serum, biyolojik madde, veteriner 

müstahzarların tahlilleri sonucunda bileşimlerinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya kodekse uy
gun bulunmadığı veya ruhsat almak için verilmiş formüle uymadığı veya teşhis, tedavi, koruma ni
teliklerini azaltacak şekilde etkili maddelerin noksan olduğu tespit edildiği takdirde bunları imal ve 
ihzar edenler sağladıkları menfaatin beş mislinden az olmamak üzere idarî para cezası ile ceza
landırılır. Ancak bu ceza ikiyüz Türk Lirasından aşağı olamaz. Bunları bilerek satışa arz edenler ve
ya satanlara elli Türk Lirasından ikiyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Yukarıdaki fiillerin tekrarı hâlinde aşı, serum, biyolojik madde ve müstahzarın ruhsatı iptal edi
lir ve verilecek ceza bir misli artırılır. 

Bu maddedeki kabahatin konusunu oluşturan maddelere elkonularak mülkiyetinin kamuya ge
çirilmesine karar verilir." 

ğ) 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53- Bakanlıktan izin almadan hayvan sağlığını korumada kullanılan her nevi aşı, se

rum ve biyolojik maddelerle veteriner müstahzarları imal ve ihzar edenler üç aydan bir yıla kadar ha
pis ve yetmiş günden yediyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bunları satan veya satışa 
arz edenler sekiz günden seksen güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
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Teşhis, tedavi veya aşı üretimi amacı ile canlı veya zayıflatılmış mikroorganizmalar ve benzeri 
maddelerden ithali Bakanlığın iznine tabi olanları izinsiz yurda sokanlar hakkında 4926 sayılı Ka
çakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır. 

Bakanlıkça hayvanlarda kullanımına izin verilmemiş veya kullanımı farmakolojik veya toksi-
kolojik etkileri sebebiyle yasaklanmış her türlü maddenin besleme, tedavi, koruma, araştırma ve ben
zeri amaçlarla hayvanlara yedirilmesi, içirilmesi veya vücuduna zerk edilmesi yasaktır. Bu madde
leri hayvanlara uygulayanlara ve bilerek bu maddeleri hayvanlarına uygulatan hayvan sahiplerine 
ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

h) 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 54- Aşı, serum, biyolojik madde ve veteriner müstahzarları taklit ederek teşhis, teda

vi ve koruma vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal veya ihzar edenler üç aydan bir yıla 
kadar hapis ve onbeş günden yüzelli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bunları bilerek 
satışa arz eden veya satanlar sekiz günden seksen güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

ı) 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında kombina, mezbaha ve hayvan kesimi 

yerlerinden başka yerlerde ticari amaçla hayvan kesen veya kestirenlere, bu şekilde kesilmiş hay
vanlara ait etleri satan veya satışa arz edenlere yediyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

i) 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir tarafından karar ve

rilir." 
(116) 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanunun 4 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 4- Ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza 

Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır. 
İzinsiz olarak haşhaş ekimi yapan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 

madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına ka-
darki süreç anlaşılır. 

İzin almış olmakla birlikte, bilerek belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesin
de kayıtlı yerden başka yerde haşhaş ekimi yapan kişi üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

İzinsiz ham afyon üretenler, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır. 
İzin belgesinde tespit edilen miktardan az ham afyon veya kapsül teslim eden üreticilere, fiil 

suç oluşturmadığı takdirde, mahallî mülkî amir tarafından eksik teslim edilen miktarların teslim 
anındaki baş alım fiyatının iki misli kadar idarî para cezası verilir. 

Kontrol görevini yerine getirmeyen muhtarlar ve kolluk görevlileri, Türk Ceza Kanununun göre
vi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Ancak, verilecek cezanın 
yarısından üçte ikisine kadarı indirilir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili yakalamalarda 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu 35 inci maddesi hükümleri uygulanmaz." 

(117) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"MADDE 41- Bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu 
ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan 
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mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin 
temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartlan 
bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar vali
liğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır. 

Denetlemenin esas ve usulleri bu bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Bu Kanunun; 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 28 ve 30 uncu maddelerindeki yükümlü

lükleri yerine getirmeyenlere ihtar cezası verilir. İhtarın tebliğinden itibaren on gün içinde yüküm
lülüklerini yerine getirmeyenlerden; 

Kanunun; 
a) 9, 10, 25, 26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara asgari ücretin bir aylık tutarı kadar, 
b) 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlar ile sözleşmeyi tek ta

raflı ve haksız olarak fesheden işletmelere asgari ücretin bir aylık tutarının üçte ikisi kadar, 
idarî para cezası verilir. 
Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen asgari ücret 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu 

maddesine göre tespit edilen fiil tarihindeki asgari ücrettir. 
Fiilin tekrarı hâlinde bu cezalar iki katına çıkarılır. 
Fiilin sürmesi hâlinde ise meslekten geçici men cezası verilir. 
Bu maddedeki idarî yaptırımlara karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir. 
Bu Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak açılan işyerleri durumun öğrenilmesinden itiba

ren İl Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili mercilerin müracaatı üzerine mahallî mülkî amirce yedi gün 
içinde kapatılır." 

(118) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun; 
a) 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 42- Fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, 
a) Bu Kanunda belirli yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, onbeş Türk Lirasından otuz Türk 

Lirasına kadar, 
b) Kadastro çalışması veya itirazın incelenmesi sırasında çağrılan yerlere özürsüz olarak gelme

yen bilirkişi veya tanıklara, on Türk Lirasından onbeş Türk Lirasına kadar, 
idarî para cezası verilir. 
Bu maddede belirtilen eylemler için kadastro sırasında, kadastro müdürünün yazısı üzerine, 

yargılama sırasında ise resen araştırma inceleme yapılarak kadastro hâkimi tarafından karar verilir. 
Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösteren sebeplerin varlığı hâlinde verilen ceza 

kaldırılır." 
b) 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 43- Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı taşınmaz malı 

kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait taşınmaz malı başkası adına yazdırmak 
için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesine göre ce
zalandırılır. 

Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı bir taşınmaz malı hi
le ile veya kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydetti-
rirse, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık veya belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre 
cezalandırılır." 

(119) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun; 
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a) 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 15- Bu Kanunun; 
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına ve 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aykırı ha

reket edenlere beş Türk Lirası, 
b) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (g) bentlerine aykırı hareket edenlere on Türk Lirası, 
c) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentlerine aykırı hareket edenlere on-

beş Türk lirası, 
idarî para cezası verilir. Ölçü ve ölçü aletlerine elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 

karar verilir. 
Bu fiillerin tekrarı hâlinde yukarıdaki cezalar iki kat artırılarak uygulanır. 
Bu idarî yaptırımlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü tarafından karar verilir." 
b) 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki fiil

lerin seri imalat yapanlar veya toptan satıcılar tarafından işlenmesi hâlinde, failler hakkında altı ay
dan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur." 

(120) 1/6/1989 tarihli ve 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci, Malî Müşavir
lik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun; 

a) 40 inci maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan "Devlet memurlarına" ibaresi, "kamu gö
revlilerine" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 47 nci maddesinde yer alan "Devlet memurlarına" ibaresi, "kamu görevlilerine" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

c) 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- 3 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı davrananlar hakkında altı aydan bir yıla 

kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. 
13, 15/4, 43/1, 43/2, 44 ve 45 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı davranışta bulu

nanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, yüz güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur. 

12 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki hükme aykırı davranışta bulunan kişi hakkında, fiil da
ha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve adlî pa
ra cezasına hükmolunur." 

(121) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde; 
1. Duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara kum, çakıl alan 

veya çekenlere ikiyüzelli Türk Lirası, 
2. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıkları döken

lere beşyüz Türk Lirası, 
3. Kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapan, kum, çakıl alan veya çekenlere ikibinbeşyüz Türk Li

rasından beşbin Türk Lirasına kadar, 
idarî para cezası verilir." 
(122) 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanunun; 
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a) 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "391 inci" ibaresi "124 üncü" şeklinde değişti
rilmiştir. 

b) 28 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuruluşun yayınlarından 

sorumlu en üst yöneticisi ile kuruluşun sahibi olan anonim şirketin yönetim kurulu başkanı hakkında 
üçbin günden dokuzbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ayrıca, kuruluşa Üst Kurulca üç 
aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı verilebilir; fiilin tekrarı hâlinde yayın izni iptal edilir. 
Hangi yayınların gelir getirici yayınlar olduğu Üst Kurul tarafından belirlenir." 

c) 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 33- Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, 

yayın ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulma
ması veya aykırılığın tekrarı hâlinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ oniki kez arasında 
durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir prog
ram yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, il
gili kamu kurum ve kumluşlanna Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk 
hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk 
dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır. 

Aykırılığın tekrarı hâlinde; 
a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara, ihlâlin ağırlığına göre, ikiyüzellibin Türk Lirasından 

az olmamak kaydıyla beşyüzbin Türk Lirasına kadar, 
b) Yerel, bölgesel ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlara; 
1. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapan

lara, ihlâlin ağırlığına göre, yüzyirmibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla ikiyüzbin Türk Li
rasına kadar, 

2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüz bin ilâ bir milyon arasında nüfusa ulaşan il ve ilçele
re yayın yapanlara ihlâlin ağırlığına göre, altmışbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla yüzyir
mibin Türk Lirasına kadar, 

3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzelli bin ilâ beşyüz bin arasında nüfusa ulaşan il ve il
çelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, kırkbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla seksen-
bin Türk Lirasına kadar, 

4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanla
ra, ihlâlin ağırlığına göre, onbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla yirmibin Türk Lirasına kadar, 

c) Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar, 
idarî para cezası verilir. 
İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı hâlinde bu idarî para cezaları yarı 

oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde ikinci kez tekrarında ihlâ
lin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur. 

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması hâ
linde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlâlin tekrarı hâlinde yayın sü
resiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir. 

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile 
ile elde eden kuruluşların yayın lisans izni iptal edilir. 
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Uyarı cezasını gerektiren hâller dışındaki ihlâllerde ilgili tarafın savunması alınır. 
Cezaların uygulanış usulleri ile gerekçeli olarak kamuoyuna duyuruluş şekli yönetmelikle be

lirlenir." 
ç) 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 34- Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kuruldan izin almadan radyo ve tele

vizyon yayını yapan ya da izni Üst Kurul tarafından geçici ya da sürekli iptal edilmesine rağmen 
yayında bulunan kişi veya kuruluşların sahip ve yöneticileri, altı aydan iki yıla kadar hapis ve elli gün
den beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Yayın bantlarını bir yıl süre ile muhafaza etmeyen ve bu süre içerisinde Üst Kurul tarafından ve
ya Cumhuriyet başsavcılığınca istenmesine rağmen sesli ve görüntülü olarak teslim etmeyen yayın ku
ruluşlarının sahip veya yöneticileri, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Gönderilen bandın içerik bakımından istenen yayın olmaması veya bantta tahrifat, çıkarma, sil
me gibi işlemler yapılması hâlinde, yayın kuruluşlarının sahip ve yöneticileri iki yıldan on yıla ka
dar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğüne karşı yıkıcı ve bölücü faaliyetlere sevk edecek şekilde yayın yapan radyo ve televizyon yayın 
organlarının işletenleri hakkında, Türk Ceza Kanununda yer alan suçlardan dolayı verilecek ceza 
yarı oranında artırılır." 

(123) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununun 7 nci 
maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu yasaklara aykırı hareket edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan perso
nel ve sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan do
layı kamu görevlisi sayılırlar ve bu personelin özelleştirilmenin paralarına ve para hükmündeki ev
rak ve senetlerine ve mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her 
türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan do
layı haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm ile Dördüncü 
Kısım Birinci Bölüm altında yer alan suçlara ilişkin hükümler uygulanır." 

(124) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun; 
a) 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İdarî para cezalan 
MADDE 16- Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzelkişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya 

bu birliklerin üyelerine; 
a) Muafiyet, menfi tespit ve birleşme veya devralma için izin başvurusu ile bu Kanunun yürür

lüğe girmesinden önce yapılmış olan anlaşmalara ilişkin bildirim ve başvurularda yanıltıcı veya yanlış 
bilgi verilmesi halinde, üçbinikiyüzelli Türk Lirası, 

b) Kurul kararı ile bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde hiç bilgi verilmemesi, eksik, 
yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, üçbinikiyüzelli Türk Lirası, 

c) İzne tabi birleşme veya devralma işlemlerinin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçek
leştirilmesi halinde, binyediyüz Türk Lirası, 

d) Bu Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kurulun verdiği muafiyet karar
larındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, ikibin Türk Lirası, 

idarî para cezası verir. 
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Bu Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddesinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirdiği Kurul 
kararı ile sabit olanlarla bu Kanunun 11 inci maddesinin (b) bendinde yazılı davranışlarda bulunan
lara altıbinbeşyüz Türk Lirasından aşağı olmamak üzere, ceza verilecek teşebbüs niteliğindeki ger
çek ve tüzelkişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin bir yıl önceki malî yıl so
nunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safı gelirinin yüzde onuna kadar ida
rî para cezası verilir. 

Tüzelkişiliği olan teşebbüs ve teşebbüs birliklerine birinci fıkrada belirtilen idarî para cezalarının 
verilmesi halinde, bu tüzelkişiliğin yönetim organlarında görev alan gerçek kişilere de şahsen veri
len cezanın yüzde onuna kadar ayrıca idarî para cezası verilir. 

Süresi içinde bildirilmiş anlaşma ve kararlara, bu Kanun hükümlerini açık bir biçimde ihlal etme
meleri durumunda Kumlun vereceği nihai karara kadar geçecek süre için para cezası uygulanmaz." 

b) 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Nispî idarî para cezaları 
MADDE 17- Kurul, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine kararda belirtilecek tarihten başlamak üze

re her gün için; 
a) 9 uncu maddeye göre verilen ihlale son verilmesine ve diğer tedbirlere ilişkin karara uyulma

ması halinde, binyediyüz Türk Lirası, 
b) 11 inci maddenin (b) bendinde öngörülen Kurul kararlarının ve tedbirlerinin yerine getiril

memesi halinde, sekizyüzelli Türk Lirası, 
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yasaklanan davranışların yapılması halinde, sekiz

yüzelli Türk Lirası, 
d) 15 inci madde uyarınca Kurul uzmanlarının yerinde inceleme yapmalarının engellenmesi ha

linde yediyüz Türk Lirası, 
nispî idarî para cezası verir." 
c) 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Nispi nitelikte idarî para cezası ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararının verilmesi 
MADDE 18- Nispi nitelikte idarî para cezası verilmesine ilişkin karara karşı yargı yoluna başvu

rulması halinde, bu kararla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verildiği takdirde, iptal davasının 
açıldığı tarihten itibaren nispi nitelikte idarî para cezası uygulanmaz." 

ç) 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55 - Kurulun nihai kararlarına, tedbir kararlarına ve idarî para cezalarına ilişkin ka

rarlarına karşı iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür." 
d) 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 60- Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmündedir. Görevleri ile 

ilgili olarak suç işleyen Kurul başkan ve üyeleri ile personeli ceza sorumluluğu bakımından kamu gö
revlisi sayılır. Kurul başkan ve üyeleri ile personeline karşı görevlerinden dolayı işlenen suçlar ka
mu görevlisine karşı işlenmiş sayılır. 

Bu konudaki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür." 
(125) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun; 
a) 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 25- 6 ncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara 

aykırı hareket edenlere, aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için seksen Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. 
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4 üncü maddenin yedinci fıkrasında, 5 inci maddede, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında, 6/A 
maddesinde, 6/B, 6/C maddeleri uyannca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda, 7 nci maddenin 
beşinci fıkrasında, 9 uncu maddede, 9/A maddesinde, 10 uncu maddede, 10/A maddesinde, 11/A 
maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 12, 13, 14, 15 ve 27 nci maddelerde belirtilen yükümlü
lüklerden her birine aykırı hareket edenlere yüzaltmış Türk Lirası idari para cezası verilir. 

7 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı 
hareket edenlere dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça tespit ve ilân olunan usul ve esaslara aykırı 
hareket edenlere sekizyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan 
radyo ve televizyonlar aracılığıyla gerçekleştirilmişse, ceza on katı olarak uygulanır. 

18 inci maddeye aykırı hareket eden üretici-imalatçıya veya ithalatçıya binaltıyüz Türk Lirası, 
satıcı-sağlayıcıya ise üçyüzyirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere üçbinikiyüz Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

11 inci maddeye aykırı hareket edenlere sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aykırılık 
ülke düzeyinde yayım yapan süreli yayın aracılığı ile gerçekleşmişse, ceza yirmi katı olarak uygu
lanır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kuruluşundan kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü rek
lam ve ilânın durdurulmasını ister. Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde, reklam ve ilânın 
durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı-gün için yüzaltmışbin Türk Lirası ida
rî para cezası verilir. Bakanlık, kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilânın dur
durulması talebi ile Tüketici Mahkemesine başvurur. 

16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya dur
durma ve/veya düzeltme ve/veya beşbinaltıyüz Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. Reklam Ku
rulu tarafından, ihlalin niteliğine göre bu yaptırımlar birlikte veya ayrı ayrı uygulanabilir. 16 ncı mad
deye aykırılık, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise, 
idarî para cezası on katı olarak uygulanır. 

7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket edenlere, kampanya konusu mal 
veya hizmetin fatura bedeli oranında idarî para cezası verilir. Kampanyayı düzenleyen, tüketici kam
panyadan ayrıldığında para iadesinde bulunursa bu ceza uygulanmaz. 

7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, 7 nci madde hükümlerine uygun kam
panya düzenlemeleri için bir hafta süre tanınır. Bu sürenin bitiminde aykırılığın devam ettiğinin tes
piti halinde, bu hükme aykırı hareket edenlerle 24 ve 24/A maddelerinde belirtilen yükümlülüklere 
aykırı hareket edenlere seksenbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezalan, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli ola
rak uygulanır." 

b) 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26- 25 inci maddenin bir, dört, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralarındaki idarî 

yaptırımlara Bakanlık tarafından, diğer fıkralarındaki idarî para cezalarına mahallî mülkî amir ta
rafından karar verilir. 

Bu yaptırımlara ilişkin kararlar, kararı veren makam tarafından yedi gün içerisinde ilgilinin men
sup olduğu meslek kuruluşuna bildirilir." 

(126) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 54 üncü maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 2 5 1 -

"Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
a) İşsizlik sigortasına ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların ücretlerinden indirim veya 

kesinti yapan işverenlere her bir sigortalı için 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 un
cu maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık as
gari ücret tutarında, 

b) 48 inci maddede öngörülen işten ayrılma bildirgesini Kuruma vermeyen işverenlere her bir 
fiil için ayrı ayrı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre sanayi ke
siminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin iki katı tutarında, 

idarî para cezası verilir." 
(127) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin altıncı 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanun hükümlerine göre verilmiş olup da tahsil edilen idarî para cezaları Kurum hesabına 

aktarılır." 
(128) 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun; 
a) 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- Sunî ve tabiî tohumlamada kullanılan ve damızlık belgesi bulunan erkek 

damızlıklarını, hastalık ve damızlık özellikleri bakımından Bakanlıkça belirlenen yönetmelik gereğince 
muayene ettirmeyenler ile belgesiz damızlık kullananlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

b) 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Evrakta tahrifat 
MADDE 17- Safkan Arap ve safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönet

meliğe göre verilmesi gereken evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edil
miş evrakı bilerek kullananlar; Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri
ne göre cezalandırılır. 

Soy kütüğüne giren damızlık hayvanlar ile safkan Arap ve safkan İngiliz atlan hakkında gerçeğe 
uymayan evrak tanzim edenler veya başka bir hayvana ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde 
ve hayvanın eşkali üzerinde değişiklik yapanlara, beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına ka
dar idarî para cezası verilir. Ayrıca, söz konusu hayvanların soy kütüğünden kayıtları silinir, pedig-
rileri iptal edilerek geri alınır." 

c) 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 18- 6 ncı maddeye aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne kayıtlı damızlıkların, saf

kan Arap ve safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pedigrilerini 7 nci maddedeki süreler içinde ge
ri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pedigrisine işletmeyen hayvan sahiple
rine, ikiyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Ayrıca, söz konusu hayvanların soy kütüğünden kaydı silinir ve pedigrileri iptal edilerek geri 
alınır." 

ç) 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 19- Bakanlıktan izin almadan suni tohumlama ve embriyo transferi faaliyetinde bu

lunanlar veya aynı maksatla sperma üretimi merkezi ve embriyo transfer laboratuvan kuranlar veya 
sperma ve embriyo satanlara bin Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir 
ve bu laboratuvarlar faaliyetten men edilir." 

(129) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatınm Sistemi Kanununun; 
a) 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
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"3. Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ha
pis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edi
min ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi 
kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması," 

b) 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İdarî yaptırımlar 
MADDE 22- Konularına göre Müsteşarlık veya Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek sure

tiyle bu Kanuna tâbi gerçek ve tüzel kişilere, bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesi hükümlerine aykırı emeklilik sözleşmesi düzenlenmesi halinde ikibin Türk 

Lirası, 
b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen aktarma yükümlülüğüne aykırılık halinde bin 

Türk Lirası, 
c) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen yatırıma yönlendirme yükümlülüğüne aykırılık 

halinde bin Türk Lirası, 
d) 6 ncı maddesinde öngörülen ödeme veya aktarma yükümlülüğüne aykırılık halinde bin Türk 

Lirası, 
e) 6 ncı maddesinin son fıkrasında öngörülen tasdik yükümlülüğünün yerine getirilmeden söz

leşmelerin uygulamaya konulması halinde ikibin Türk Lirası, 
f) 7 nci maddesinde öngörülen katılımcı tarafından ödenecek giderler veya ücretler konusunda 

bilgilendirme yükümlülüğüne aykırılık halinde bin Türk Lirası, 
g) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen kavramların kul

lanılması halinde beşbin Türk Lirası, 
h) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak ilan ve reklam faaliyetinde bu

lunulması halinde onbin Türk Lirası, 
ı) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen katılımcılara bilgi verilmesi yükümlülüğüne 

aykırılık halinde bin Türk Lirası, 
j) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen sorumlulukların yerine getirilmemesi halin

de ikibin Türk Lirası, 
k) 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak aracılık faaliyetinde bulunulması 

veya aracılık hizmeti sağlanması hallerinde dörtbin Türk Lirası, 
1) 12 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen nitelikleri haiz olmayan 

kişilerin çalıştırılması halinde onbin Türk Lirası, 
m) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen bildirim yükümlülüğünün yerine getirilme

mesi halinde ikibin Türk Lirası, 
n) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen kişilerin yasaklanan 

görevlerde çalıştırılması halinde onbin Türk Lirası, 
o) 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak anasözleşme değişikliklerinin 

tescil edilmesi halinde onbin Türk Lirası, 
p) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak malvarlıklarının devri veya bir 

başka şirketle birleşilmesi halinde onbin Türk Lirası, 
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r) 21 inci maddesinde öngörülen bağımsız dış denetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ha
linde onbin Türk Lirası, 

s) Bakanlık, Müsteşarlık ve Kurul tarafından alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğler 
ile yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde, yukarıdaki fıkralarda, sigortacılık mevzuatı ve 
sermaye piyasası mevzuatında öngörülmüş bir cezanın olmadığı hallerde bin Türk Lirası, 

idarî para cezası verilir. 
Yukarıda belirtilen idarî para cezalarının uygulanmasından önce ilgili kuruluş veya kişilerin sa

vunmaları alınır. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savun
ma verilmemesi halinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. 

İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen para cezası iki katı, iz
leyen tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî 
para cezasının verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. 

Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen suçu işleyenler hakkında kanunî 
kovuşturmaya geçilmekle birlikte, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Müsteşarlığın talebi üzeri
ne valiliklerce bunların işyerleri geçici olarak kapatılır; ilan ve reklamları durdurulur ya da toplatılır. 

c) 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ceza sorumluluğu 
MADDE 23- Bu Kanuna göre gereken izinleri almaksızın emeklilik faaliyetinde bulunan veya 

ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ve ilan ve reklamları ve kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda 
bu Kanunda belirtilen kuruluşların adını kullanan ya da 10 uncu madde hükümlerine aykırı olarak bu 
Kanunda düzenlenen faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan ger
çek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri üç yıldan beş yıla kadar hapis ve üçyüz günden ikibin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca idarî tedbir olarak bu faaliyetlerin yürütülmesine ma
ni olunur. 

Şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensupları, portföy yönetim 
şirketinin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensupları, görevleri dolayısıyla 
kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, denetimleri ve sorumlulukları altında bulunan şirkete ait 
para veya diğer varlıkları zimmetine geçirirlerse, Türk Ceza Kanununun, zimmet suçuna ilişkin hü
kümlerine göre cezalandırılırlar. 

Bu Kanunda gösterilen yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi ve belgele
ri vermeyen ya da denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan gerçek kişilerle tüzel 
kişilerin görevli ve ilgilileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanuna tabî gerçek ve tüzel kişilerin bu Kanunda gösterilen merciler ile denetim görevlile
rine, mahkemelere ve diğer resmi dairelere hitaben düzenledikleri veya yayımladıkları belgelerde 
yapılan gerçeğe aykırı beyanlarından dolayı bunları veya bunların düzenlenmesine esas olan her tür
lü belgeleri imzalayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hüküm
lerine göre verilecek ceza bir kat artırılır. 

Bu Kanuna tabî kuruluşların itibarını kırabilecek veya servetine zarar verebilecek bir hususa 
kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haber yayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. Bu fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
İsimleri belirtilmese dahi bu Kanuna tâbi kuruluşların güvenilirliği konusunda kamuoyunda tered-
düte yol açarak bu kuruluşların malî bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte 
asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayınlayanlar dörtyüz günden üçbin güne kadar adlî pa
ra cezası ile cezalandırılır. 
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Bu Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında 
bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, bunların iştirakleri ve kuruluşları ile 
katılımcıya ait öğrendikleri sırları, bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına 
açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük bu kişilerin görevden ayrılma
larından sonra da devam eder. Bu yükümlülüğe uymayan kimseler Türk Ceza Kanununun 239 uncu 
maddesine göre cezalandırılır. 

Bu Kanuna tâbi kuruluşların mensupları ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla ilgi
li kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen bu Kanuna tâbi kuruluşlara veya emeklilik söz
leşmesi ile açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden 
ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu madde hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler Türk 
Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır. 

Bu maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yazılı kişiler, öğrendikleri sırları kendileri ya 
da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, haklarında Türk Ceza Kanununun 239 uncu 
maddesine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

ç) 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Soruşturma ve kovuşturma usulü 
MADDE 24- Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, konu

larına göre Müsteşarlık veya Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunul
masına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verirlerse, Müsteşarlık veya Kurul, Ceza Muhakemesi Kanununa göre kendisine 
tebliğ edilecek bu kararlara karşı itiraza yetkilidir. Bu fıkra uyarınca yapılan soruşturmalar netice
sinde açılan kamu davalarında, Müsteşarlık veya Kurulun başvuruda bulunması hâlinde, bunlar 
başvuru tarihinde katılan sıfatını kazanırlar." 

(130) 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun; 
a) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kurulun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmündedir. Kurulun başkan ve üyeleri 

ile diğer personeli görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suçlardan 
dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar." 

b) 11 inci maddesinin sekiz ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Tahsil edilen idarî para cezalarının % 10'u Kurum özel hesabına aktarılır." 
"İdarî para cezaları dahil, kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk 

derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kuaıl kararlarına karşı yapılan başvuruları 
acele işlerden sayar." 

(131) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun; 
a) 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 9- Kurul, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere yapacağı yazılı 

ihtara rağmen mevzuata aykın durumlarını devam ettirenlere aşağıdaki yaptırım ve cezalan uygular: 
a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, ek

sik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme 
imkanının verilmemesi hallerinde, üçyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve yedi gün içinde 
bilgilerin doğru olarak verilmesi veya inceleme imkanının sağlanması ihtar edilir. Ancak, kolay gi
derilebilecek kusurlu haller için ilgili gerçek ve tüzel kişilerden belgelerin doğru olarak verilmesi 
veya inceleme imkanının sağlanması istenir. 

b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edil
diğinin saptanması halinde, ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve otuz gün içinde gön
derilmesi ihtar edilir. 
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c) Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getiril
mediğinin saptanması halinde, üçyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve otuz gün içinde dü
zeltilmesi ihtar edilir. 

d) Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda, ger
çek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen husus
ları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kumla bildirilmemesi halinde, dörtyüzbin Türk Lirası ida
rî para cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. 

e) Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet sü
resi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, dörtyüzbin Türk Lirası 
idarî para cezası verilir ve otuz gün içerisinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. 

f) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, beşyüzbin Türk 
Lirası idarî para cezası verilir ve on beş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhe faaliyetin dur
durulması ihtar edilir. 

g) Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında 
ortadan kalktığının saptanması halinde lisans veya sertifika iptal edilir. Ancak, bu şartların baştan 
mevcut olmadığının saptanması halinde ise lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca beşyüzbin 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Yukarıdaki idarî para cezalarını gerektiren fiillerin ihtara rağmen düzeltilmemesi veya tekrar
lanması hallerinde idarî para cezalan her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uy
gulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para cezası verilmesini gerektiren 
aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Ancak, aynı fiil iki yıl içinde 
işlendiği takdirde, artırılarak uygulanacak idarî para cezasının tutarı cezaya muhatap tüzel kişinin 
bir önceki malî yılına ilişkin bilançosundaki safı satış hasılatının yüzde yirmisini aşamaz. Cezaların 
bu düzeye ulaşması halinde, Kurul lisans veya sertifikayı iptal edebilir. 

Bir lisans veya sertifikanın iptali halinde, yeni bir lisans veya sertifika verilene kadar, verilen hiz
metin aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır. 

Doğal gaz şehir içi dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul 
hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle, lisansı iptal eder. Dağıtım şebe
kesinin mülkiyetini elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisinde il
gili şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkılır. Uygulamaya ilişkin usul 
ve esaslar yönetmeliklerde belirlenir. 

Bu maddede düzenlenen tüm idarî para cezaları hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen tüzel kişi ta
rafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz." 

b) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İdarî para cezaları dahil, kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk 

derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvurulan 
acele işlerden sayar." 

c) 12 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Kurulun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmündedir. Kurulun başkan ve üye

leri ile diğer personeli görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suç
lardan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar. 
Görevleri ile ilgili olarak suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli hakkında so
ruşturma ve kovuşturma genel hükümlere göre yapılır." 
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(132) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 38 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 38- Bu Kanunun; 
a) 20, 24 ve 26 ncı maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket edenler, altı aydan bir yıla 

kadar hapis cezası, 
b) Bu Kanunun 8, 14, 16 ve 17 nci maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden kişiler, 

elli günden az olmamak üzere adlî para cezası, 
ile cezalandırılır. 
Bu suçlardan dolayı ilgili sendika veya konfederasyon hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik 

tedbirlerine hükmolunur." 
(133) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uy

gulanmasına Dair Kanunun; 
a) 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Bu Kanunun; 
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında ikibin Türk Li

rasından beşbin Türk Lirasına kadar, 
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında on bin Türk Li

rasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar, 
c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında iki bin Türk Li

rasından beşbin Türk Lirasına kadar, 
d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında iki bin Türk Li

rasından beşbin Türk Lirasına kadar, 
e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında bin Türk Li

rasından ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar, 
f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beşbin Türk Lirasından 

onikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar, 
g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykın hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile 

onaylanmış kuruluşlar hakkında yirmibeşbin Türk Lirasından altmışikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar, 
h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları 

ile onaylanmış kuruluşlar hakkında beşbin Türk Lirasından onikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar, 
idarî para cezası uygulanır. 
Bu Kanundaki idarî para cezalan, aynı fiilin bir suç veya daha ağır idarî para cezası ile ceza

landırılmayı gerektiren kabahat oluşturmaması hâlinde uygulanır." 
b) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanunda yer alan idarî para cezaları, yetkili kuruluşlar tarafından verilir." 
(134) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 9- Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında icraî veya ihmalî davranışla göre

vini kötüye kullanan yapı denetim kuruluşunun ortaklan, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, pro
je müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine göre 
cezalandırılır. 

Yapı denetim kuruluşunun ortak ve yöneticileri, mimar ve mühendisleri ile laboratuvar görev
lileri bu kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi 
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veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemeleri hâlinde Türk Ceza Kanununun 
resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 

Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı belge düzenlendiğinin 
izin belgesi verildikten sonra anlaşılması hâlinde, izin belgesi derhal iptal edilir. 

Bu Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükmolunan kesinleşmiş mahkeme kararlan, Cumhuriyet 
başsavcılıklarınca Bakanlığa ve mimar ve mühendislerin bağlı olduğu meslek odalarına bildirilir. 

Yapı denetim kuruluşu ile denetçi mimar ve mühendisleri; eylem ve işlemlerinden 3194 sayılı 
İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler." 

(135) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım 
ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 8- Kuruluş ve faaliyet iznini almadan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler üret
mek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenlere; işyerleri veya ikametgâhlarında söz ko
nusu maddeleri üretenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. 
Ancak, hükmolunan adlî para cezasının miktarı üretilmiş tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler 
piyasa değerinin on katı tutarından az olamaz. Bu hüküm 6 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına 
aykırı hareket edenler hakkında da uygulanır." 

(136) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 21 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 21-18 inci maddeye göre bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen 
bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için ikiyüzelli Türk Lirası ida
rî para cezası verilir. 

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı 

için ikibinbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili ya
bancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli mas
rafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. 

Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya bin Türk Li
rasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Ba
kanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili va
liliğe bildirilir. 

Bu Kanuna göre idarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile 
yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir." 

(137) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"MADDE 107- Bu Kanunun; 
a) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, 
b) 96 ncı maddesindeki yasaklara uymayan, 
işveren veya işveren vekiline beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
İş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki 

ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve sonuç
landırmaya engel olan kimselere, beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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(138) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun; 
a) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, kamu görevlisi olmakla birlikte, hak

larında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanmaz." 

b) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre dev

let memurluğuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmaması," 
c) 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 20- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
a) Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel 

istihdam bürolarına her bir hizmet akdi için üçyüz Türk Lirası, 
b) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan 

istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyen özel 
istihdam bürolarına altıyüz Türk Lirası, 

c) Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz et
meyen özel istihdam bürolarına binikiyüz Türk Lirası, 

d) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere ikibin Türk Lirasından 
ellibin Türk Lirasına kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de üç
yüz Türk Lirası, 

e) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel 
kesim işyerlerine ikibin Türk Lirası, 

idarî para cezası verilir. 
Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın tamamı Kurum 

hesabına aktarılır." 
ç) 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21- Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında 

bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. 
İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz. 
Bu maddeye aykırı davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." 
(139) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun; 
a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştiril

mesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, av 
turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendirilmesini, 
avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin av yasakları ile bunların takibi ve cezaları kapsar." 

b) "ALTINCI KISIM" başlığı "Av Yasaklarının Takibi ve Cezalar" ve "ALTINCI KISIM"ın 
"BİRİNCİ BÖLÜM"ünün başlığı "Av Yasaklarının Takibi" şeklinde, 20 nci maddesi ise başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Av yasaklarının takibi 
MADDE 20- Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu Ka

nunun 19 uncu maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık ve Orman Genel Mü
dürlüğünce yapılır. 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu ile 10/3/1983 ta
rihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 
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Av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri bu Kanunda be
lirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye 
ve avlanılan hayvanlar ile avlanmada kullanılan ve bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara el-
koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir. Av yasağına aykırı hareket edenler, olay ye
rinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılır. Hüviyeti tespit edilemeyenler 
vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek en yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine ve 
bunlarla da tespiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülür ve Kabahatler Kanununun 
40 inci maddesine göre işlem yapılır. Görevli memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy bekçile
ri ile köy muhtarları da aynı yetkiyi haizdir. 

Elkonulan ve bulundurulması suç oluşturan silâhlar soruşturma evrakı ile birlikte Cumhuriyet 
başsavcılığına intikal ettirilir. 

Canlı av hayvanları hemen, yaralı olanlar ise tedavi edildikten sonra doğaya salınır veya Türki
ye'nin uluslar arası sözleşmelerdeki taahhütleri de dikkate alınarak Bakanlıkça gerekli işlem yapılır. 

Av koruma ve kontrollerinde Bakanlık görevlilerine veya güvenlik güçlerine gönüllü destek sağla
mak üzere Bakanlıkça belirlenecek kişilere fahri av müfettişliği görev ve unvanı verilebilir. Fahri av 
müfettişleri; bu Kanuna göre yasak avlanma sayılan fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması 
amacıyla Genel Müdürlükçe kendilerine verilen tutanağı düzenleyerek en geç bir hafta içinde en yakın 
orman idaresi birimine teslim etmek mecburiyetindedir. Fahri av müfettişlerinin seçimi, eğitimi, gö
rev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Avcılar talep hâlinde av koruma memurlarına, saha bekçilerine, polis ve jandarma ile köy ve kır 
bekçilerine, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerine avlanma belge ve izinleri ile avladıkları hayvan
ları ibraz etmek zorundadırlar. Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin ihbarında ve talep hâlinde ta
kibinde köy ve kır bekçileri, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri av koruma memurlarına ve saha 
bekçilerine yardıma mecburdurlar. 

Av koruma memurları ve saha bekçilerinden; Bakanlıkça lüzum görülecek olanlara, Bakanlar 
Kurulunca belirlenen silâhlar demirbaş olarak verilir. Av koruma memurları ve saha bekçileri bu Ka
nunla kendilerine verilen görevlerini ifa sırasında silâhlarını 6831 sayılı Kanunun 78 inci maddesin
de belirtilen hâllerde kullanabilirler. 

Av koruma memurları görevlerini yaparken ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, rengi ve biçimi 
Bakanlıkça tespit edilen resmî kıyafet giymek mecburiyetindedirler. Resmî kıyafetler, silâh, telsiz 
ve diğer teçhizat ile araç ve gereçler Bakanlıkça verilir." 

c) 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21- 4 üncü maddenin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere, 5 in

ci maddenin birinci ve ikinci fıkraları gereğince tespit edilen av miktarı ve avlanma süreleri dışında 
avlananlara, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlıkça getirilecek yasaklara uymayan
lara, her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

4 üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve 
barındıkları ortamı zehirleyenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

4 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üret
me istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama 
bırakılması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet ve
renlere ve tahrip edenlere Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci maddeleri yürürlüğe girinceye ka
dar 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uygulanır. 
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Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdeki yaban hayatı koruma ve geliştirme saha
larına izinsiz olarak kurulan yapı ve tesisler, masrafı yapı ve tesisi kurana ait olmak üzere, ilgili ida
re tarafından yıktırılır. 

Bu Kanunda belirtilen yasak fiillerin fahri av müfettişleri tarafından işlenmesi halinde verilecek ce
zalar iki misli uygulanır. Yasak avlanma fiilini işleyen veya gerçeğe aykırı tutanak düzenleyen fahri av 
müfettişlerinin belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha fahri av müfettişliği görevi verilmez. 

5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uymayan radyo ve televizyon kuru
luşları hakkında 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesi
ne neden olunması halinde, failler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." 

ç) 22 nci maddesinde yer alan "bir milyar lira" ibaresi, "binikiyüz Türk Lirası" şeklinde değişti
rilmiştir. 

d) 23 üncü maddesinde yer alan "yüzelli milyon lira" ibaresi, "yüzelli Türk Lirası" ve "üçyüz 
milyon lira" ibaresi "üçyüz Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 

e) 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 24- 6 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan zehirle avlanma hariç diğer 

yasaklara ve esaslara aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere yüzelli Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. 

Zehirle avlananlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık belgesini almadan avlananlara üçyüz Türk Lirası; av

lanma izni olmadan avlananlara ise yüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan avlananlara bin Türk Lirası idarî 

para cezası verilir. 
Avcılık belgesini ve avlanma izin belgesini yanında taşımadan avlananlara elli Türk Lirası ida

ri para cezası verilir." 
f) 25 inci maddesinde yer alan "onmilyar lira" ibaresi, "onbin Türk Lirası" ve "beşmilyar lira" 

ibaresi "beşbin Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 
g) 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26- 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Ba

kanlığın koyacağı esaslara uymayanlara, beşyüz Türk Lirasından ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar 
idarî para cezası verilir. 

18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa uymayanlara üçbin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir." 

ğ) 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Avdan men etme ve elkoyma 
MADDE 28 - Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir. 
Avlanılan canlı veya cansız hayvanlar ile bunların avlanılmasında kullanılan ve bulundurulması 

yasak olan eşya ve vasıtalara elkonulur. Bunlardan bulundurulması yasak olan eşya veya vasıtalar 
hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır. 

Elkonulan cansız av hayvanları orman idaresince satılarak bedeli Döner Sermaye İşletmesine ge
lir kaydedilir." 
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h) 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
"îdarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı 
MADDE 29- 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde 

ayrıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
22 nci maddede yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca avlak kuruluş izni iptal edilir. 
23 üncü maddede yazılı cezalara konu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca faillerin avcılık belgeleri 

iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki fiillerin 

tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki fi

illerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgesi yoksa, idarî para cezası yanında kendilerine iki yıl sü
reyle avcılık belgesi verilmez, avcılık belgesi olanlar ise ayrıca iki yıl süreyle avcılıktan men edilir. 

26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ilgililerin ayrıca, 
18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki faaliyetlerden iki yıl süreyle men'ine ve 19 uncu mad
dedeki iznin iptaline karar verilir." 

ı) 30 uncu maddesinin başlığı "İdarî para cezalarına karar verme yetkisi" şeklinde değiştirilmiştir. 
(140) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun; 
a) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "765" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
b) 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26 - Bu Kanunun; 
a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara beşbin Türk 

Lirası, 
5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, 
5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara dört-

yüz Türk Lirası, 
5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma 

faaliyetini engellemesi halinde dörtbin Türk Lirası, 
b) Bilette tayin edilen yeri başka bir kimseye verenler veya 6 ncı maddesine aykırı davranarak 

yolcu taşıyanlardan, her yolcu için taşıma ücretinin beş katı tutarı, taşıma senedi olmaksızın eşya 
taşıyanlardan bin Türk Lirası, 

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüz Türk Lirası, üçüncü ve 
dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, 

d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına bin Türk Lirası, ikin
ci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, altıncı fıkrasına aykırı davranan 
taşımacılara üçyüz Türk Lirası, 

e) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına üçbin Türk Lirası, 
f) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere beşyüz Türk Lirası, üc

ret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara beşyüz Türk Lirası, bunun dışında 
ikinci fıkraya aykırı davrananlara ikiyüz Türk Lirası, 

Zaman tarifesine uymayanlara ikiyüz Türk Lirası, zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işye
ri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara yüz Türk Lirası, 

g) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki 
nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne bin Türk Lirası, 
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h) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beşyüz Türk Lirası, 
ı) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara bin Türk 

Lirası, 
18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, 

ödenmesi gereken sigorta priminin on katı tutarında, 
i) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacıla

ra beşyüz Türk Lirası, 
j) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacıla

ra üçyüz Türk Lirası, 
İdarî para cezası verilir." 
c) 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 27- Bu Kanunda yazılı idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir karar vermeye yetkilidir. 
26 nci madde ile verilen idarî para cezaları, bu Kanunda ve yönetmelikte düzenlenen uyarma, 

geçici durdurma ve iptal gibi idarî yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez." 
ç) 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Tekrar 
MADDE 30 - Bu Kanunda belirtilen idarî para cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten iti

baren bir yıl içinde aynı nitelikteki fiili üç defa işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere, işlediği 
fiillerin cezalarının toplamının on katı idarî para cezası verilir ve taşıt şoförünün yurt içi taşımalar
da ticarî araç kullanım belgesi, yurt dışı taşımalarda da uluslararası sürücü sertifikası bir yıl süreyle 
askıya alınır." 

d) 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yetki belgeleri, taşıt belgeleri veya taşıt kartı üzerinde tahrifat yapan yetki belgesi sahipleri 

hakkında Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre verilecek ceza 
yarı oranında indirilir." 

(141) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun; 
a) 6 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mil

li savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile 
haksız mal edinme suçları nedeniyle haklarında soaışturma ve kovuşturma başlatılmış olan Yönetim 
Kurulu Başkan ve üyeleri, Bakan tarafından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılabilirler." 

b) 17 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kurum memurları hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 
(142) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun; 
a) 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 19- Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî yaptırımların uygulanması, bu 

Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve ted
birler diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. 

Bu Kanuna göre; 
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara altıyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması. 
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2) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engel
lenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi. 

3) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması. 
4) 5, 6, 7, 8, 16, 17 ve 18 inci maddelerin ihlali. 
b) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile 

bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması. 
2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi. 
3) 4 üncü madde hükümlerinin ihlali. 
4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı 

veya dolaysız olarak engellenmesi. 
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara 

Kurumca bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
Bayiler için yukarıda yer alan cezaların beşte biri uygulanır. 
Cezalar tahsil edilinceye kadar, mahkeme kararı ile ilgililerin varlıklarına tedbir konulabilir. Te

sisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilin
ceye kadar mühürlenir. 

Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar 
iki kat olarak uygulanır. 

Kurul tarafından verilen idarî para cezalarına karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi ola
rak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar." 

b) 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "765 sayılı Türk Ceza Kanununun 274 ün
cü" ibaresi, "Türk Ceza Kanununun 203 üncü" şeklinde değiştirilmiştir. 

(143) 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına 
İlişkin Kanunun 66 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 66- İhlal sayılan haller ve bu hallerde verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir. 
a) 56 nci maddenin (a), (b), (e) ve (f) bentlerindeki fiilleri kasten işleyenler bir yıldan iki yıla ka

dar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
b) 56 nci maddenin (c), (d) ve (g) bentlerini kasten ihlal edenler üçyüz günden az olmamak üze

re adlî para cezası ile cezalandırılır. 
c) Gerçeğe aykırı biçimde, kendisini başvuru sahibi veya hak sahibi olarak tanıtanlar üçyüz gün

den az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 
d) Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan fiiller, bir işletmenin çalışanları tarafından, hiz

metlerini yerine getirmeleri esnasında, doğrudan kendilerince veya emir üzerine işlenmişse, çalışan
lar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, temsilcisi veya idareci veya hangi sıfatla olur
sa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı şekilde cezalandırılır. 

Bu maddede yazılı suçların takibi şikayete bağlıdır." 
(144) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun; 
a) 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- Elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında; imza oluşturma 

verisi veya imza oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar 
ile izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturanlar bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 
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Yukarıdaki fıkrada işlenen suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından 
işlenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır." 

b) 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 17- Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak 

oluşturulan elektronik sertifikalan taklit veya tahrif edenler ile yetkisi olmadan elektronik sertifika 
oluşturanlar veya bu elektronik sertifikaları bilerek kullananlar, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada işlenen suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından 
işlenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır." 

c) 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 18- Bu Kanunun; 
a) 10 uncu maddesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeyen elektronik ser

tifika hizmet sağlayıcısına onbeşbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar, 
b) 11 inci maddesindeki yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmeyen elektronik sertifi

ka hizmet sağlayıcısına onikibin Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar, 
c) 12 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında onbeşbin Türk Lirasından otuz

bin Türk Lirasına kadar, 
d) 13 üncü maddesinin beş ve yedinci fıkralarındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen elektro

nik sertifika hizmet sağlayıcısına onikibin Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar, 
e) 15 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına otuz

bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar, 
idarî para cezası Telekomünikasyon Kurulu tarafından verilir. Bu madde hükümlerine göre il

gili tüzel kişi hakkında verilecek olan idarî para cezasının üst sınırı yetmişbeşbin Türk Lirasıdır." 
ç) 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri 
MADDE 19- Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla ilgili tüzel kişiler hakkında Türk Ceza 

Kanununun 60 inci maddesi hükmüne göre tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
İdarî para cezasını gerektiren eylemlerin işlendikleri tarihten itibaren geriye doğru üç yıl içinde 

üçüncü kez işlenmesi hâlinde Kurum tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin 
faaliyet izninin iptaline karar verilir." 

(145) 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Ka
nunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlân olunacak şartlara uymayan kişiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Kurulu 
tarafından, ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

(146) 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında 
Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 39- Aşağıdaki her bir bentte yazılı fiilleri işleyenler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
beşyüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır: 

a) Entegre devre topografyası hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini ger
çeğe aykırı olarak yapanlar. 

b) Korunan bir entegre devre topografyasının, korunan bir entegre devre topografyasını içeren 
entegre devrenin ya da koruma altında olan bir entegre devre topografyasını içeren ürünün veya am
balajının üzerine konulmuş entegre devre topografyası koruması olduğunu belirten işareti yetkisi ol
madan kaldıranlar. 
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c) Kendilerini haksız olarak entegre devre topografyası başvurusu veya entegre devre topograf
yası hakkı sahibi olarak gösterenler. 

Aşağıdaki her bir bentte yazılı fiilleri işleyenler hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz 
günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur: 

a) Hakkı olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunmadığını bilmesi gerektiği hâlde, bu Kanunun 
devir, intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı 
başkasına devreden, veren, rehneden ya da bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar. 

b) Korunan bir entegre devre topografyası hakkının sahibi olmayan veya koruma süresi biten 
veya entegre devre topografyası hakkı hükümsüz kalan veya entegre devre topografyası koru
masından doğan hakkı sona erdiği halde; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı 
eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilânlarına, hukuken korunan bir entegre devre to
pografyası koruma hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyanlar veya bu amaç
la yazılı ve görsel basındaki ilân ve reklamlarda bu tarz yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar. 

11 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinin her birinde sayılan fiilleri işleyenler hakkında, iki yıldan 
dört yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. 

Yukarıda yazılı suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğru
dan doğruya veya emir üzerine işlenmişse, çalışanlar ile birlikte suçun işlenmesine mani olmayan 
işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten 
kişi de aynı şekilde cezalandırılır. 

Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bu tü
zel kişi hakkında Türk Ceza Kanununun 60 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu maddede sayılan suçlardan dolayı kovuşturma yapılması şikayete bağlıdır." 
(147) 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlen

mesine Dair Kanunun; 
a) 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Spor müsabakalarının yapıldığı kapalı veya açık alanlara 11 inci maddede sayılan maddeleri so

kan kişilere; dört ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men ve bin Türk Lirası, fiilin tekrarı ha
linde sekiz ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men ve ikibinbeşyüz Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. Bu maddeleri kullanan kişilere; altı ay süre ile müsabakaları seyirden men ve binbeşyüz 
Türk Lirası, fiilin tekrarı halinde bir yıl süre ile müsabakaları seyirden men ve üçbin Türk Lirası ida
rî para cezası verilir." 

b) 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde; 14 üncü maddede öngörü

len yasaklara uymayanlar ile sahte, kullanılmış, tahrif edilmiş veya benzer şekilde hazırlanmış olan 
müsabaka biletlerini satan, satılmasına aracılık eden, bu biletleri basan veya satışa hazırlayan kim
seler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

c) 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21- Diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ilgililerin bağlı olduğu fe

derasyonun tâbi olduğu mevzuata göre verilecek disiplin cezaları dışında; 15 inci maddeye aykırı 
biçimde beyanat veren teknik personel ve sporculara beşbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına ka
dar idarî para cezası, diğerleri için ise ilk seferde üç aydan altı aya kadar spor müsabakalarını seyir
den men ve beşbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası, tekrarı halinde altı 
aydan bir yıla kadar spor müsabakalarını seyirden men cezası ile birlikte onbin Türk Lirasından el
libin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
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Bu Kanun hükümlerine aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen dernekler hakkında 4/11/2004 
tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılır." 

ç) 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 22- 16 ncı maddeye aykırı davranan görsel yayın kuruluşları hakkında 13/4/1994 ta

rihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun; basın mensup
ları hakkında da 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu hükümleri saklıdır. 

16 ncı maddede yazılı eylemlerde bulunan gerçek kişilere her yayın için onbin Türk Lirası, tü
zel kişilere ise; ellibin Türk Lirası idari para cezası verilir." 

d) 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 23- 17 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan kişilere beşyüz Türk Lirasından 

bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
17 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranan kişilere bin Türk Lirası, tekrarı halinde ikibin Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. Fail, kulübün veya bir taraftar demeğinin mensubu ise fiilin tekrarı halin
de mensubu bulunduğu kulüp veya demek hakkında da üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

e) 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İşledikleri fiillerle müsabakanın yapıldığı spor alanının zarara uğramasına sebebiyet veren 

kişilere, fiilleri ayrıca bir suç oluşturmadığı takdirde, altı ay spor müsabakalarını seyirden men ka
rarı ile bin Türk Lirası, tekrarı halinde bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men karan ve iki
bin Türk Lirası idari para cezası verilir." 

(148) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanununun; 

a) 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle

nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak
lanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlanndan 
mahkûm olanlar." 

b) 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 76- Odalar, borsalar ve birliklerin para, para hükmündeki evrak, senet ve sair malları 

ile ilgili olarak işledikleri suçlar dolayısıyla bunların personeli kamu görevlisi olarak cezalandırılır." 
c) 81 inci maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Oda, borsa ve birlik organlannın seçimlerinde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşlan 

aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda ya
pamazlar. Bu hükme aykırı davrananlar altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandınlır." 

ç) 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle

nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlanna karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştınna, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak
lanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlanndan 
mahkûm olmamak," 
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(149) 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun; 

a) Dokuzuncu Bölüm başlığı "İdari Yaptırımlar ve Ceza Hükümleri" şeklinde ve 29 uncu mad
desi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İdarî yaptırımlar ve cezalar 
MADDE 29- Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezai hükümler aşağıdaki şekilde düzen

lenmiştir: 
a) 4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptırmadan üretime geçen veya bu ürün

leri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kişilere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve işlet
me üretimden men edilir. Ayrıca, ürünlere elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar ve
rilir. Bu işletmelerin, tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim yapmalarına izin verilir. 

Üretim izni alınmamış gıdaları, bunlarla temasta bulunan madde ve malzemeleri veya miadı 
dolmuş gıda maddeleri satan veya satışa arzeden gerçek veya tüzel kişilere bin Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir. Ayrıca, bu ürünlere elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptıran; ancak, asgarî teknik ve hijyenik şart
larını muhafaza etmeden üretim yapan işyerleri, durumlarını düzeltinceye kadar faaliyetten men edi
lir, üretilen ürünlere el konulur ve sahipleri gerçek veya tüzelkişilere bin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. Ayrıca, elkonulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu işletmelere, 
mevcut durumlarını düzelttikten sonra üretim yapma izni verilir. İlgili mercilerce verilen otuz günlük 
süre içerisinde, eksikliklerini gidermeyen işyerlerinin çalışmaya esas olan izinleri iptal edilir. 

b) 5 inci maddede belirtilen, kuruluş veya faaliyet izni almadan faaliyete geçen özel gıda kont
rol laboratuvarı faaliyetten men edilir ve sahibi gerçek veya tüzel kişiye onbin Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir. 

c) 6 ncı maddeye göre sorumlu yöneticileri istihdam etmeyen işyerlerinin sahibi gerçek veya 
tüzel kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Otuz gün içinde, sorumlu yönetici görevlendi-
rilmediği takdirde, bu işyerleri faaliyetten men edilir. 

Yöneticilik görevini gereği gibi yerine getirmeyen sorumlu yöneticiye, üçyüz Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat artırılarak uygulanır. İkinci defa 
tekrarı halinde ise, kişi yöneticilikten men edilir. 

d) 18 inci maddede belirtilen sağlığın korunması ile ilgili hükümler dışında, 7 nci maddede be
lirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek ve tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Aykırılık, gıda maddelerinin etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri 
düzeltilinceye kadar bu gıda maddelerinin satışına izin verilmez. 

e) 10 uncu maddede belirtilen tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere beşbin Türk Lirası ida
rî para cezası verilir ve faaliyetten men edilir. 

f) 14 üncü maddede belirtilen acil durumlarda alınacak tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel kişile
re beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu kişilerce ürün piyasadan toplattırılır, eylemin tek
rarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

g) 16 ncı maddede belirtilen izlenebilirlikle ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere 
beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat artırıla
rak uygulanır. 

h) 17 nci maddede belirtilen işyeri sorumluluğu ile ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel 
kişilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat 
olarak uygulanır. 
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ı) Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlâl eden 
kişiler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar" 
başlıklı Bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılır. 

i) 19 uncu maddesinde belirtilen ithalat ve ihracatla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen gerçek 
ve tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir; ürün, ihracatçısı/ithalatçısı tarafından piya
sadan toplattırılır. Eylemin bir yıl içinde tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

j) 21 inci maddedeki reklam ve tanıtımlarla ilgili hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzel 
kişilere, beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat 
olarak uygulanır. 

k) 22 nci maddede belirtilen tüketici haklarının korunması ile ilgili hükümlere uymayan gerçek 
ve tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası 
iki kat olarak uygulanır. 

1) Bu Kanunun 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilen sularla ilgili hükümler ve takviye edici gıda
lar, bebek mamaları, özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar ve tıbbî amaçlı bebek mamaları ile ilgili hüküm
lere aykırı hareket eden işyeri, bu şartları yerine getirinceye kadar faaliyetten men edilir ve sahiple
rine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Eylemin bir yıl içinde tekrarı halinde, idarî para ce
zası iki kat olarak uygulanır. 

m) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere, beşbin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

n) Üreticisi tarafından piyasadan toplattırılmasına karar verilen ürünler, bir hafta içinde toplan
mak zorundadır. Ürünleri toplamayan üreticilere ayrıca beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, 
ürünler ilgili mercilerce toplattırılır ve masraflar yasal faizi ile birlikte üreticisinden tahsil edilir ve 
bu suretle toplattırılan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

b) 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İdarî yaptırımlara karar verme yetkisi 
MADDE 30- Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye, mahallî mülkî amir yet

kilidir." 
(150) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun; 
a) 7 nci maddesinin (c), (d), (j) ve (k) bentleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
"c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 inci maddesine göre yakalama. 
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakala

ma ve arama. 
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesi

ne göre yakalama. 
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk 

Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma." 
b) 10 uncu maddesinin (d) bendinde yer alan "ağır hapis veya" ve "affa uğramış olsa bile" iba

releri madde metninden çıkartılmıştır. 
c) 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Suçlar ve cezalar 
MADDE 19- Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır: 
a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görev

lisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 
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b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde 
bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan 
özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri, bu Kanunun 14 üncü maddesinde be
lirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuaıluşların yöneticileri, üç aydan bir yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel 
güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. 

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi 
olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat 
artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü gü
venlik tedbirlerine hükmolunur. 

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını 
yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri 
istihdam ettikleri her kişi için yüzelli gün adlî para cezası ile cezalandırılır. 

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğiti
mi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri, altı aya 
kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır." 

ç) 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İdarî para cezasını gerektiren fiiller 
MADDE 20- Bu Kanunda öngörülen idarî para cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 
a) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya gö

rev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik gö
revlisine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir. Bu 
kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. 

b) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirti
len süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bin Türk Lirası, 

c) 6 nci madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; kurum, ku
ruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası, 

d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, 
kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası, 

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, 
kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası, 

f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri 
süresinde yerine getirmeyenlere bin Türk Lirası, 

idarî para cezası verilir. 
Bu maddede öngörülen idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
d) 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21- Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güven

lik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorum
luluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usul
ler Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. 

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye'de ilgili branşta 
çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî so-
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rumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazi
ne Müsteşarlığınca sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

e) 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 23- Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan do

layı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 
Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç 

işlemiş gibi cezalandırılır." 
f) 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 25- Bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar 

her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır." 
(151) 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun; 
a) 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 14- Optisyen unvanını haiz olmadığı hâlde optisyenlik yapanlar veya optisyen ol

duğunu ilân edenlere otuzbeşbin Türk Lirası idari para cezası verilir ve müessesesi kapatılır." 
b) 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 15-11 inci maddede belirtilen yasaklara uymayanlara yirmibin Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir. 
6 ncı maddede zikredilen yasaklar hilafına hareket eden optisyenlere altıbin Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir ve üç ay süre ile optisyenlik mesleğini icra etmekten men edilirler. 
Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı şar

ta üst üste iki denetimde de uymadığı belirlenen optisyenler ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrası ile 8, 
10, 12 ve 13 üncü madde hükümlerine uymayanlara altıbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerdeki yasakların tekrarı hâlinde idarî para cezası iki kat 
olarak uygulanır. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırım kararlan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
(152) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun; 
a) 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 27- Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen mik

tarın tamamı ilgili belediyenin hesabına aktarılır. Bu para, tahsisi mahiyette olup amacı dışında kul
lanılamaz." 

b) 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
"îdarî para cezaları 
MADDE 28- Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: 
a) 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına üç-

yüz Türk Lirası idarî para cezası. 
b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiple-

nilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri al
mayanlara hayvan başına altmış Türk Lirası; yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara 
uymayanlara hayvan başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk Lirası 
idarî para cezası. 

d) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara 
hayvan başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası. 
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e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulu
nanlara hayvan başına onbin Türk Lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hay
van başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

f) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan 
başına üçyüz Türk Lirası; yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına binikiyüz 
Türk Lirası idarî para cezası. 

g) 10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yö
netmelik hükümlerine aykırı davrananlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası. 

h) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara binbeşyüz 
Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

ı) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk Lirası; 
ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

j) 13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına altıyüz Türk Lirası; 
aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi hâlinde öldürülen hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası 
idarî para cezası. 

k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara 
üçyüz Türk Lirası; (f) ve (1) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara elkonulur ve bunların mülkiyetinin kamuya geçiril
mesine karar verilir. 

1) RTÜK'ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve tele
vizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için altıbin Türk Lirası idarî para cezası. 

m) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçyüz Türk Lirası idarî para cezası. 
n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan 

başına yediyüz Türk Lirası idari para cezası. 
o) 23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası. 
Bu maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları 

ile (o) bendi dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gö
nüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim 
altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi hâlinde verilecek ceza iki 
kat artırılarak uygulanır." 

(153) 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun 17 nci maddesin
de yer alan "Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır." ibaresi "kamu görevlisi olarak ceza
ya hükmolunur." şeklinde değiştirilmiştir. 

(154) 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması 
ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak; 
a) Zorunlu tutulduğu hâlde gerekli işaret ve ibareleri taşımayan filmlerin dağıtım ve gösterimi

ni yapanlara onbin Türk Lirası, 
b) Zorunlu tutulduğu hâlde gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan filmlerin yapımcılarına elli-

bin Türk Lirası, 
c) Üzerindeki işaret ve ibarelere rağmen, bu işaret ve ibarelere uyulmaksızın dağıtım ve göste

rim yapanlara ellibin Türk Lirası, 
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idarî para cezası verilir. 
Bu maddede öngörülen idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir. İdarî para ce

zasının ödenmiş olması, yükümlülükleri ortadan kaldırmaz." 
(155) 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 

"DÖRDÜNCÜ BÖLÜM" başlığı, "Denetleme ve İdari Yaptırımlar" şeklinde, 12 nci maddesi ise 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İdarî yaptırımlar 
MADDE 12- Bu Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı ha

reket edenlere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bentlerde belirti
len esas ve usuller çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır: 

a) Kültür yatırımı veya girişimlerinin yönetim veya işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık 
ve eksiklikler için, belge sahibine denetim elemanlarının tespitleri doğrultusunda ikibin Türk Lirası 
idarî para cezası verilir; ayrıca, bunların giderilmesi için belirli bir süre verilerek uyanda bulunulur. 
Belirlenen sürede gerekli düzeltmelerin yapılmaması hâlinde, bu Kanuna göre verilen belgelerin ip
taline karar verilir. 

b) Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; 
1. Bakanlığa bilgi verilmeksizin, girişim belgeli tesisin tamamının veya kültür merkezlerinde 

kültürel faaliyetlerin yümtüldüğü belgelendirmeye esas bölümlerin, bir yıl içinde aralıksız olarak 
doksan günden fazla süreyle kapalı tutulması, 

2. Yazı, reklâm, afiş, broşür ve benzeri araçlarla Bakanlığın veya üçüncü kişilerin yanıltılması 
veya yanıltıcı unvan kullanılması veya taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi, 

3. Belgeli tesiste bulunanların can veya mal güvenliğinin sağlanmasında, belge sahibi veya te
sis sahibi veya sorumlusu veya personelin kusuruyla işletmede suç işlendiğinin tespiti, 

Hâllerinde, her bir aykırılıkla ilgili olarak, belge sahibi yatırımcı veya girişimciye beşbin Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. 

c) Belge sahibi yatırımcı veya işletmeciye; 
1. Bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata göre yararlandıkları teşvik unsurlarını, amacı dışında kul

landıklarının tespiti, 
2. Genel sağlık açısından tesisin vasıflarını önemli ölçüde yitirmiş olduğunun tespiti, 
3. Belgeli yatırım veya girişimin belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olduğunun tespiti, 
hâllerinde, her bir aykırılıkla ilgili olarak beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aynca, ge

rekli olması hâlinde belge sahibine belirli bir süre verilerek uyarıda bulunulur. Belirlenen sürede iste
nen hususlann yerine getirilmemesi hâlinde, bu Kanuna göre verilen belgelerin iptaline karar verilir. 

Bu maddedeki idarî para cezalarına karar vermeye denetim elemanları yetkilidir. 
Birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası verilmesi, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmez. 
Kültür yatırımı veya kültür girişimi belgelerinin iptaline Bakanlık yetkilidir. 
Bakanlık, ayrıca aşağıdaki hâllerde de bu belgeleri iptale yetkilidir: 
1. Belgeli tesisin faaliyetine son verilmesi, 
2. İşletmenin faaliyeti çerçevesinde ve yatırımcı veya işletmeci gerçek kişi ya da tüzel kişinin 

yöneticilerinin de iştirakiyle bir suç işlenmesi, 
3. Tesisin açık kalmasının veya girişimin sürdürülmesinin kültür varlıkları veya kültürel değer

ler açısından sakınca yaratması." 
(156) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 
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a) 61 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer 
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(9) Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biri
minin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst 
sınırından fazla olamaz." 

b) 73 üncü maddesinin başlığında yer alan "uzlaşma" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
c) 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(3) 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, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. Ancak, bu fıkradaki bir

den fazla nitelikli unsurun birlikte gerçekleşmesi halinde, ceza yarısı oranında artırılır. Bu fıkra hük
münün uygulandığı hallerde, (a) bendi hariç, şikâyet aranmaz." 

ç) 87 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması hâlinde, yu

karıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, 
yarısına kadar artırılır." 

d) 89 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(5) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birin

ci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz." 
e) 191 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"MADDE 191- (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya 

bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi 

hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuştu
rucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik 
tedbirine karar verebilir. 

(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen kurumda uy
gulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. 
Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendi
rilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kul
lanılmasının etki ve sonuçlan hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yöne
lik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık süre
lerle rapor düzenleyerek, hâkime verir. 

(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten iti
baren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına 
karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz. 

(5) Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış 
olan davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilir. 

(6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya 
uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra 
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da, iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulur. 
Ancak, bu durumda, hükmolunan cezanın infazı ertelenir. 

(7) Kişinin mahkûm olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun 
davranması halinde, infaz edilmiş sayılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir." 

f) 234 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(3) Kanuni temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ai

lesini veya yetkili makamları dummdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

(157) 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunun; 

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "alt ve üst sınırları veya bunlardan birinin gös
terildiği veya hiç gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "alt ve üst sınırlarından birisi veya bunlardan her 
ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte," ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

c) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(2) 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş kanunlarda; 
a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uyarınca hapse dönüştürülen cezalar, kanunlarında aksine bir hü

küm yoksa alt sınır bir yıl, üst sınır yirmidört yıl olarak, 
b) Hapis cezalarında kanunlarında aksine bir hüküm yoksa alt sınır bir ay, üst sınır beş yıl olarak, 
uygulanır." 
(158) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun; 
a) 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ağır hapis veya ağır para cezası" ibaresi, "ha

pis cezası" şeklinde değiştirilmiştir. 
b) 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 32- Bu Kanuna aykırı davranışlara uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Demek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya demeklere üye olmaları 

kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış 
kişileri bilerek demek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya demek üyesi iken demek
lere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen demek yöneticileri beşyüz Türk 
Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. 

b) Genel Kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya demek merkezi
nin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan demek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası 
idarî para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul 
toplantılarının iptaline de karar verilebilir. 

c) Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan pa
ranın yüzde beşi oranında idarî para cezası verilir. 

d) Demeğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan dernek yöneticilerine beşyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

e) Genel kurul ve diğer demek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve 
dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiille
ri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

f) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki ev
rak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya reh-
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neden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kumlu başkanı ve üyeleri 
veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna 
ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 

g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı derneklerin Türkiye'de temsilciliklerini veya şube
lerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bu derneklerle işbirliğinde bulunanlar veya bu demekleri üye 
kabul edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin de ka
patılmasına karar verilir. 

h) 16 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticileri
ne beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

ı) 17 nci maddede yer alan zorunluluğa uymayanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
j) 19 uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden 

az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 
k) 9 ve 19 uncu maddelerin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlara beşyüz Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. 
1) 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19 uncu maddede be

lirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen demek yöneticilerine beşyüz Türk Li
rası idarî para cezası verilir. 

m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası ida
rî para cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir. 

n) 29 uncu maddede belirtilen yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket 
eden demek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yüz günden az olma
mak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve demeğin feshine de karar verilir. 

o) 30 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden demek yöneticileri elli 
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c) bendine aykırı faali
yette bulunan demek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan az 
olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir. 

p) 30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende 
aykırı harekette bulunan demek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve der
neğin feshine de karar verilir. 

r) 31 inci maddede öngörülen zorunluluğa uymayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
c) 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mülkî idare amiri tarafından verilir." 
(159) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununun; 
a) 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Bu Kanun hükümlerine uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağıda belir

tilmiştir: 
a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbin Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. 
b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, ellibin Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, yetki ve izin belgeleri iptal edilir. Başka ad ve unvan 
altında olsa dahi, bu Kanun kapsamında çalışmalarına izin verilmez. 

c) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbeşbin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve kendilerine bir da
ha çalışma izni verilmez. 
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d) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. Fiilin tekrarı halinde, çalışma izinleri iptal edilir. 

e) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden kuruluşlara, onbeşbin Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve çalışma izinle
ri iptal edilir. 

f) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. 

g) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

h) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

ı) 8 inci maddeye aykırı hareket edenlere, onbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aykırılık 
etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri düzeltilinceye kadar ürüne el konulur ve yu
karıdaki para cezası uygulanıp ürün piyasadan toplattırılır. Toplatma masrafları müteşebbisten tah
sil edilir. 

j) 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 10 uncu maddeye aykırı hareket edenlere, otuzbin Türk Li
rası idarî para cezası verilir. 

k) Bu Kanuna göre denetimleri engelleyen kişi ve kuruluşlara, onbin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

b) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları, Bakanlık veya mahallî mülkî amir ta

rafından verilir." 
(160) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; 
a) 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- (1) Duruşmada suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik karan 

verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez." 
b) 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine, (5) numaralı alt bendinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir. 
"6. Nitelikli hırsızlık, yağma ve nitelikli yağma (madde 142, 148, 149)" 
c) 146 ncı maddesinin başlığı "Zorla getirme" şeklinde; birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(1) Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli neden

ler bulunan veya 145 inci maddeye göre çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla geti
rilmesine karar verilebilir." 

"(4) Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhâl, olanak bulunmadığında yol sü
resi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının 
önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır. 

(5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar ve hâkim, mahkeme veya Cum
huriyet savcısı tarafından, sorguya çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar devam eder." 

"(7) Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve şikayetçi ile ilgili olarak da zorla ge
tirme kararı verilebilir." 

ç) 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 150- (1) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilmek için malî imkânlardan yoksun bulu

nuyorsa, istemi hâlinde bir müdafi görevlendirilir. 
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(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, akıl hastası veya sağır ve dilsiz ise, istemi 
aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. 

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve 
kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarıla
cak yönetmelikle düzenlenir." 

d) 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"MADDE 171- (1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulan

masını gerektiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı ko
vuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı, 
a) Uzlaşma kapsamına giren, 
b) Üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren, 
Suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl sürey

le ertelenmesine karar verebilir. Suçtan zarar gören, bu karara 173 üncü madde hükümlerine göre 
itiraz edebilir. 

(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için, uzlaşmaya ilişkin hüküm
ler saklı kalmak üzere; 

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması, 
b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç işlemek

ten çekineceği kanaatini vermesi, 
c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası 

açılmasından daha yararlı olması, 
d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâ

le getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi, 
Koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. 
(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına ka

rar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi hâlinde kamu davası açılır. Erteleme süre
since zamanaşımı işlemez. 

(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kay
dedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. 

(6) Bu maddenin kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 ün
cü maddesinde koruma altına alınan İnkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz." 

e) 231 inci maddesinin başlığı "Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

"(5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya da
ha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ku
rulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade etmektedir. 

(6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; 
a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, 
b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bu

lundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, 
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c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâ
le getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi, 

gerekir. 
(7) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası er

telenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. 
(8) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde, sanık, beş yıl süreyle 

denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulur. Bu süre içinde, sanığın; 
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak 

amacıyla bir eğitim programına devam etmesine, 
b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı mes

lek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, 
c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü 

kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine 
Karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur. 
(9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık 

hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek su
retiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. 

(10) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve yükümlülüklere uygun davranıldığı 
takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi karan verilir. 

(11) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya yükümlülüklerine aykırı davranması 
halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri denetim sü
resi içinde yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleye
ceği bir kısmının infaz edilmemesine, hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine ya da seçenek 
yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir. 

(12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. 
(13) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu 

kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim ve
ya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. 

(14) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 
174 üncü maddesinde koruma altına alınan İnkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uy
gulanmaz." 

f) 253 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"MADDE 253- (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uz

laştırılması yoluna gidilebilir: 
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, 
b) Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Taksirle öldürme (madde 85), 
2. Kasten yaralama (madde 86, 87, 88), 
3. Taksirle yaralama (madde 89), 
4. Tehdit (madde 106, fıkra 1), 
5. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), 
6. Haksız arama (madde 120), 
7. Kişisel verilerin kaydedilmesi (madde 135, 137), 
8. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (madde 136, 137), 
9. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154), 
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10. Kötü muamele (madde 232), 
11. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli (Madde 233), 
12. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234), 
13. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 

(dördüncü fıkra hariç, madde 239), 
14. Bilişim sistemine girme (madde 243), 
15. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (madde 244), 
16. Kişilerin mallan üzerinde usulsüz tasarruf (madde 261), 
suçları. 
(2) Soruşturulması ve kovuştuaılması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer 

alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir. 
(3) Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, so

ruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olsa bile, uzlaştırma yoluna gidilemez. 
(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması halinde, Cumhuriyet savcısı, şüpheli ile 

mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan za
rar görenin temyiz kudretine sahip olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanuni temsilcisine yapılır. 

(5) Adresinin belirlenememesi veya yurt dışında olması dolayısıyla ya da başka bir nedenle 
mağdur veya suçtan zarar görene ya da bunların veya şüphelinin kanuni temsilcisine ulaşılamaması 
halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır. 

(6) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul ve
ya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılır. 

(7) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itiba
ren en geç üç gün içinde kararını Cumhuriyet savcısına bildirmediği takdirde, kendisinin teklifi red
dettiği kabul edilir. Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suç
tan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uz
laşmayı kabul etmesi gerekir. 

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifinin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça 
ilişkin delillerin toplanmasına engel değildir. 

(9) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde, Cum
huriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaştırmacı olarak avukat görevlen
dirilmesini barodan isteyebilir veya kamu görevlileri ya da toplumda saygınlığı olan kişiler arasından 
uzlaştırmacı görevlendirebilir. 

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri, uz
laştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur. 

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca 
uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, kendisine soruştur
manın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç on-
beş gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bir defaya mahsus olmak 
üzere bu süreyi beş gün daha uzatabilir. 

(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, 
suçtan zarar gören, kanuni temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gö
renin kendisi veya kanuni temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halin
de, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. 
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(14) Her bir müzakereye ilişkin olarak bir tutanak düzenlenerek, müzakereye katılan kişiler ta
rafından imzalanır. Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak 
Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimatlar verebilir. 

(15) Uzlaştırma müzakereleri sonucunda uzlaştırmacı bir rapor hazırlayarak, tutanaklar ve ken
disine verilen belge örnekleri ile birlikte Cumhuriyet savcısına verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi ha
linde, rapor içeriğinde, tarafların ne suretle uzlaştığı ayrıntılı olarak açıklanır. 

(16) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde, hakkında ko
vuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside 
bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli 
hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Kamu davasının açılmasının erte
lenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin 
dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, so
ruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz, açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. 

(17) Uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde, rapor içeriğinde, uzlaşmayı kabul etmeyen tarafın ge
rekçeleri açıklanır. 

(18) Mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmemesi halinde; 171 inci maddede
ki şartlar aranmaksızın, uzlaşmayı kabul eden şüpheli hakkında soruşturma konusu suçla ilgili ola
rak kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. 

(19) Mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen şüphelinin kabul et
memesi halinde; 171 inci maddedeki şartlar gerçekleşmiş olsa bile, şüpheli hakkında soruşturma ko
nusu suçla ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesi karan verilmez. 

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, bu açıklamalara ilişkin tutanaklar, 
herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz. 

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu ta
rihten itibaren uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenle
yerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava 
süresi işlemez. 

(22) Uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşma nedeniyle kovuşturmaya yer 
olmadığı kararının verilmiş olması halinde, bu giderlerin şüpheliden tahsiline kararda yer verilir. 

(23) Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, yönetmelikle düzenlenir." 
g) 254 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"MADDE 254- (1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kap

samında olduğunun anlaşılması halinde, uzlaştırma işlemleri 253 üncü maddede belirtilen usule gö
re, mahkeme tarafından yapılır. 

(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yeri
ne getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, 
takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aran
maksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme 
tarafından, 231 inci maddenin onuncu fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır. 

(3) Uzlaşma gerçekleşmediği takdirde, mahkeme; mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı 
kabul etmemesi halinde, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, uzlaşmayı kabul eden sanık 
hakkında kovuşturma konusu suçla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve-
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rebilir. Mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen sanığın kabul etmeme
si halinde, 231 inci maddedeki şartlar gerçekleşmiş olsa bile, sanık hakkında kovuşturma konusu 
suçla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez." 

(161) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanu
nun 107 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki "onsekiz" ibaresi, "onbeş" olarak değiştirilmiştir. 

(162) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun; 
a) 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 

bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suç
lar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanna 
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kul
lanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olanlar lisanslı depo 
işletemezler, bunlara ortak olamazlar, yönetici ve denetçi görevlerinde bulunamazlar." 

b) 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 34- Fon, lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınırlandırıcılar ve bu Kanun kapsamında li

sans alan diğer ilgililerin malikleri, yöneticileri, denetçileri ve personeli kendi kusurlarından ileri ge
len zararlardan dolayı Fon, lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınırlandırıcılar ve bu Kanun kapsamında 
lisans alan diğer ilgililerle birlikte sorumludur. 

Fon, lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınırlandırıcıların yöneticileri, denetçileri ve personeli ile 
bu Kanun kapsamında lisans alan diğer ilgililer; bunların işlem ve faaliyetlerine, ürün ve ürün senet
lerine, para ve mallarına, evrak, rapor, hesap, kayıt ve defterlerine ve diğer başka belgelere ilişkin işle
dikleri suçlardan dolayı ceza sorumluluğu bakımından kamu görevlisi sayılırlar. Bunlar tarafından dü
zenlenen evraklar, Türk Ceza Kanununun tatbiki bakımından resmî evrak olarak kabul edilir. 

Ayrıca aşağıdaki fiil ve hareketlere ilişkin daha ağır bir ceza hükmü öngörülmemişse; 
a) 23 üncü maddede belirtilen ve tutmakla yükümlü olunan kayıt ve defterleri hiç veya doğru ve 

düzgün şekilde tutmayan ya da noter tasdikini yaptırmayan veya defter ve belgelerin saklama süre
sine uymayan lisanslı depo işletmesi yöneticileri hakkında Türk Ticaret Kanununun 67 nci madde
sinde öngörülen cezalar tatbik olunur. 

b) Lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde ücret talep ve tahsil eden, 35 inci 
madde hükmüne aykırı hareket eden, ürün senedinin ilgili yönetmeliğinde düzenlenen içerik, şekil 
ve muhafaza şartlarına uymayan lisanslı depo işletmesinin yönetici ve personeli ile diğer ilgililerine 
mahallî mülkî amir tarafından beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para ce
zası verilir. 

c) 17 nci maddenin birinci fıkrası, 21 inci maddenin birinci fıkrası, 27 nci maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi ve son fıkrası, 32 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden lisanslı depo yö
netici ve personeline mahallî mülkî amir tarafından beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Li
rasına kadar idarî para cezası verilir. 

d) Kasıtlı olarak hatalı numune alan veya alınan numuneyi kasıtlı olarak tahrip eden veya ürü
nü temsil etme niteliğini bozan veya bu Kanun kapsamında depolanan veya depolanacak olan her
hangi bir tarım ürününü kasten gerçeğe aykırı şekilde tartan, derecelendiren, sınıflandıran ya da hu
kuken geçerli bir mazereti olmadıkça lisanslı depo işletmesi ile borsa arasında imzalanan ve Ba
kanlıkça onaylanan sözleşmeye uygun hareket etmeyen, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (h) 
bentleri, 28 inci maddenin birinci fıkrası, 29 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hare-
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ket edenlere mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî 
para cezası verilir. 

e) Bu Kanuna uygun olarak verilen bir lisansı, tahrif, taklit veya yanlış olarak temsil eden, üze
rinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da Kanunen yetkisi olmaksızın lisans veya ürün senedini 
kredi veya herhangi bir şekilde menfaat temini amacıyla düzenleyen veya kullanan, kendine menfa
at sağlamak amacıyla depolama hizmetlerini Kanuna uygun olarak yerine getirmeyen, 8 inci madde
nin birinci fıkrası, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve 33 üncü madde hükümlerine aykırı 
davranan kişiler, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır. 

Bu madde kapsamında işlenen fiillerin neticesinde oluşan zararların herhangi bir şekilde taz
min edilmemiş olması halinde genel hükümlere göre tazmin ettirilir." 

(163) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun; 
a) 51 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan il özel idaresi sorumluları hakkında, 

fiilleri daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, Türk Ceza Kanununun 257 nci 
maddesi hükümleri uygulanır." 

b) 55 inci maddesinin başlığı "İdarî yaptırımlar" şeklinde ve bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"İl özel idaresinin görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak 
il genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen kararlara aykırı davrananlara; 
fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin bir tüzel kişinin 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bu tüzel kişiye verilecek idarî para cezası bir kat artırılır. 

Birinci fıkrada belirtilen fiillerin yeme, içme, eğlenme, dinlenme, yatma, bakım ve temizlenme 
gibi ihtiyaçlarla ilgili ticaret, sanat ve meslekleri yapanlar tarafından işlenmesi durumunda, ayrıca üç 
günden yedi güne kadar işyerinin kapatılmasına karar verilir." 

c) 56 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İdarî yaptırım kararı verme yetkisi 
MADDE 56- 55 inci maddede öngörülen idarî yaptırımlara il encümeni tarafından karar verilir. 

Ancak vali veya kaymakam, fiilin işlendiğini tespit ettirdiğinde, yüz Türk Lirası idarî para cezasına 
ve üç güne kadar işyerinin kapatılmasına karar verebilir." 

ç) 60 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"İşyeri kapatma yaptırımın uygulanması 
MADDE 60- İşyeri kapatma yaptırımı, yaptırım süresince işyerinin mühürlenmesi suretiyle uy

gulanır." 
(164) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 
a) 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî yaptırımların uygulanması, bu 

Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve ted
birler diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. 

Bu Kanuna göre; 
a) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyetlerin yapılması. 
2) 4 üncü maddenin son fıkrasının ihlâli. 
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3) 10 uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak 
engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi. 

4) 12 ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli. 
b) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerinin ihlâli. 
2) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile 

bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması. 
3) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi. 
4) Son fıkrası hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli. 
c) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara ellibin Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir. 
ç) 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (6) numaralı bendinin ihlâli hâlinde bayilere yüzbin 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Ancak tüpün sisteme bağlantısının kullanıcı tarafından yapıldığının kanıtlanması durumunda 

tüp bayii ve dağıtıcı şirketlere hukukî ve cezaî sorumluluk yüklenmez. 
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanla

ra Kurumca bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Cezalar tahsil edilinceye kadar mahkeme kararı ile ilgililerin varlıklarına tedbir konulabilir. Te

sisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hâle getirilin
ceye kadar mühürlenir. 

Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı hâlinde, cezalar iki kat ola
rak uygulanır. 

İdarî para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci 
maddesine göre tayin olunur." 

b) 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişile

rin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi hükümleri uygulanır." 
c) 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kurulun idarî para cezası dışındaki kararlarına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi ola

rak Danıştay'da görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar." 
(165) 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama 

Şekli Hakkında Kanunun; 
a) 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"(2) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk derece mahkemelerince karar verilmiş olup, tem

yiz edilmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş bulunan dava dosyaları, yeni kanun
ların lehe hükümler içerip içermediği yönünde değerlendirme yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca ilgili mahkemesine iade edilemez. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ta
rafından lehe kanun uygulaması bağlamında yeniden değerlendirilmek üzere daha önce iade edilmiş 
olan dosyalarda, mahkemesince yapılan değerlendirmede yeni kanunların lehe düzenleme içerdiği so
nucuna varılması halinde; önceki hüküm ortadan kaldırılarak, yeni bir hüküm kurulur. Yeni kanun
ların lehe düzenleme içermediği sonucuna varılması halinde ise; dosya, ilgili ceza dairesinde gerek
li temyiz incelemesine tâbi tutulmak üzere re'sen Yargıtaya gönderilir." 
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b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi "Bu ücret, yargılama giderlerinden 
sayılır." şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(3) Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında yapılacak dağıtıma ve bu madde hü
kümlerine göre yapılacak ödemelerin denetlenmesine ilişkin esas ve usuller, Türkiye Barolar Bir
liğinin görüşü alınmak suretiyle, Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönet
melikte belirlenir." 

(166) 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Bu Kanunun; 
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal eden 

üreticiye yirmibin Türk Lirası, 
b) 4 üncü maddesinin; 
1) (a) bendinde belirtilen yasaklardan herhangi birine uymayan üreticiye yirmibin Türk Lirası, 
2) (b) bendinde belirtilen personeli istihdam etmeyen ve (c) bendi uyarınca bildirimde bulun

mayan üreticiye onbin Türk Lirası, 
3) (d) bendine aykırı hareket eden kozmetik ürünün üreticisine ellibin Türk Lirası, 
4) (e) bendine göre muhtevasında hiç bulunmaması gereken maddeler içeren kozmetik ürünle

ri piyasaya arz eden üreticiye yirmibin Türk Lirası, muhtevasında belirli limit ve şartların dışında 
maddeler içeren kozmetik ürünleri piyasaya arz eden üreticiye onbeşbin Türk Lirası, 

5) (g) bendinde belirtilen yükümlülüğü ihlâl eden üreticiye yirmibin Türk Lirası, 
idarî para cezası Sağlık Bakanlığınca verilir. 
Bu Kanuna göre idarî para cezasını gerektiren fiilin tekrarı hâlinde idarî para cezaları iki kat 

olarak uygulanır. 
Bu maddeye göre idarî para cezası verilmiş olması, ihlâl edilen yükümlülüğün niteliğine göre 

gereken diğer idarî tedbirlerin ve müeyyidelerin uygulanmasına engel olmaz." 
(167) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun; 
a) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 3- (1) Bu Kanunun; 
a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hü

küm bulunmaması halinde, 
b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını ge

rektiren bütün fiiller hakkında, 
uygulanır." 
b) 17 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idarî para cezası, Devlet Hazinesine; bele

diyelerce verilen idarî para cezası ilgili belediye bütçesine tahsil edilir. Kişinin ekonomik durumu
nun müsait olmaması halinde, nispî nitelikteki idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi 
koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında 
ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. 

(4) Kesinleşen karar, derhal tahsil için mahallin en büyük mal memuruna veya belediyelerde 
belediye saymanına verilir. İdarî para cezası, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Belediyeler dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından verilip de tahsil edilen idarî para cezasının kanunla belirlenen bir oranı, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşunun hesabına aktarılır." 
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c) 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

"(5) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz 
yoluna gidilebilir. 

(6) Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı 
verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım ka
rarma karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir. 

(7) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım ka
rarı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna 
gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir. 

(8) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının 
görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka 
aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür." 

ç) 28 inci maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve fıkra nu
maraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(9) İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş 
idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında 
değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir." 

d) Geçici 1 inci maddesinde yer alan "Bu Kanunda" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ve 1 Ha
ziran 2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren diğer kanunlardaki idarî para cezaları ile ilgili olarak" iba
resi eklenmiştir. 

(168) 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 13 üncü maddesinden sonra gelmek 
üzere, aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir. 

"Yasaklanmış hakların geri verilmesi 
MADDE 13/A- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlann belli bir suçtan dolayı 

veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış 
hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; 

a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin geç
miş olması, 

b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve dürüst bir insan olarak hayatını 
sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması, 

gerekir. 
(2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukuki ne

denle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için, 
hükmün kesinleştiği tarihten itibaren mahkûm olunan cezaya tekabül eden ceza zamanaşımı süresi 
kadar bir sürenin geçmesi gerekir. 

(3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü 
veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgahının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkeme
nin karar vermesi gerekir. 

(4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcısını 
ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir. 

(5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hüküm
le ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir. 
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(6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine 
kaydedilir. 

(7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle oluşan bütün masraflar 
hükümlü tarafından karşılanır." 

(169) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun; 
a) 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 19- (1) Çocuğun işlediği üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerekti

ren suçlardan dolayı Ceza Muhakemesi Kanunundaki diğer koşullann varlığı halinde; kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi karan verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından erteleme süresi üç yıldır. Ayrıca, 
Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki koşul çocuğun 
ailesinin veya kendisinin ekonomik durumunun elverişli olmaması hâlinde aranmayabilir." 

b) 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"MADDE 23- (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ce

za üç yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezası ise, Ceza Muhakemesi Kanunundaki diğer 
koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. 
Ancak, bu kişiler açısından denetim süresi üç yıldır. Ayrıca, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 in
ci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki koşul, çocuğun ailesinin veya kendisinin ekonomik du
rumunun elverişli olmaması hâlinde aranmayabilir." 

c) 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"MADDE 24- (1) Suça sürüklenen çocuklara yüklenen suçlarla ilgili olarak Ceza Muhakemesi 

Kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri uygulanır." 
(170) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 22 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 22- Bu Kanunda yazılı olan idarî cezalar mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 2- (1) Aşağıdaki kanun hükümleri yürürlükten kaldınlmıştır. 
a) 30 Mayıs 1283; 8 Sefer 1284 tarihli Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair Nizamname, 
b) 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatinin 

34 ve 36 ncı maddeleri, 
c) 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Kanunun 14, 15 ve 16 ncı maddeleri, 
ç) 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Kanunun 422 ve 454 üncü maddeleri, 
d) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun 80 ve ek 9 uncu maddeleri, 
e) 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi, 
f) 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ek 1 ve ek 2 nci maddeleri, 
g) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 
ğ) 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi, 
h) 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun 27 ve 29 uncu maddeleri, 
ı) 27/1/1936 tarihli ve 2903 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 
i) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi, 
j) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Kanunun 17 ve 23 üncü maddeleri, 
k) 16/7/1943 tarihli ve 4473 sayılı Kanunun 37 ve 42 nci maddeleri, 
1) 7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı Kanunun 11 inci maddesi, 
m) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (C) ve (E) fıkraları ile 14 ve 

45 inci maddeleri, 
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n) 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin iki ve beşinci fıkraları, 
o) 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Kanunun 57 ve 58 inci maddeleri ile 61 inci maddesinin üçün

cü fıkrası, 
ö) 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Kanunun 27 nci maddesi, 
p) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Kanunun 73, 74 ve 79 uncu maddeleri, 
r) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi, 
s) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrası, 
ş) 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunun 69 ve 73 üncü maddeleri, 
t) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 80 ve ek 7 nci maddeleri, 
u) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Kanunun 58 inci maddesi, 
ü) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun 57 nci maddesi, 
v) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 48 ve 49 uncu maddeleri, 
y) 4/1/1960 tarihli ve 7402 sayılı Kanunun 21 inci maddesi, 
z) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinin ikinci fıkrası, 
aa) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin beşinci fıkrası, 
bb) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun 139 ve 178 inci maddeleri, 
cc) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Kanunun 38 inci maddesi, 
çç) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 
dd) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri, 
ee) 19/3/1969 tarihli 1136 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 
ff) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin (III) numaralı fıkrası, 
gg) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, 
ğğ) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 
hh) 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Kanunun 81 inci maddesi, 
ıı) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 
ii) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Kanunun 142, 144 ve 145 inci maddeleri, 
jj) 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 

kk) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) 
bentleri, 

11) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin dört, beş ve altıncı fıkraları, 
mm) 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası ile ek 2 nci 

maddesi, 
nn) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi, 
oo) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 
öö) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin yedi ilâ onikinci fıkraları, 
pp) 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 11 inci mad

desinin dokuz ve onbirinci fıkraları, 
rr) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 
ss) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin ikinci fıkrası, 
şş) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 27 ve 31 inci maddeleri ile 30 uncu maddesinin iki 

ve üçüncü fıkraları, 
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tt) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 
uu) 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Kanunun 67 nci maddesi, 
üü) 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Kanunun 40 inci maddesi, 
w ) 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Kanunun 27, 28 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 29 uncu 

maddesi, 
yy) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 

83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 
zz) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 
aaa) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Kanunun 26 ve 29 uncu maddeleri, 
bbb) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrası, 
ccc) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 33 üncü mad

desinin dört ve beşinci fıkraları, 
ççç) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi. 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay ilgili ceza dairesinde bu

lunan dosyalar hakkında bu Kanunun lehe hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde dosya esas
tan incelenmek, acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi dikkate alınmak su
retiyle karar verilir. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan mahkûmiyet ka
rarları hakkında, lehe kanun hükümleri, hükmü veren mahkemece 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci maddeleri dikkate alınmak 
suretiyle dosya üzerinden incelenmek suretiyle belirlenir. Ancak, hükmün konusunun herhangi bir in
celeme, araştırma, delil tartışması ve takdir hakkının kullanılmasını gerektirmesi halinde inceleme, 
duruşma açılmak suretiyle yapılabilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda lehe 
hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımı hü
kümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kovuşturma evresinde bulunan da
va dosyaları hakkında: 

a) Mahkemenin görevli olmaması hâlinde, dosya üzerinde yapılacak inceleme sonucunda veri
lecek görevsizlik kararıyla dosya, görevli mahkemeye gönderilir. 

b) Daha önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yapılmış olan işlem ve kararlar hukukî ge
çerliliklerini sürdürürler. 

GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı idari 
yaptırıma dönüşen fiiller nedeniyle; 

a) Soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığınca, 
b) Kovuşturma evresinde mahkemece, 
idarî yaptırım kararı verilir. 
Birinci fıkra kapsamına giren fiillerden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan işlerde 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan işlerde ise ilgili dairece, 
bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere gelişlerindeki usule uygun olarak dava dosyası hükmü veren 
mahkemeye gönderilir. 
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MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
İV. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı V. 
R. Akdağ 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA, 

TEMEL CEZA KANUNLARINDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Mu
vakkatinin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının bağlama cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mecra dahilinde her ne suretle olursa olsun balık sayhgahı tesis edenler ef ali mezkûreden ta-
haddüs edecek zarar ve ziyanı tazminden maada mahallî mülkî amir tarafından ikiyüzelli Türk Lirası 
idarî para cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 2- 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatinin 33 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının bağlama cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bilamüsaade mecraların tarafeyn süddelerinde fetha ve mehaz kuşat edenler ile süddeler üze
rine tarik ihdas eyleyenler tahakkuk edecek zararuziyanın tazmininden maada mahallî mülkî amir ta
rafından beşyüz Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak, verilen para cezasının miktarı 
meydana gelen zarar ve ziyandan az olamaz." 

MADDE 3- 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 11- İşbu Kanun ile ikinci maddede mezkûr nizamnamelere muhalif hareket edenlere 
liman başkanı tarafından beşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ve
rilir." 

MADDE 4- 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 10- Bu Kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip ve
ya müdürlerine belediye encümeni tarafından yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 5- 10/4/1926 tarihli ve 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması 
Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 7- Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden kişi, yüz günden az olmamak üzere ad
lî para cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 6- 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve 
Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Bu Kanunun 1 inci maddesi hükmüne aykırı olarak Türkiye limanlan arasında ka
botaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlannın sahiplerine bin Türk Lirasından 
yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Donatanı yabancı olan gemilerle yabancıla
ra ait sair deniz taşıtları, idarî para cezası tahsil edilinceye kadar elverişli bir limanda masrafları ken
disine ait olmak üzere tutulur. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yalnızca Türk vatan
daşlarına tanınan haklan kullanan yabancılara beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar ida
rî para cezası verilir ve gemi ve sair deniz taşıtları seferden alıkonulur. 

Birinci fıkrada yazılı olan idarî para cezalarına o yerin mülkî amiri, diğer idarî tedbirlere liman 
başkanı tarafından karar verilir." 

MADDE 7- 26/5/1926 tarihli ve 859 sayılı İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene 
ve Satılması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 20- Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak tohum üreten, satışa arz eden veya satan 
kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, üretilen, satışa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 2 9 1 -

arz edilen veya satılan tohumlara elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu 
madde hükmüne göre, idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî 
mülkî amir yetkilidir." 

MADDE 8- 10/6/1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile 
Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"EK MADDE 2- Bu şişelere diğer ticaret ve sanat müesseseleri tarafından imal edilen madde
ler konup satılamaz. Bu yasağa aykırı hareket eden kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, şişelere içindekilerle birlikte elkonularak mülkiyetinin kamu
ya geçirilmesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre, idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya ge
çirilmesine belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahallî mülkî amir 
karar vermeye yetkilidir." 

MADDE 9- 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kul
lanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanunun 21 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 21- Bu Kanunda tasrih edilen kaidelere riayet etmiyen veya memnuiyetlere muhalif ha
reket eden ecza ticarethaneleri sahip veya müdiri mesulleri ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehir
li ve müessir maddeler satıcılığı yapanlara, mahallî mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirasından beşyüz 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu maddelerin satışı kamu sağlığı bakımından tehlikeli bir 
durum oluşturuyorsa, tehlike giderilinceye kadar geçici olarak işletme faaliyetten menedilir." 

MADDE 10- 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Şeriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Tea
müller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun 9 uncu mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Uzman olup da izinsiz lâboratuvar açanın lâboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin 
alınıncaya kadar mahallî mülkî amir tarafından kapatılır. Uzman olmayıp da bu çeşit lâboratuvar 
açanlara veya izinle açmış oldukları lâboratuvarlarını uzman olmayanlara terk edenlere bin Türk Li
rasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir ve ayrıca lâboratuvar kapatılır." 

MADDE 11- 992 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 10- Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hüküm

lere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket et
tiği belirlenenlere mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar ida
rî para cezası verilir. Ayrıca, şartlar yerine getirilinceye kadar lâboratuvar kapatılır." 

MADDE 12- 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 36 nci 
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ret talebinin, kötüniyetle yapıldığının anlaşılması ve esas yönünden kabul edilmemesi hâlin
de, talepte bulunanların her birine mahkemece beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar 
idari para cezası verilir. 

Hâkim hakkında aynı davada aynı tarafça tekrar ileri sürülen ret talebinin reddi hâlinde verile
cek idari para cezası, daha önce verilen idari para cezasının iki katından az olamaz." 

MADDE 13- 1086 sayılı Kanunun 90 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 90- Islahın davayı uzatmak veya karşı tarafı rahatsız etmek gibi kötüniyetli düşünce

lerle yapıldığı deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ıslahı dikkate almadan karar verir. 
Ayrıca, mahkemece kötüniyetle ıslaha başvurana, karşı tarafın bu yüzden uğradığı bütün zararlarının 
tazmininin yanı sıra ikiyüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 
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MADDE 14- 1086 sayılı Kanunun 113/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 113/A- İhtiyati tedbir kararının uygulanması dolayısıyla verilen emre uymayan veya 

o yolda alınmış tedbire aykırı davranışta bulunan kimse fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç 
oluşturmadığı takdirde, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 15- 1086 sayılı Kanunun 149 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kapalı yapılan duruşmalar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır." 
MADDE 16-1086 sayılı Kanunun 150 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda münasip ol

mayan bir söz söylemeye veya davranışta bulunmaya devam ederse derhâl yakalanması emredilerek 
hakkında dört güne kadar disiplin hapsi uygulanır. Ancak, avukatlar ve çocuklar hakkında disiplin 
hapsi uygulanmaz." 

"Mahkemenin düzenini bozan fiilin veya mahkeme huzurunda söylenen sözün suç oluşturması 
halinde, durum bir tutanakla Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir ve gerekiyorsa fiili işleyenin yaka
lanması emredilerek Cumhuriyet başsavcılığında hazır bulundurulması sağlanır. Ancak bu durum 
üçüncü fıkra hükmüne göre disiplin hapsi uygulanmasını engellemez." 

MADDE 17- 1086 sayılı Kanunun 253 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 253- Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar 

zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili 
usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonra
dan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır." 

MADDE 18- 1086 sayılı Kanunun 271 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 271- Tanık, kanuni bir sebep göstermeden veya göstermiş olduğu sebep mahkemece 

kabul edilmemesine rağmen tanıklık yapmaktan çekinir, kendisine sorulan sorulara cevap vermek
ten kaçınır ya da yemin etmemekte direnirse, bu yüzden doğan giderler takdir edilerek, hakkında ka
mu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilmesine karar verilir. Ayrıca, tanıklığının veya yemini
nin gerçekleştirilmesi için, dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde onbeş günü geçme
mek üzere disiplin hapsine karar verilebilir. Kişi, tanıklığa ve yemine ilişkin yükümlülüğüne uygun 
davranması halinde, derhâl serbest bırakılır." 

MADDE 19- 1086 sayılı Kanunun 313 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 313- Hâkim, senedin münkire aidiyetine karar verdiği takdirde münkiri talep vuku

unda davanın teahhuru sebebiyle diğer tarafın maruz kaldığı zararı tazmine mahkûm eder." 
MADDE 20- 1086 sayılı Kanunun 319 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 319- Mahkemece sahtelik iddiasının reddi hâlinde talep vukuunda diğer tarafın mad

di ve manevi zararları mahkemece takdir edilerek tazminine hükmolunur." 
MADDE 21- 1086 sayılı Kanunun 320 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 320- Sahtelik iddiasından feragat olunabilir ise de feragati vakıayı kabul edip etmemek

te mahkeme muhtardır. Mahkeme feragati kabul ettiği takdirde 319 uncu madde hükmü uyarınca talep vu
kuunda diğer tarafın maddi ve manevi zararları mahkemece takdir edilerek tazminine hükmolunur." 

MADDE 22- 1086 sayılı Kanunun 422 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 422- Kötüniyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama 

giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya 
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bir kısmını ödemeye mahkum edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması ve
ya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece takdir olunur. 

Kötüniyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan tarafa ayrıca mahkemece 
beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu hâllere vekil sebebi
yet vermiş ise idari para cezası vekil hakkında uygulanır." 

MADDE 23- 1086 sayılı Kanunun 576 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Dava sabit olmadığı takdirde müddeiden, kendisinden dava olunan hâkimin duçar olduğu mad
di ve manevi zarar ve ziyan için takdir olunacak münasip bir tazminatın tahsiline hükmolunur. Ayrıca 
davacıya, mahkemece beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 24- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı İcrasına Da
ir Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 25- Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, 
hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 25- 1219 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26- Bu Kanunun ahkamına tevfikan icrayı sanat salahiyeti olmayan veya her ne su

retle olursa olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir tabip sanatını icra ederse, beşyüz Türk Li
rasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 26- 1219 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 27- 5, 6, 10, 12, 15, 23 ve 24 üncü maddeler ahkamına riayet etmeyen tabiplere yüz 

Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 
MADDE 27- 1219 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 28- Hekimlik mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde be

lirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savun
maya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya ka
çakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak gerekir. 

İcrayı sanat etmesine mani ve gayrıkabili şifa bir marazı aklı ile malul olduğu bilmuayene tebey-
yün eden tabipler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla 
icrayı sanattan menolunur ve diplomaları geri alınır." 

MADDE 28- 1219 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 41- Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin 

herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açanların 
meslek icraları durdurulur. Bu kimseler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur." 

MADDE 29- 1219 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 42- Bu Kanunun ahkamına tevfikan icrayı sanata salahiyeti olmayan veya her ne su

retle olursa olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir tabip veya diş tabibi veyahut dişçi, dişçilik sa
natını icra ederse beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 
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MADDE 30- 1219 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 44- 29 uncu maddede hududu gösterilen icrayı sanat salahiyetini tecavüz eden veya 

33, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddeler ahkamına riayet etmeyen diş tabipleri veya dişçilere yüz Türk 
Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 31- 1219 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45- Diş hekimliği mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesin

de belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla sürey
le ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mil
li savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, iha
leye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ak
lama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak gerekir. 

İcrayı sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazı akli ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün 
eden diş tabibi ve dişçiler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 
kararıyla icrayı sanattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri geri alınır." 

MADDE 32- 1219 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 54- Diploma veya belgesi olmadığı hâlde ebeliği sanat ittihaz edenlere, fiilleri suç 

oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 33- 1219 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- Bu Kanunun 47, 49, 50 ve 53 üncü maddelerindeki şeraiti ifa etmemiş olan ve

ya muvakkaten menedilmiş oldukları hâlde icrayı sanat eden ebelere yüz Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

MADDE 34- 1219 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56-51 inci maddede zikredilen icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya 51 ve 52 nci 

maddeler ahkamına riayet etmeyen ebelere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 35- 1219 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 57- İcrayı sanata mani ve gayrikabili şifa bir marazı akli ile maluliyeti bilmuayene an

laşılan ebeler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ic
rayı sanattan menolunur ve şahadetname veya vesikası geri alınır." 

MADDE 36- 1219 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 61- Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır." 
MADDE 37- 1219 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 62- 60 inci madde hükmüne riayet etmeyen sünnetçilere yüz Türk Lirası idarî para 

cezası verilir." 
MADDE 38- 1219 sayılı Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 67- Salahiyeti olmadığı hâlde hastabakıcılık eden ve bu unvanı takınanlara yüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 39-1219 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 68- 64 üncü maddede gösterilen icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya 65 inci 

madde hükmüne riayet etmeyen hastabakıcılara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 40- 1219 sayılı Kanunun 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 70- Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, has

ta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei 
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cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı 
veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.) 
Hilafında hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 41- 1219 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 73- Protokol defterlerinde tahrifat yapan ve mugayiri hakikat malumat derceylediği 

sabit olan tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna 
ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." 

MADDE 42-1219 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden diş protez teknisyenleri, 41 inci madde hüküm
lerine göre cezalandırılır." 

MADDE 43- 1219 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 8- Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği mesleğini 

icra edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur." 
MADDE 44- 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 

18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 18-10 uncu maddede yazılı tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan mad

delerin saf olmadığı veya ruhsat almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın tedavi 
vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı tak
dirde, ruhsat sahibi ve müstahzarların bu şekilde imal edildiğini bilerek satan, satışa arzeden veya 
sattıranlara bin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir; ayrıca, ruh
satname geri alınır." 

MADDE 45- 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 19- Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu suretle imal edilen müstahzar

ları bilerek satan, satışa arzeden veya sattıranlara, müstahzar imaline salahiyet sahibi oldukları tak
dirde, beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar; müstahzar imaline salahiyet sahibi ol
madıkları takdirde, binbeşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası veri
lir. Bu müstahzarlar kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak 
veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde 18 inci 
maddede yazılı ceza tatbik olunur. 

Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bun
ların özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı 
suçları işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur." 

MADDE 46-1262 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 20- 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere bu Kanun ahkamına 

muhalif hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalarına ve diğer idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir ta

rafından karar verilir." 
MADDE 47- 1262 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 4- Müstahzarları taklit ederek bunların tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybe

decek ya da kullananların sıhhatine az veya çok zarar verecek surette imal edenler veya bu suretle 
imal edildiğini bilerek satan, satışa arzeden veya sattıranlar, Türk Ceza Kanunu veya diğer ilgili ka
nun hükümlerine göre cezalandırılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 2 9 6 -

MADDE 48- 1262 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 6- Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinde tanımlanan kabahatlerin konusunu 

oluşturan müstahzarlara elkonularak, bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 
MADDE 49- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 110 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 110- Zührevi hastalıklardan birine duçar olduğunu bildiği veya görünüşü nazaran ve

yahut tedavisi altında bulunduğu tabiplerinin izahatıyla bu hastalıklardan birine müptela olduğunu bil
mesi lazım geldiği halde hastalığı bir diğerine sirayet ettirenler hakkında bu Kanunda mezkur müca-
zat tatbik olunur. Frengili bir çocuğun frengiye musap olduğunu bildiği halde salim bir süt anneye 
emzirtmek memnudur." 

MADDE 50- 1593 sayılı Kanunun 282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 282- Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uy

mayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına ka
dar idarî para cezası verilir." 

MADDE 51- 1593 sayılı Kanunun 283 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 283- Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallûk edip 266 ncı maddede gösteri

len sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere ri
ayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Ka
nun mucibince cezalandırılır." 

MADDE 52-1593 sayılı Kanunun 284 üncü maddesinde yer alan "Ceza Kanununun 263 üncü" 
ibaresi, "Türk Ceza Kanununun 195 inci" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 53- 1593 sayılı Kanunun 285 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 285- 78 inci maddede yazılı memnuiyete rağmen laboratuvarlarında kolera ve veba 

ve ruam kültürleri bulunduranlar elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 54- 1593 sayılı Kanunun 287 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 287- 101 inci maddede zikredilen tedbirlere muhalefet edenler veya tedaviye icabet 

etmeyenler, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezalandırılır." 
MADDE 55- 1593 sayılı Kanununun 288 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 288- 103 üncü maddedeki mecburiyete riayet etmeyenlere, yüz Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir." 
MADDE 56- 1593 sayılı Kanunun 289 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 289- 109 uncu maddedeki mecburiyete riayet etmeyen tabiplere yüzelli Türk Lirası 

idarî para cezası verilir." 
MADDE 57- 1593 sayılı Kanunun 290 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 290- 110 uncu maddede yazılı yasaklara aykırı hareket edenler, Türk Ceza Kanunu 

hükümlerine göre cezalandırılır." 
MADDE 58- 1593 sayılı Kanunun 291 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 291- 112 nci maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyen ve tedaviye icabet eyle-

meyenler, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezalandırılır." 
MADDE 59- 1593 sayılı Kanunun 292 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 292- 137 nci maddede gösterilen mecburiyete riayet etmeyen gemi süvarilerine iki

yüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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MADDE 60- 1593 sayılı Kanunun 294 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 294- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletiyle İktisat Vekaleti tarafından 141 inci mad

dede gösterildiği veçhile müştereken tespit edilen nizamnamede mündemiç levazım ve saireyi bulun
durmayan ve yolcuların selamet ve emniyetini temin eyleyecek tedbirlere riayet etmeyen gemi sahip 
veya süvarilerine dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu levazım ikmal edilinceye kadar 
gemilerin seyrüseferlerine mümanaat olunur. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 61- 1593 sayılı Kanunun 295 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 295- 179 uncu maddede zikredilen nizamname ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve 

İktisat Vekaletlerince müştereken tespit edilen tedbirlere riayet etmeyen iş sahiplerine beşyüz Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. Bu yüzden şahsî veya umumi zarar hasıl olduğu takdirde ahkamı umu
miye mucibince takibatı kanuniye ifa edilir." 

MADDE 62-1593 sayılı Kanunun 296 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 296- 185 inci maddedeki memnuiyet hilafına hareket edenler altı aya kadar hapis ce

zası ile cezalandırılır." 
MADDE 63- 1593 sayılı Kanunun 297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 297-186 ve 187 nci maddelerdeki fiilleri işleyenler, üç aydan altı aya kadar hapis ce

zası ile cezalandırılır." 
MADDE 64- 1593 sayılı Kanunun 298 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 298- 205 inci maddedeki mecburiyete riayet edilmeyen mahaller, gerekli yükümlü

lükler yerine getirilinceye kadar mahallî mülkî amir tarafından faaliyetten men edilir." 
MADDE 65- 1593 sayılı Kanunun 299 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 299- 215 inci maddede zikredilen defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden mezar 

bekçileri veya ölü sahipleri Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezalandırılır." 
MADDE 66- 1593 sayılı Kanunun 301 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 301- Müsaadesiz olarak bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledenler Kabahatler 

Kanununun 32 nci maddesine göre cezalandırılır." 
MADDE 67- 1593 sayılı Kanunun 302 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 302- Belediyelerce 252 nci maddeye tevfikan sıhhi mahzuru olmadığı tasdik edilme

den sahip oldukları binaları iskan ettirenler veya icara verenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası ve
rilir." 

MADDE 68- 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 
Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 1 - Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin 
verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye 
kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara be
lediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve ya
saklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir. 

Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emrede
bilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile bir
likte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir." 

Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır." 
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MADDE 69- 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 
Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 2- Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun ola
rak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni ta
rafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 70- 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabe
si ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 6- Bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan kararlara ve düzenlemelere aykırı ha
reket edenlere, tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, beşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Li
rasına kadar idarî para cezası verilir. 

Ayrıca, sınai veya ticari tesiste ya da ürünlerde, bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alman ka
rar ve düzenlemelere uygunluk sağlanması için zamana ihtiyaç bulunması hâlinde, bu eksiklikler gi
derilinceye kadar sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verilebilir. 

Ürünlerin, ikinci fıkra uyarınca verilen süre içerisinde alınan karar veya düzenlemelere uygun 
hâle getirilmemesi hâlinde bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

MADDE 71- 1705 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 9- Bu Kanunun hükümlerine göre idarî yaptırım kararı mahallî mülkî amirler ta

rafından verilir." 
MADDE 72- 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 35 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 35-34 üncü maddede mezkur ihtar hükümlerini tayin olunan zamanda yapmayan hu

susi hastanelerin işletenlerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilmekle birlikte, ihtarı mucip 
olan noksanlar, hastaların tedavi ve istirahatine müessir olduğu takdirde ayrıca 36 ncı madde hükmü 
de tatbik olunur." 

MADDE 73- 2219 sayılı Kanunun 40 inci maddesinde yer alan "müdürler seksenyedimilyon li
ra idarî para cezasıyla cezalandırılır." ibaresi "müdürlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 74- 2219 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan "müdürlerinden yüzyet-
mişdörtmilyon lira idarî para cezası alınır" ibaresi, "müdürlerine ikibin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 75- 2219 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 42- Yatan hastalardan 26 ve 27 nci maddelere aykırı olarak fazla ücret alan hususi has

tanelerin işletenlerine onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, fazla tahsil edilen ücret ge
ri alınarak ilgililere iade edilir." 

MADDE 76- 2219 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 43- 29 uncu maddede yazılan cerrahi ameliyeleri aynı maddede yazılı tetkik ve teda

vileri yapılmadan icra eden tabiplere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, beşbin Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir. Eğer bu suretle cerrahi ameliye yapılan hasta vefat eder ve vefatın ameliyattan ev
vel yapılması lazım ve mümkün olan şartların ifa edilmemesinden ileri geldiği meydana çıkarsa cer
rahi ameliyeyi icra eden tabip hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri tatbik olunur. 29 un
cu maddenin son fıkrasında yazılı zaruri sebeple ameliyattan evvel ifa edilmeyen şartlardan ve bun
ların neticelerinden dolayı cezaya hükmolunmaz." 
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MADDE 77- 2219 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 44- Tedavisini üstüne aldığı hastaları, yerine vekil bırakmadan izinsiz olarak kendi 

arzularıyla terkederek bu hastaların tedavisiz kalmalarına sebep olan, 11 inci maddede yazılan mü
tehassıs tabiplere ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Eğer bu suretle tedavisiz bırakılmak ne
ticesi olarak hasta kişinin hastalığının ağırlaşması veya ölmesi halinde mes'ul mütehassıs tabip 
hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri tatbik olunur." 

MADDE 78- 2219 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45- Bu Kanun ve 21 inci maddede yazılan nizamname ile tayin olunan mecburiyetleri 

yapmayan veya memnuiyetlere aykırı hareketlerde bulunanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 79- 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında 

Kanunun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İzin belgesi almadan ya da izin belgesi almasına rağmen bilerek belgesinde belirtilen alandan 
fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az 
olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır." 

"Münhasıran esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan yedi yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekil
mesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır." 

MADDE 80- 2313 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 24- Uyuşturucu maddeleri 15 inci maddede zikredilenlerden başkalarına satan ecza 

ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri ile tabip reçetesi olmadan satan eczane sahip veya mesul mü
dürleri Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılır." 

MADDE 81- 2313 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 25- 17 nci maddede yazılı vesikaları almayı ihmal eden veya saklamayan yahut bu 

Kanunda zikredilen defterleri tutmayan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürlerine mahallî mül
kî amir tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 82- 2313 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler, nak
ledenler veya bulunduranlar, satın alanlar veya satanlara, mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk 
Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Ayrıca, bu maddelerin mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ima
latında kullanılmak amacıyla imal, ithal veya ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, satın 
alan veya satanlar, Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesine göre cezalandırılır." 

MADDE 83-14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı İskan Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"MADDE 46- 43,44 ve 45 inci maddelerdeki mecburiyetleri yapmayan, bu maddelere muhalif 
hareket eden ve iskan işlerinde özensizlik gösteren kamu görevlilerine mahallî mülkî amir tarafından 
yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 84- 21/6/1934 tarihli ve 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununun 
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 10- Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti içinde vermeyenlere 
mahallî mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, verilmesi gereken 
basma yazı ve resimlere elkonularak Milli Eğitim Bakanlığına devredilmek üzere mülkiyetinin ka
muya geçirilmesine karar verilir." 

MADDE 85- 7/6/1935 tarihli ve 2767 sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun 2 nci mad
desinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1 inci maddeye göre monopol altına alınan ilaç ve filmlerden Türkiye Kızılay Cemiyetinden 
başka şahıslar namına gelenler gümrükten geçirilmez. Sahibi olmayan ilaç ve filmlerle kaçak olarak 
yurda sokulmak istenilen veya bu şekilde girmiş bulunanlar derhal müsadere edilerek Türkiye Kızılay 
Cemiyetine devredilir. Muhbir ve müsadirlere Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre ik
ramiye verilir." 

"1 inci maddede yazılı ilaç ve filmleri kaçak olarak yurda ithal eden veya ithale teşebbüs edenler, 
malların miktarı ve değerine göre yüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 86- 27/1/1936 tarihli ve 2903 sayılı Pamuk Islahı Kanununun 7 nci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere mahallî mülkî amir tarafından üçyüzelli Türk 
Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 87- 11/6/1936 tarihli ve 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanununun 11 inci maddesinin ikin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İzinsiz ve fakat kanunun hükümlerine uygun olarak çeltik ekenlere ektikleri her dekar için el
li Türk Lirası idarî para cezası verilir. İzinsiz yapılan çeltik ekimi aynı zamanda bu Kanunun ve bu 
Kanuna göre yapılacak idarî ve fenni talimatların hükümlerine uygun olmazsa, ekilen her dekar için 
yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, komisyonca gerek görülmesi ve karar verilmesi hâ
linde zabıta kuvvetleriyle bu gibi çeltikliklerin suyu da kesilir." 

MADDE 88- 3039 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Sıhhi zararı olduğu hâlde istenildiği zaman sularının tamamen ve az zamanda boşaltılmasını te
min edecek savakları olan bendlerin uzaklığı kesik sulama usulünde olduğu gibidir. Bu bendlerin 
çeltik arkları gibi muayyen zamanlarda açılıp sulara serbest akıntı verilmesi gerekir. Bu hükümlere 
aykırı hareket edenlere, ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Çeltik biçildikten sonra ertesi yıl 
ekim hazırlıklarına başlanıncaya kadar çeltikliklerin yine su altında bırakılması yasaktır. Ancak mil-
leme, zararlı hayvanların öldürülmesi gibi maksadlarla sıtma sürfelerinin yaşamayacağı kış aylan için
de bu yerlerin su altında bırakılmasına komisyonca izin verilebilir. Başka zamanlarda ise bir haftaya 
kadar izin verilebilir. Bunun aksini yapanlara her dekar için on Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 89- 3039 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 22- Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik komisyonunun tespit ettiği zamanlar

da çeltik tarlalarını tamamen susuz bırakmayanlara ve bu maksadlarla suyu kesik ana arkların suyu
nu açmak teşebbüsünde bulunanlara yüzelli Türk lirası idarî para cezası verilir ve tekrarında bunları 
yapanların suları büsbütün kesilir." 

MADDE 90- 3039 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 27- Çeltikliklerde çalıştırılan işçilerin sıhhatlerinin korunması için konulan hüküm

lere aykırı hareket edenlere veya mükellef oldukları vazifeleri yapmayanlara yüz Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir. Tekrarlayanlara bu ceza verilmekle beraber komisyonca bunlara çeltik ekimi yasak 
edilir." 
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MADDE 91- 3039 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 28- Bu Kanun hükümleri içinde çeltikliklerin yeniden yapılması, idare ve ıslahı, su

ların sevk ve idaresi ve bunun gibi hususlar hakkında bu Kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket 
edenlere veya mükellef oldukları vazifeleri yerine getirmeyenlere ve çeltik komisyonu kararlarını 
yapmayanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu fiilin tekrarı hâlinde bu ceza veril
mekle beraber komisyonca bunlara çeltik ekimi yasak edilir." 

MADDE 92- 3039 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 30- Bu Kanunda yazılı idarî para cezalarına çeltik komisyonlarınca karar verilir." 
MADDE 93- 3039 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 31- Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Ka

nunu hükümlerine göre tahsil olunarak ilgili il özel idaresinin hesabına aktarılır. 
Hususi idareler, buna karşı her yıl bütçelerine çeltik ekimi için, çeltik komisyonunca yapılacak 

masrafa karşılık olmak üzere gelir kısmına koyduğu gelir kadar masraf kısmına da aynı tahsisatı koy
mak mecburiyetindedir. Şu kadar ki, hususi idareler, herhangi bir zamanda gelirden karşılığı ol
madıkça sarfiyat yapamazlar. Her yıl içinde kalan para hususi idarelerce çeltik komisyonu emrine o 
yerin Ziraat Bankasına yatırılır. Bu para çeltik komisyonunun teklifi ve Ziraat Vekilliğinin imzasıyla 
mahallî çeltik işlerinin ileri götürülmesi hususlarında kullanılır ve yıl sonunda bu sarfiyatın hesabı 
Ziraat Vekilliğine verilir. 

Çeltik komisyonlarının masrafları için komisyon nam ve hesabına hususi idarelerce tahsil edil
miş para bulunmadığı takdirde bu işler için icab eden tahsisat Ziraat Vekilliğince hususi idarelere 
verilir. Şu kadar ki; masraf geliri aşarsa karşılığı Ziraat Vekilliği bütçesinde Çeltik Ekimi Kanunu
nun tatbiki masrafı adı ile açılacak fasıldan hususi muhasebeler emrine tediye olunur. 

MADDE 94- 3039 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 33- Çeltik komisyonunun memur olmayan üyeleri ve mutemet heyetleri üyeleriyle su 

korucularına karşı, vazifelerini yaptıkları sırada, suç işleyenler hakkında, Türk Ceza Kanununun ka
mu görevlileri aleyhine suç işleyenlere dair olan hükümleri tatbik olunur." 

MADDE 95-10/2/1937 tarihli ve 3122 sayılı Öğretici ve Teknik Filimler Hakkında Kanununun 
4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 4- 3 üncü maddede yazılı mecburiyete riayet etmeyenlere mahallî mülkî amir ta
rafından ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 96- 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer 
Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 11- Mütehassıs olduğu hâlde bu Kanunda yazılı müesseseler için izin almayan kişiye 
üçbin Türk Lirası; bu müesseseleri açan mütehassıs olmayanlara ise, beşbin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

MADDE 97- 3153 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- 3 üncü maddede adı geçen nizamnamedeki vasıf ve şartlara uygun olmayan ci

hazları kullananlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 98- 17/12/1937 tarihli ve 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Ya

sak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Yasaklanmış olmasına rağmen, 1 inci maddede yazılı hurdaları; 
a) Yurt dışına çıkarmaya teşebbüs edenlere bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, 
b)Yurt dışına çıkaranlara hurdanın piyasa değerinin iki katı, 
idarî para cezası verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 3 0 2 -

Ayrıca, birinci fıkranın (a) bendinde sayılı kabahat konusu eşyaya elkonulur ve mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Bu maddede yazılı olan idarî yaptırım kararları mahallî mülkî amir tarafından verilir. 
Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen hurda, askerî fabrikalara teslim edilir." 
MADDE 99- 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 

8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıdaki madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 

adlî para cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 100- 20/6/1938 tarihli ve 3467 sayılı Yüksek Mühendis ve Teknik Okulları Mezun

larının Mecburi Hizmetlerine Dair Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- Yukarıdaki madde hükmüne göre diploma veya ruhsatnameyi hamil olmadıkları 

hâlde sanatlarını yapanlar üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bunları istihdam 
eden hakiki veya hükmi şahıslar dahi 4 üncü maddede yazılı tazminatı bir misil fazlasıyla kendi üzer
lerine almış olurlar." 

MADDE 101- 20/6/1938 tarihli ve 3468 sayılı Pul ve Kıymetli Kağıtların Bayiler ve Memur
lar Vasıtasiyle Sattırılmasına ve Bunlara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Pul ve kıymetli kâğıt bayiliği yapabilmek için mahallin en büyük maliye memu
rundan ruhsat tezkeresi almak şarttır. Noterler ve kendilerine izin verilen memurlar bu kayidden müs
tesnadır. 

Ruhsat tezkeresi almaksızın pul ve kıymetli kağıt satanlara, almakla yükümlü oldukları ruhsat 
tezkeresi resminin beş misli idarî para cezası verilir. 

İzin almaksızın pul ve kıymetli kâğıt satan memurlara, bulundukları mahalle mahsus bayi ruh
sat tezkeresi resminin beş misli idarî para cezası verilir. 

Pul ve kıymetli kağıtları kıymetinden fazla bedelle satanlara fazla bedelle sattığı pul ve kıymet
li kâğıt bedellerinin beş misli idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktan 
yüz Türk Lirasından az olamaz. Tekrarı hâlinde bayilerin ruhsat tezkeresi iptal edilir ve bir daha ken
dilerine ruhsat tezkeresi verilmez." 

MADDE 102- 3468 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- 5 inci maddede yazılı idarî yaptırımlara karar vermeye defterdar veya mal müdü

rü yetkilidir." 
MADDE 103- 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattınlması 

Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında zarar görenin şikâyeti üzerine üç aya kadar hapis 

veya adlî para cezasına hükmolunur." 
MADDE 104- 3573 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"Yukarıdaki fıkra gereğince kurulacak birliklerin kuruluş ve çalışma esasları ile zeytinliklerin 

bakımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üç ay içinde hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Belirle
necek bu kurallara göre zeytinliklerine bakmayan üreticiye ağaç başına on Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

MADDE 105- 3573 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 
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"Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının 
imar hudutları kapsamı içine alınması hâlinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zey
tinlik alanının % lO'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu 
hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya sö-
kenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 106- 3573 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21- Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye mahallî mülkî 

amir yetkilidir." 
MADDE 107- 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 64 ün

cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 64- Milli Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan, mallarını mevcut olmasına rağmen 

vermeyenlerden bu mallar zorla alınır ve haklarında üç aya kadar hapis cezasına hükmolunur." 
MADDE 108- 3634 sayılı Kanunun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 65- Bu Kanun mucibince salahiyettar makamlara bildirmeğe mecbur oldukları husu-

satı suiniyetle yanlış olarak bildirenler haklarında üç aya kadar hapis cezasına hükmolunur." 
MADDE 109- 3634 sayılı Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 67- 27 nci maddede yazılı mecburiyetlere riayet etmeyenlere mahallî mülkî amir ta

rafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 110- 3634 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"Kanunun 1 inci maddesinde yazılı hâllerde milli müdafaa mükellefiyetine tabi tutulduğu sahip

lerine tebliğ edilen her türlü nakil ve cer vasıtalarını, kabul edilebilir bir sebebe dayanmaksızın mil
li müdafaa mükellefiyeti komisyonunun tayin ettiği müddet zarfında bildirdiği yerde bulundurma
yanlar, yirmi günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 111- 3634 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 69- Milli Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan madenleri işletenler mükellefiyet em

rini suiniyetle yapmadıkları takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbikinden sonra çıkarmış oldukları madenleri ciheti askeriye

nin müsaadesi olmaksızın başkalarına vermiş olanlar, birinci fıkra hükmüne göre verilen hapis ce
zasının yanı sıra beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek adlî para ce
zasının miktarı suçun konusunu oluşturan madenlerin piyasa değerinden az olamaz." 

MADDE 112- 3634 sayılı Kanunun 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 70- Milli Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan sınai müesseselerin sahipleri veya 

işletenleri mükellefiyet emrini suiniyetle yapmadıkları takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbikinden sonra ciheti askeriyenin müsaadesi olmaksızın 
başkalarına mamul veya mahsul verenler, birinci fıkra hükmüne göre verilen hapis cezasının yanı 
sıra beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek adlî para cezasının mik
tarı suçun konusunu oluşturan mamul ve mahsullerin piyasa değerinden az olamaz." 

MADDE 113- 3634 sayılı Kanunun 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 71- Manevralarda atış yapılan ve hususi işaret ve alametlerle girilmesi yasak edilen 

yerlere girenler ve bu mahallere hayvan sokanlara mahallî mülkî amir tarafından elli Türk Lirası ka
dar idarî para cezası verilir." 
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MADDE 114- 5/7/1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 13 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 13- Biletlerin, üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması memnudur. 
Hilafına hareket eden bayiler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için ikiyüz Türk Lirası idarî para ce
zasıyla cezalandmlacaklan gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri tarafından 
geri alınır. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 115- 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 

10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 10- Bu Kanunda yazılı istisnalar ile idarî para cezaları dışında koruma veya ihtiyar 

meclislerinin bu Kanun hükümlerine göre verecekleri kararlar aleyhine alakalılar tarafından kararın 
kendilerine tebliği tarihinden itibaren on gün zarfında murakabe heyetine müracaat ve itiraz oluna
bilir. Murakabe heyetinin verdiği; 

a) İdarî para cezasına ilişkin kararlarına karşı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre, 
b) Diğer kararlarına karşı bu Kanun hükümlerine göre, 
kanun yoluna başvurulabilir." 
MADDE 116- 4081 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine "çıkarmak" ibaresinden sonra gelmek 

üzere "disiplin" ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 117- 4081 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanun ile vazifedar olanların vazifeleri dolayısıyla işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk 

Ceza Kanununun kamu görevlilerine ilişkin hükümleri tatbik olunur. 
Bu gibilerin ifa ettikleri vazifeden dolayı kendilerine karşı görevleriyle bağlantılı olarak işlenen 

suçlar kamu görevlileri aleyhine işlenmiş sayılır." 
MADDE 118- 4081 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 31 - Murakabe heyetlerinin 8 inci maddenin (V) numaralı bendine göre ittihaz edecek

leri tedbirlere aykırı harekette bulunanlara, koruma veya ihtiyar meclislerince elli Türk Lirasından iki-
yüzelli Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 

Sahip bulunduğu hayvanları mahallî adetlere aykırı olarak başıboş bırakan kişiye, koruma veya 
ihtiyar meclisi tarafından, başıboş bırakılan her bir hayvanla ilgili olarak on Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. Ancak her defasında verilecek ceza ikiyüz Türk Lirasından fazla olamaz. 

Bu Kanun hükümleri uyarınca verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın tamamı ko
ruma sandığına irat kaydolunur." 

MADDE 119- 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korun
ma Kanununun 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Davet anında köy ve kasabalarında bulunup da sıhhi vaziyetleri müsait olduğu hâlde ve başka
ca makbul bir sebep olmaksızın bu davete icabet etmeyenler ile gidip çalışmayanlar, kaymakam ve
ya valinin kararıyla Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca cezalandırılır. 

6 ncı maddede yazılı memurlardan hadise mahalline yardımcı göndermeyenlerle bu Kanunun hü
kümlerini tatbikte ihmali görülenler Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin ikinci fıkrasına gö
re cezalandırılır." 

MADDE 120- 16/7/1943 tarihli ve 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Se
bebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamele
lere Dair Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 35- Bir işe ait vesika kimin elinde ise o kimse yenilemeyi yapan merciin emriyle bu 
vesikayı vermeğe mecburdur. Bu makamlarca vesika asıllarının alıkonulmasına lüzum görülmezse 
suretleri alınarak aslı iade edilir. Asılları alıkonulan vesikaların suretleri bedava tasdik olunur. Mah
keme veya büro veya tetkik mercii tetkik ettiği maddeye müteallik olarak hakiki ve hükmi her şahıstan 
lüzum gördüğü her suali sorabilir. Bu suallere doğru olarak ve tayin edilen müddette cevap vermek 
mecburidir. Bu müddet beş günden aşağı ve yirmi beş günden yukarı olamaz. 

Bu Kanun kapsamına giren belgeleri, açıkça istenmesine rağmen, kendisinde bulunduğu hâlde 
yetkili kamu görevlisine vermeyen kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanun kapsamına giren belgelerle ilgili bilgileri açıkça istenmesine rağmen, yetkili kamu gö
revlisine vermeyen veya yanlış bilgi veren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bu madde hükümleri bir doğal veya sosyal felaket dışında herhangi bir sebeple belgelerin yok 
olması veya kaybedilmesi hâlinde de uygulanır. 

Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tarafından yapılmışsa doğrudan doğruya veya yukarıda be
lirtilen makamlardan verilecek müzekkere üzerine hakkında baro tarafından ayrıca disiplin cezası 
dahi tayin olunur. 

Baro, disiplin cezası tayini hususunda mahkemece verilecek beraat kararıyla mukayyet değildir." 
MADDE 121- 4473 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"Soruşturma evresi genel hükümler uyarınca yenilenir." 
MADDE 122- 4473 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 38- Kovuşturma evresinde dosyaların noksanı mahkemece ikmal edilir. 
Dosya yoksa veya mevcudu duruşma yapılmasına imkan vermeyecek derecedeyse soruşturma 

yeniden yapılır." 
MADDE 123- 4473 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 43- Bir doğal veya sosyal felaket nedeniyle ya da başka herhangi bir sebeple belge

lerin yok olması veya kaybolması hâlinde dava zamanaşımı süresi dosya kovuşturma işlemlerine de
vam edecek ölçüde tamamlanıncaya kadar işlemez. Ancak, dosyanın yok edilmesine veya kaybol
masına kasten sebebiyet verilmemiş olması hâlinde bu durma süresi beş yıldan fazla olamaz." 

MADDE 124- 7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen mükellefiyetlerde davete icabet etmeyenlerle icabet
ten sonra kaçanlar veya verilen vazifeleri ihmal edenler veya bu Kanunun tatbikini her hangi bir 
şekilde zorlaştıranlar Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. İdarî pa
ra cezasına, mahallî mülkî amir tarafından karar verilir." 

MADDE 125- 4654 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 8- Bu Kanun hükümlerine göre müdafaa işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış ve

ya bu işte tahsis kılınmış olan tesisatı ve eşyayı kasten tahrip edenler veya hasara uğratanlar ve bu 
işe tahsis edilmiş olan esliha, cephane ve teçhizatı zorla alanlar ve çalanlar iki seneden sekiz seneye 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Zararın taksirle meydana gelmesi halinde, faile altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilir." 
MADDE 126- 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanu

nun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 20- Bu Kanunda yazılı sebeplerle: 
a) Yolculuğuna izin verilmemiş, 
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b) Denize elverişlilik belgesi almamış, 
c) Belgesi battal edilmiş, 
d) Belgesinin süresi geçmiş ve idarece uzatılmamış, 
olmasına rağmen sefere çıkan ticaret gemisi derhal seferden alıkonularak muhafaza edilmek 

üzere en yakın elverişli limana çekilir. Gemideki yükün gideceği yere götürülmesi için gerekli bütün 
masraflar donatan tarafından karşılanır. Ayrıca; gemiyi sevk ve idare eden kaptan ile gemi dona
tanına beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi ve limanda tutulması, yük ve yolcuların gi
decekleri yere götürülmesi dolayısıyla oluşan bütün masraflar ile idarî para cezaları eksiksiz olarak 
ödendiği takdirde 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde gemi serbest bırakılır. 

Geminin alıkonulduğu tarihten itibaren otuz gün geçmesine rağmen kaptan veya donatanın bu 
madde hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde gemi, limanın bulunduğu ye
rin mülkî amirliği tarafından ihale mevzuatı hükümlerine bağlı olmaksızın satılır. Satıştan elde edi
len gelirden geminin limana çekilmesi ve muhafaza edilmesi için gerekli olan bütün masraflar 
karşılandıktan ve para cezası tahsil edildikten sonra bakiye miktarın kalması hâlinde bu miktar do
natanın veya yasal temsilcisinin başvurusu üzerine kendisine ödenir. 

Geminin satışının gerçekleştirilememesi veya gerçekleştirilmekle beraber satış bedelinin mas
rafları ve para cezasını karşılamaması hâlinde bu miktar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun hükümlerine göre donatandan ve gemi kaptanlarından müşterek ve müteselsil so
rumluluk esasına göre tahsil edilir. 

Donatanın yabancı gerçek veya tüzel kişi olması veya kaptanın Türk vatandaşı olmaması hâlin
de bu masraflar aylık yüzde beş gecikme zammıyla birlikte genel hükümlere göre tahsil olunur." 

MADDE 127- 4922 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21 - Yolcu taşımasına izin verilmemiş bir ticaret gemisiyle ilgili olarak da 20 nci mad

de hükümleri uygulanır. 
Bu Kanunun 11 inci maddesine göre belirlenen yükleme markası üzerindeki yükleme çizgileri

nin gösterdiği hadden fazla yükle yolculuk yapan gemi derhal seferden alıkonularak en yakın elve
rişli limana çekilir. Gemideki yükün gideceği yere götürülmesi için gerekli bütün masraflar donatan 
tarafından karşılanır. Ayrıca gemiyi sevk ve idare eden kaptan ile gemi donatanına beşbin Türk Li
rasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Geminin limana çekilmesi, limanda tutulması ve fazla yükünün boşaltılması dolayısıyla oluşan 
bütün masraflar ile idarî para cezaları eksiksiz olarak ödendiği takdirde gemi serbest bırakılır. 

Yetkili olmadığı hâlde yükleme markasının yerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır. 

Donatanın kanuna aykırı emrine uymuş olması, kaptanı sorumluluktan kurtaramaz." 
MADDE 128- 4922 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 22- 12 nci maddede yazılı tehlikeli eşyayı tüzükte belirtilen hükümlere aykırı olarak 

yükleyen veya taşıyan gemi kaptanına beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar ida
rî para cezası verilir. Gemi donatanı ile ilgili olarak bu cezanın üst sının yüzbin Türk Lirasıdır. 

12 nci maddede yazılı tehlikeli eşyayı kişilerin hayatı veya sağlığı açısından tehlikeli olabilecek 
şekilde taşıyan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 129- 4922 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 23- Tüzükle belirtilen yardım isteme işaretlerini yerinde ve gereği gibi kullanma

yanlarla bu Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket eden kaptana 
beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
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Deniz kazasının gerçekleşmesi hâlinde Türk Ticaret Kanununun 982 ve 984 üncü maddeleri hü
kümlerine göre deniz raporu almayan veya bu raporun tasdikli bir örneğini kazadan sonra uğradığı 
liman reisliği bulunan ilk limanda liman reisliğine vermeyen gemi kaptanı iki yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanunda yer alan idarî para cezalan yetkili liman başkanları ile sahil güvenlik bot komu
tanları tarafından verilir." 

MADDE 130- 4922 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 24- Bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 14, 15 ve 16 ncı maddelerin

deki yardım yükümlülüklerinin her birine aykırı hareket eden kaptanlar, Türk Ceza Kanununun 98 in
ci maddesi hükmüne göre cezalandırılır." 

MADDE 131- 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 66- İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından 
kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tat
bik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir 
tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır." 

MADDE 132-11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde olan erişme kontrollü karayolları için belirlenen ge
çiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine Karayolları Genel Müdürlüğün
ce geçiş ücretinin on katı kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 133- 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"MADDE 56-8 inci maddede yazılı yasağa aykırı olarak posta pullanyla ücret alınmakta kul
lanılan değerli kağıtları satanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası ve 7 nci maddede yazılı ücret al
ma makinelerini izinsiz satan ve kullananlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 134- 5584 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 57- İzin almadan posta kutularını, abone kutularını ve bunları açacak anahtarları ya

panlara, bunları kullananlara, taşıtlara posta taşıtları şeklini verenlere veya bunları kullananlara, fi
illeri suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 135- 5584 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 58- Tehlikeli oldukları için kabulü yasak olan maddeleri posta ile gönderenlere, fiili 

suç oluşturmadığı takdirde, dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 136- 5584 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 59-1- A) Posta tekeli altında bulunan maddeleri kaçak olarak götürenlerle bilerek 

bunlarla gönderenler, 
B) Başkalarının adlarına olan tekele bağlı maddeleri bir araya toplayıp posta ile yollayanlar, 
C) 22 nci madde hükmünü ihlal edenler, 
ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
II- Bu sebeplerle verilmemiş olan posta ücretleri de dört kat alınıp dörtte üçü kaçağı tutana verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin mülkî amiri tarafından verilir." 
MADDE 137- 5584 sayılı Kanunun 60 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"İzinsiz posta faaliyetinde bulunulması 
MADDE 60- Bu Kanun kapsamına giren faaliyetleri ilgili makamlardan gerekli izinler 

alınmaksızın ticari amaçla yürüten kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî pa-
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ra cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ilgili 
tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur." 

MADDE 138- 15/7/1950 tarihli ve 5681 sayılı Matbaalar Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 6- Bu Kanunun 1 inci maddesine göre beyanname vermeden matbaa açanlarla 2,4 ve 
5 inci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenler, Cumhuriyet savcısı tarafından yüz Türk Li
rasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 139- 5681 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Hakikate aykırı beyanname veren kimse, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır." 
MADDE 140- 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri 

Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Türkiye'den sınır dışı edilenler İçişleri Bakanlığının hususi müsaadesi alınmadıkça Türkiye'ye 

dönemezler, bunlardan ağır ceza mahkemesinin görevine giren bir suçtan dolayı Türkiye'de mahkûm 
olmuş ve cezası çektirilerek sınır dışı edilmiş olanlar bir daha Türkiye'ye giremezler; ancak İçişleri 
Bakanlığının müsaadesiyle durmadan transit geçmeleri caizdir." 

MADDE 141- 5683 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 24- 12 ve 15 inci maddelerle 18 veya 19 uncu maddeler hükümlerine makbul bir se

bebe müstenit olmaksızın riayet etmeyenlere mahallî mülkî amir tarafından yüz Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir." 

MADDE 142- 5683 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26- Sınır dışı edildikleri veya Türkiye'yi terke davet olundukları halde müsaadesiz 

gelmeye mütecasir olan yabancılar bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu su
retle mahkûm edilen yabancılar cezaları çektirildikten sonra sınır dışı edilirler." 

MADDE 143- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 68 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 68 - Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanuna uygun 
yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya hertürlü işaret 
ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme 
yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek ra
yiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir. 

İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmamışsa hak sahibi çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya 
yarayan film, kalıp ve benzeri araçlann imhasını veya üretim maliyet fiyatını geçmeyecek uygun bir 
bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın 
üç kat fazlasını talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltanın hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmışsa hak sahibi, tecavüz edenin elinde bulunan nüsha
lar hakkında ikinci fıkradaki şıklardan birini kullanabilir. 

İkinci ve üçüncü fıkraların eser sahibinden başka hak sahiplerince uygulanabilmesi için eser sa
hibinin bu Kanunun 52 nci maddesine uygun yazılı çoğaltma izni aranır. 

Hak sahiplerinden biri ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca talepte bulunduklarında Ceza Muha
kemesi Kanununun el koymaya ilişkin hükümleri delil elde etmek amacı dışında uygulanmaz. 

Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde ha
iz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir." 
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MADDE 144- 5846 sayılı Kanunun 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"1 . Manevî, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 
MADDE 71- Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali ve

ya bağlantılı haklan ihlal ederek: 
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, tem

sil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla 
umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, 
satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal 
veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir 
yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 

2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî 
para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis 
cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz. 

3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya 
açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, 
dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla ceza
landırılır." 

Bu Kanunun Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyen
ler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiil
leri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, ic
rayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce 
bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek ce
zadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir." 

MADDE 145- 5846 sayılı Kanunun 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"2. Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri 
MADDE 72- Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek 

amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları 
üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 146- 5846 sayılı Kanunun 75 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"II- Soruşturma ve kovuşturma 
MADDE 75- 71 ve 72 nci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma 

yapılması şikâyete bağlıdır. Yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya 
üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet 
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başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet 
başsavcılığına verilmemesi hâlinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. 

Bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Millî 
Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler ta
rafından, eser üzerinde manevi ve malî hak sahibi kişiler şikâyet haklarını kullanabilmelerini sağla
mak amacıyla durumdan haberdar edilirler. 

Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhake
mesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri ya
par. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen 
eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yir-
midört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan 
karar hükümsüz kalır." 

MADDE 147- 5846 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 76- Bu Kanunun düzenlediği hukukî ilişkilerden doğan davalarda, dava konusunun 

miktarına ve Kanunda gösterilen cezaya bakılmaksızın, görevli mahkeme Adalet Bakanlığı tarafından 
kurulacak ihtisas mahkemeleridir. İhtisas mahkemeleri kurulup yargılama faaliyetlerine başlayınca
ya kadar, asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görev
lendireceği ve bu mahkemelerin yargı çevreleri Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Bu Kanun kapsamında açılacak hukuk davalarında mahkeme, davacının iddianın doğruluğu 
hakkında kuvvetli kanaat oluşturmaya yeter miktar delil sunması hâlinde, korunmakta olan eserler, 
fonogramlar, icralar, filmler ve yayınları kullananların, bu Kanunda öngörülen izin ve yetkileri 
aldıklarına dair belgeleri veya tüm yararlanılan eser, fonogram, icra, film ve yayınların listelerini 
sunmasını isteyebilir. Belirtilen belge veya listelerin sunulamaması tüm eser, fonogram, icra, film 
ve yayınların haksız kullanılmakta olduğuna karine teşkil eder." 

MADDE 148- 5846 sayılı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 77- Esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi için ve

ya diğer her hangi bir sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel 
görülürse hukuk mahkemesi, bu Kanunla tanınmış olan haklan ihlal veya tehdide maruz kalanların 
ya da meslek birliklerinin talebi üzerine, davanın açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir işin 
yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını veya açılmasını emredebileceği 
gibi, bir eserin çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale yarıyan kalıp ve buna benzer sair 
çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir yolu ile muhafaza altına alınmasına karar verebilir. Kararda, 
emre muhalefetin İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezai neticeleri doğuracağı 
açıklanır. 

Haklara tecavüz oluşturulması ihtimali hâlinde yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihra
catı sırasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi hükümleri uygulanır." 

Bu nüshalara gümrük idareleri tarafından el konulmasına ilişkin işlemler Gümrük Yönetme
liğinin ilgili hükümlerine göre yürütülür." 

MADDE 149- 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 81- Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara 

bandrol yapıştırılması zorunludur. Ayrıca, kolay kopyalanmaya müsait diğer eserlerin çoğaltılmış 
nüshalarına da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandroller, 
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Bakanlıkça bastırılır ve satılır. Bakanlıkça belirlenen satış fiyatı üzerinden meslek birlikleri aracılığı 
ile de bandrol satışı yapılabilir. 

Bandrol alınabilmesi için, bandrol talebinde bulunanın yasal hak sahibi olduğunu beyan eden bir 
taahhütnameyi doldurması zorunludur. Bakanlıkça tespit edilen diğer evrak ve belgelerle birlikte başvu
ru yapılır. Bakanlık, bu başvuru üzerine başka bir işleme gerek kalmaksızın on iş günü içinde bandrol 
vermek mecburiyetindedir. Beyana müstenit yapılan bu işlemlerden Bakanlık sorumlu tutulamaz. 

Bandrol yapıştırılması zorunlu nüshalann tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri 
üreten veya bu materyallerin dolum ve çoğaltımını yapan yerler, bu maddede belirtilen taahhütname
nin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlüdür. 

Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, 
dağıtan veya ticarî amaçla satın alan ya da kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bakanlık ile mülkî idare amirleri bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan 
yayınların, bandrollü olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir. Gerekli görüldüğünde, mülkî ida
re amirleri re'sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek üzere illerde denetim ko
misyonu oluşturabilir. İhtiyaç hâlinde; bu komisyonlarda Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri 
temsilcileri de görev alabilirler. 

Bu denetimler sırasında bu Kanunda koruma altına alınan hakların ihlal edildiğinin tespiti hâ
linde 75 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, meydan, 
pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler, Ka
bahatler Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır. 

Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sahte bandrol üreten, satışa arz eden, satan, dağıtan, satın alan, kabul eden veya kullanan kişi 
üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bir eserle ilgili olarak usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrolleri başka bir eser üzerin
de tatbik eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezasıyla ceza
landırılır. 

Yetkisi olmadığı hâlde, hileli davranışlarla bandrol temin eden kişi bir yıldan üç yıla kadar ha
pis cezasıyla cezalandırılır. 

Yetkisi olmayan kişilere bandrol temin eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71 inci maddenin birinci fıkrasının 
(1) numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi hâlinde, fail hakkında sadece 71 inci mad
deye göre cezaya hükmolunur. Ancak, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. 

Bu Kanunda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, ilgi
li tüzel kişi hakkında Türk Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur." 

MADDE 150- 5846 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket edenler hakkında Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi 
ve Türk Ceza Kanununun 132, 134, 139 ve 140 inci maddeleri hükümleri uygulanır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın caiz olduğu hâllerde de 4721 sayılı Türk Me
denî Kanunun 24 üncü maddesi hükmü saklıdır." 
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MADDE 151- 5846 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi 
ile koşulları varsa, Türk Ceza Kanununun 134, 139 ve 140 inci maddeleri hükümleri uygulanır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın caiz olduğu hâllerde de Türk Medenî Kanu
nunun 24 üncü maddesi hükmü saklıdır." 

MADDE 152- 5846 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 10- Aşağıda belirtilen hâllerde idarî para cezası uygulanır: 
1. 44 üncü madde gereğince alınması zorunlu sertifikalan almaksızın faaliyet gösteren kişi ma

hallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla 
cezalandırılır. İlgili tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı ellibin Türk Lirasıdır. 

2. Ek 5 inci madde hükümlerine aykırı olarak derlenmesi gereken eserleri süresi içinde verme
yen kişi Kültür ve Turizm Bakanlığının telif haklarının korunmasıyla ilgili biriminin amiri tarafından 
bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu madde hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın yüzde ellisi 
Kültür ve Turizm Bakanlığının hesabına aktarılır." 

MADDE 153- 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"MADDE 26- a) Çalıştırdığı gazeteci ile 4 üncü maddede gösterilen şekilde yazılı iş akdi yap
mayan işverene beher mukavele için yediyüz Türk Lirası, 

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gazeteciye ödemeyen işverene ikibin-
beşyüz Türk Lirası, 

c) 18 inci maddede yazılı ölüm tazminatını hak sahiplerine ödemeyen işverene ikibinbeşyüz 
Türk Lirası, 

idarî para cezası verilir, ayrıca yukarıdaki (b) veya (c) bentlerinde yazılı tazminatlar da hak sa
hiplerine ödenir." 

MADDE 154- 5953 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde yer alan "birmilyarikiyüzmilyon lira" 
ibaresi "binbeşyüz Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 155- 5953 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 29- Gazeteciye bu Kanunun 21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya iz

ni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin sü
resine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı ka
dar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir." 

MADDE 156- 5953 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 30- Bu Kanunun 25 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene ikibinbeşyüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı böl

ge müdürü tarafından verilir." 
MADDE 157- 5953 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 3- Bu Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini ga

zeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle 
ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının iki katı 
kadar idarî para cezası verilir." 
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MADDE 158- 10/07/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 7- Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak her şekil ve surette müşterek bahisler veya 
yarış piyangosu tertip ve tanzim edenler ve bunlara ait her türlü evrakı matbaa, teksir, daktilo, foto
kopi ve sair suretlerde düzenleyenler ve düzenletenler, satanlar, dağıtanlar, sattıranlar veya dağıttıran-
lar, üç aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun bir 
tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. 

Suçun; at sahibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis ve sair yarış hizmetlileri ile birlikte işlen
mesi halinde, verilecek hapis cezası altı aydan az olamaz. Haklarında bu nedenle soruşturma ve ko
vuşturma başlatılan bu kişilerin Komiserler Kurulu karan ile yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlar
la ilgili mahal ve tesislere girmeleri yasaklanır. Komiserler Kurulunca yarış yerlerine girmeleri ya
saklanan kimselerin isimleri ve kimlikleri yarış müessesesi ve mahalli mülki amirlere yazılı olarak 
bildirilir." 

MADDE 159- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı müs
teşarları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sa
hil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Sekreter yardımcıları ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz." 

MADDE 160- 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir 
yıldan veya bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm 
olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silâh taşıma ve bulundurma izni verilemez." 

MADDE 161- 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ül

keye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları 
29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde 
Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu su
retle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir ye
re taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu 
amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî pa
ra cezasıyla cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı suçlan üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işle
meleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur. 

Birinci fıkradaki fiillerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam 
otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği 
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taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yu
karıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. 

Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim ol
ması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur." 

MADDE 162- 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın 

alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz 
güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da 
silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla ka
dar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet 
olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir 
yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece 
vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne ka
dar adlî para cezasıdır. 

Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özellik
lerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası 
hükümlerine göre cezalandırılır." 

MADDE 163- 6136 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 14- Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak 

veya başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokul
masına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya 
taşımaya aracılık ederse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz günden az olmamak üzere adlî pa
ra cezası ile cezalandırılır. Suç konusu bıçak ve aletlerin niteliği veya sayı olarak azlığı halinde ve
rilecek ceza yarısına kadar indirilir. 

Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle 
mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla 
kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı suçları ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işle
meleri halinde, birinci fıkraya göre verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından 
vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır." 

MADDE 164- 6136 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri ve
ya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hük
molunur." 

"Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak 
ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis 
veya adli para cezası ile cezalandırılır." 
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MADDE 165- 6136 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "264" iba
resi, "174" şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silâh taşıyan kişiler eylem
leri başka bir cezayı gerektirmiyorsa yirmi günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır, 
ayrıca silâh ruhsatlan bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez." 

MADDE 166- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 107 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun 
ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait 
öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde, Türk Ceza Ka
nununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır." 

MADDE 167-6183 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar." 

MADDE 168- 6183 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2. Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmayan 
borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve 
geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 169- 6183 sayılı Kanunun 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 111- Bu Kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış 

tarzları mal bildirimine uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 170- 6183 sayılı Kanunun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 112- Usulü dairesinde mal bildiriminde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, her tür

lü mallarında, kazanç ve gelirlerinde olan artmaları 61 inci madde hükümleri gereğince zamanında 
bildirmemek suretiyle amme alacağının tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar bir seneye ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 171-6183 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 113- Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları 55 inci maddenin son 

fıkrası gereğince yapılan talebe rağmen bildirmeyenler altı aya kadar hapis cezası ile ceza
landırılır." 

MADDE 172- 6183 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmeyenler elli güne kadar ad
lî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 173- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 4 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 4- Aşağıda yazılı haller eczacılık yapmaya manidir: 
A) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle

nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anaya
sal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
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sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis ce
zasına mahkûm olmak, 

B) Başka memleketlerde sanatını icradan menedilmiş olup bu muamelenin haklı olduğu İcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilmiş olmak; 

C) Sanatını yapmasına mani iyileşmez bir hastalığı bulunmak; 
Ç) Sanatını yapmasına mani olacak derecede iki gözü niyetten mahrum olmak." 
MADDE 174-6197 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
"Bu Kanunda yazılı usullere uygun olarak ruhsatname almaksızın birinci maddede sayılı yerle

ri açanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla ce
zalandırılır. 

Eğer fiil eczacılık yapmak hakkını haiz olmayanlar tarafından işlenirse, verilecek cezalar yarı 
oranında artırılır." 

MADDE 175- 6197 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 41- Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan yerlerde ambalajsız veya ambalajı açılmış 

olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya mağşuş veya gayrisaf ilaç ile ambalajlı olsa bile zamanı geç
miş ilaç bulunduran kişiye, fiili Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza sorumluluğunu gerektir
mediği takdirde, beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aynca, bu ilaç ve sair ecza maddesine 
elkonularak imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

MADDE 176- 6197 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 42- Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan yerlerde ilaç halinde ihzar, imal veya ter

tip edilmemiş olan bozuk veya mağşuş ecza ve kimyevi maddeler bulunduğu takdirde, bunlara el 
konulup usulüne uygun şekilde yok edilmekle beraber bu yerleri bizzat idare eden eczacı ile bu Ka
nunda yazılı sebeplerle eczacının bulunmaması halinde bu yerlerde mesul müdürlük yapanlara bin 
Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 177-6197 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. 
Bunlan müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193 ün
cü maddesine göre cezalandırılır." 

MADDE 178- 6197 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 44- Bu Kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenlere, fi

illeri suç oluşturmadığı takdirde ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde ikiyüz Türk Lirası 
idarî para cezası verilir." 

MADDE 179- 6197 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45- Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra mazeretsiz olarak ve mücbir sebepler 

dışında eczanesi olan yerlerde otuz gün, olmayan yerlerde on gün müddetle eczanesini kapalı bıra
kan veya teftiş sırasında görülen noksanların tamamlanması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet et
meyen eczacılara, beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 180- 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında 

Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 7- Bu Kanunun 2 nci maddesine aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 1 inci maddede mezkur diplomaları almış olmayanları bu unvanlarla 
çalıştıranlar da aynı ceza ile cezalandırılır." 

MADDE 181- 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 11 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 11-3 üncü madde hükümlerine riayet etmeyen, dördüncü maddede yazılı vazife ve 
salahiyet hudutlarını tecavüz eden ve 5 inci maddenin ikinci fıkra hükmünü yerine getirmeksizin ser
best çalışan hemşirelere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 182- 2/3/1954 tarihli ve 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 7 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Bu Kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlenmesi 

yaptırmayan işveren veya işveren vekillerine yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden işveren veya işveren vekiline, müstahdem 

veya işçi kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı 
müstahdem veya işçilerin uğradıkları zararın iki katı kadar idarî para cezası verilir. 

Bu maddedeki idarî para cezalarını vermeye belediye encümeni yetkilidir." 
MADDE 183- 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 124 üncü maddesinin (1) ve (2) 

numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"1 . Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar altı aya kadar hapis veya adlî para cezası 

ile cezalandırılır. 
2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge almaksızın jeolojik istikşaftan gayri 

petrol ameliyelerini yapanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 184- 6326 sayılı Kanunun 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 125- 1. Bu Kanuna göre israf veya tehlikeli fiilleri yapanlara, bu fiilleri tespit oluna

cak bir süre içinde durdurmaları için, Genel Müdürlük tarafından emir verilir. Bu sürenin sonunda is
raf veya tehlikeli fiil devam ederse, devam ettiği her gün için faillere beşbin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

2. Yukarıda yazılı fiillerden dolayı önemli ve tamiri kabil olmayan bir hasar meydana gelmişse, 
faillerine, oluşan zararın miktarı kadar idarî para cezası verilir. Ancak, bu miktar onbin Türk Li
rasından az olamaz." 

MADDE 185- 6326 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 126- Bu Kanunun verdiği bir hakkın kullanılmasına yahut bir vazifenin ifasına bile

rek ve haksız olarak müdahale eden veya mani olanlar, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır." 

MADDE 186- 6326 sayılı Kanunun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 127- Bu Kanuna göre yapılan müracaatlarda ve muamelelerde bilerek hilafı hakikat 

beyanda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 187- 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk 

Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 6- Aşağıda yazılı haller, veteriner hekimlik mesleğinin icrasına mani teşkil eder: 
a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 

bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal dü-
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zene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gü
veni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kay
naklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmak. 

b) Bu Kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Divanı kararları ile meslekini ic
radan menolunmak. 

c) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı ittihaz edilmek." 
MADDE 188- 6343 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde yer alan "üçyüzkırkyedimilyon lira" iba

resi "bin Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 189- 6343 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 66- 6 ncı maddedeki yasaklılık haline rağmen mesleklerini icra edenlere ikibin Türk 

Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 190- 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde yer alan "üçyüzkırkyedimilyon lira" 

ibaresi, "bin Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 191- 6343 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 68- Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da veteriner he

kimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
adlî para cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 192- 6343 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan "seksenyedimilyon lira" iba
resi, "ikiyüz Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 193- 6343 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde yer alan "bir aydan" ibaresi madde 
metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 194- 6343 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 72- Bu Kanunda yazılı olup da idarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı halinde 

tayin olunacak ceza, iki misli olarak uygulanır. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 195- 6343 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan "Devlet 

memurlarına" ibaresi "kamu görevlilerine" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 196- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 70 inci maddesinin ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bunların ücreti de orman idaresi tarafından ödenir. Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd

detçe devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda alakalılar tarafından parasız ekmek ve 
katık verilir. Başkaca ücret verilmez." 

MADDE 197- 6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 77- Orman memurları, bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi ve

ya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi 
sıfatını taşırlar. 

Orman teşkilatında her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlardan, Çevre ve Orman Ba
kanlığınca ve Orman Genel Müdürlüğünce lüzum görülecek olanlar, Bakanlar Kurulunca seçilecek 
silahla teçhiz olunurlar. 

Bu silahlar memurlara orman idaresince demirbaş olarak verilir. Ayrıca, kolluk görevi yapan 
orman memurları idarece verilecek özel kıyafetle donatılır. 
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Devlet ormanlarından gayrı ormanlarda çalışan orman bekçilerine de umumi hükümler daire
sinde silah taşıma izni verilebilir." 

MADDE 198- 6831 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"A) Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakkın kullanılması, meşru savunma veya zorunluluk 
hallerinde;" 

MADDE 199- 6831 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"IV. Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin takibi: 
MADDE 79- Orman memurları, bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillere ilişkin delilleri bir tuta

nakla tespit eder. Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen orman mal
lan ile bu Kanunda yer alan suçların işlenmesinde kullanılan nakil vasıtası ve sair eşyaya Ceza Mu
hakemesi Kanunu hükümlerine göre elkonulur. Ancak, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde 
elkoyma, orman işletme şefinin yazılı emri ile yapılır. Ayrıca, orman muhafaza memurları Ceza Mu
hakemesi Kanunu hükümlerine göre şüphelileri yakalama yetkisine sahiptir. 

Sahipleri tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hususi ormanlarda da bu madde hükümleri 
uygulanır. 

Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve bekçileri orman memurlarına yardıma mecbur
durlar. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır." 
MADDE 200- 6831 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"Bu Kanunda yazılı orman suçlarına ilişkin davalardan; 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasında 

gösterilen suçlara ilişkin davalar asliye ceza mahkemesinde; dördüncü fıkrasında gösterilen suçlara 
ilişkin davalar ağır ceza mahkemesinde; beşinci fıkrasında gösterilen suçlara ilişkin davalar Ceza 
Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemesinde; bu suç
lar dışında kalan davalar sulh ceza mahkemesinde görülür." 

MADDE 201- 6831 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 84- Orman Kanununa aykırılık oluşturan fiillerden dolayı elkonulan ağaç, tomruk, ke

reste, yakacak ve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman 
depolarına, orman deposu yoksa ve fiilin işlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, 
köy hudutları içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti 
üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine tes
lim edilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek ve
ya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflı bulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun olarak orman işletme müdürlüklerinin mü-
sadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle der
hal satılır. 

Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satış bedelinin tamamı Orman Genel Müdür
lüğü hesabına irat kaydedilir." 

MADDE 202- 6831 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Orman içinde kimin tarafından kesildiği veya hazırlandığı belli olmayan veya kaçması sebe
biyle faili tespit olunamayan orman mahsulleri ve suç aletleri, orman idaresinin satış usullerine gö
re satılır ve bedelleri irat kaydolunur." 
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MADDE 203- 6831 sayılı Kanunun 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 88- Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı arama, Ceza Muhakemesi Kanunu hü

kümlerine göre yapılır. Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesinin birinci fıkrasına 
göre, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde arama, orman şefinin yazılı emri ile yapılır." 

MADDE 204- 6831 sayılı Kanunun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 91-14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç 

kesenler, kökünden sökenler veya hayatiyetini sona erdirecek şekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk, 
pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla ce
zalandırılır. Ancak suçun konusunun münhasıran yakacak nitelikte emval veren ağaç olması halin
de, verilecek ceza yarı oranında indirilir. 

Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır. 
Fidan ekim sahasını bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Birinci fıkradaki ağaç kesme ve sökme fiillerinin işlenmesinde motorlu araç ve gereçler kul

lanılması halinde verilecek ceza bir kat artırılır. Ancak, fidanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunma

yan fiilleri işleyenler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 
Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman sahiple

ri ise, iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak kendi arazisi üzerinde tohum 
ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne ta
bi değildir." 

MADDE 205- 6831 sayılı Kanunun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 92- Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izin almadan ormanlardan açılan maden 

ocakları idarece kapatılır. Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına 
elkonulur. Elkonulan mallar, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir. 

Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara veya işletenlere, 91 inci 
madde hükümleri saklı kalmak üzere iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî pa
ra cezası verilir. 

Kanun hükümlerine göre verilen ruhsat veya izin belgesindeki sürenin dolmasına rağmen ma
den ocağı işletmeye devam edenler ya da izin verilen alandaki sınırı aşanlar, 91 inci madde hüküm
leri saklı kalmak üzere, bu Kanunun 93 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. 

Başkaca zarar husule gelmiş ise, bu zarar ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde da
va açmak suretiyle tazmin ettirilir. İzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece kendilerine veya tem
silcilerine tebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise, beşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına ka
dar idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar işletilmekten men edilir." 

MADDE 206- 6831 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 93- Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı 

işleri izinsiz yapanlar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılırlar. 

İşgal ve faydalanma suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veya yanmış orman sahalarında ya 
da kesinleşmiş orman kadastrosu sınırlan içerisinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır. 

Bu maddede tanımlanan suçlann konusunu oluşturan, işlenmesinde kullanılan ve işlenmesiyle 
elde edilen eşya veya mahsul Türk Ceza Kanununun müsadereye ilişkin hükümlerine göre müsade
re edilir. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. 
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Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce aynen muhafaza edilebileceği gibi ihtiyaç 
görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili or
man idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel 
zabıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir. 

17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dışı kullananlar ve amaç dışı kullanılmasına 
izin verenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 207- 6831 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 94- Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar 

ve şeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92 nci madde kapsamı dışında kalan taş, kömür, toprak 
ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerini orman sınırları içinde izinsiz kuranlar, 91 inci mad
de hükümleri saklı kalmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır. Ayrıca, bunların işletilmesi men edilerek tesislerin Türk Ceza Kanunu hükümleri
ne göre müsaderesine hükmolunur. 

Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiili orman sınırları dışında 
işleyenlere bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir ve bunların işle
tilmesi yasaklanır. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (C) ve (E) bentlerinde yazılı fiilleri işleyenlere yüz Türk Li
rası idarî para cezası verilir." 

MADDE 208- 6831 sayılı Kanunun 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 95- Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hay

van sokanlarla, ormana başı boş hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi için altı Türk Lirası, 
büyükbaş hayvanların beheri için üç Türk Lirası, küçükbaş hayvanların beheri için bir Türk Lirası ida
rî para cezası verilir. 

Bu suretle verilecek idarî para cezası yirmi Türk Lirasından az olamaz. 
Ormanlara izinsiz hayvan sokma fiilini, fiilin işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen 

bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi hâlinde, yukarıdaki cezalar iki kat artırılır. 
Yanmış orman sahaları ile alelumum gençleştirme sahalarına, gençleştirmeye tefriki tarihinden 

itibaren onbeş sene içinde hayvan sokulması veya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi hâlinde yu
karıda yazılı cezalar iki kat tatbik olunur." 

MADDE 209- 6831 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 96- Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket eden

lere yüzyirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 210- 6831 sayılı Kanunun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 97- Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince 

tespit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha 
yüksekten kesenlere kesilen her ağaç için altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunun 27 nci maddesinde yazılı damga çekiçlerini taklit edenler veya taklit fiiline iştirak 
etmeksizin kullananlar Türk Ceza Kanununun 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ceza
landırılırlar." 

MADDE 211- 6831 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 98-31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere zati ihtiyaçları ile 

köy müşterek ihtiyaçları için verilen yapacak orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette 
olursa olsun elden çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun kullanmayanlar, yirmi günden az olma
mak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılır." 
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MADDE 212- 6831 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 99- 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet et

meyenlere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 213- 6831 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif 
yerlerine götürenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 214- 6831 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı işaretler
le ormanların hudutlarını belli etmeyen hususi orman sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

Orman sahipleri bu cezanın kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa et
mezler ise bunlara onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 215- 6831 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın 
imarı, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi 
yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli ted
birleri almayan orman sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 216- 6831 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 103- 67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere bin Türk Lirası idarî para ce

zası verilir. Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile 
göçük, devrik ve heyelan gibi hâllerle meydana gelen açıklıkları doldurmak veya satış maksadıyla 
işlenen sahalarda geçici olmak kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekil
de veya hayvan sokulması veya girmesi suretiyle orman yetiştirme alanlarında zarara sebebiyet ve
renlere üçbin, diğer alanlarda zarara sebebiyet verenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 217- 6831 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 104- 68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler altı aya kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 
Orman idaresine ait telefon şebekesi ve tesislerine her türlü alet ve malzemesine zarar verenler 

Türk Ceza Kanununun 152 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince cezalandırılırlar. 
Bu suç Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar devam eden yangın mevsiminde işlenirse 

ceza iki katına çıkarılır." 
MADDE 218- 6831 sayılı Kanunun 105 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 105- 69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için 

yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya ma
hallî mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina eden
ler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mahallin en büyük mülkî ami
ri tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. 

Bu maddede yazılı memurlarla orman teşkilatında vazifeli olanlardan yangın yerine yardım gön-
dermeyenlerle alaka göstermeyenler, Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesinde tanımlanan suçu 
ihmali davranışla işlemiş olmak dolayısıyla cezalandırılır." 
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MADDE 219- 6831 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 106- Bu Kanunun 72 ve 73 üncü maddelerine muhalif hareket eden veya ettirenler 

Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar." 
MADDE 220- 6831 sayılı Kanunun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 107- 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere mahallin en büyük 

mülkî amiri tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir." 
MADDE 221- 6831 sayılı Kanunun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 108- Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını 

veya toplandığını bildiği halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, 
satın alanlar veya bulunduranlar bir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi olsun olmasın, her türlü orman ürünü ticareti ile 
uğraşanlarla, kar maksadıyla aldıkları orman mallarını işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet ve 
eşya haline dönüştürdükten sonra satanlar tarafından işlenmesi halinde, bir seneden yedi seneye ka
dar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Suçun konusunu oluşturan orman ürünlerinin değerinin azlığı göz önünde bulundurularak veri
lecek cezalar yarısına kadar indirilebilir. 

Bu Kanunda yazılı suça konu olan her türlü orman emvali, nakil vasıtaları ve suç aletleri Türk 
Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir." 

MADDE 222- 6831 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 109- Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudut-

larındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren 
sabit taş veya beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, 
kaldıranlar, belirsiz hâle getirenler, yerlerini değiştirenler, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, beşyüz 
Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 223- 6831 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 110- 76 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen fiili işleyenlere elli Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir. 
76 ncı maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler hakkında bir yıldan üç yıla 

kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. 
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan ye

di yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak failin yangının söndürülmesine ve etkilerinin 
azaltılmasına yönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı göz önünde bulundurularak, veri
lecek ceza yarısına kadar indirilir. Zararın belirlenmesinde yangın sonucu tamamen yanan ağaç ve 
ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelen azalma, alt tabaka 
orman örtüsünün yanması nedeniyle oluşan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nede
niyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır. 

Kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para ce
zası ile cezalandırılır. 

Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi ha
linde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur." 
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MADDE 224- 6831 sayılı Kanunun 11 l/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11 l/A- Bu Kanunda mercii belirtilmemiş idarî yaptırım kararları, orman işletme şef

leri tarafından verilir." 
MADDE 225- 6831 sayılı Kanunun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 112- Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlenmesi ne

deniyle meydana gelen zarar için ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde gerçek zarar 
üzerinden tazminat talebinde bulunulabilir. 

Gerçek zarar; 
A) Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiilin konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiş ise; fiilin 

işlendiği yere en yakın orman idaresi satış yerinde söz konusu orman emvalinin bir evvelki yıla ait 
bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda, aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar 
ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapılmış kesim, taşıma ve istif giderlerinin 
çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap edilir. 

B) Fiilin konusu fidan ise; fiilin işlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin dikimi ve arazi hazırlan
ması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar kesilen fidanlar için yapılmış bakım gider
leri toplamı bir misli fazlasıyla tazmin ettirilir. 

C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvalinin 
gerçek zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kıyasen hesaplanır. 

Orman işletme müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak 
üzere, bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebilecek her türlü emval için tazminata esas 
olacak birim değerlerini, her yılın ikinci ayının yirminci gününe kadar bir cetvel hâlinde tespit ve tan
zim edip bağlı bulunduğu orman bölge başmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulunduk
ları ilçelerde belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal birer nüshalarını mıntıkasındaki hukuk mahke
melerine ve bu davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın ikinci 
ayının son günü akşamına kadar geçerli sayılır. Tazminatın hesaplanmasında bu cetveller dikkate alınır. 

MADDE 226- 6831 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Mahallî rayiç; bu Kanuna aykırılık oluşturan fiilin işlendiği yere en yakın orman satış istif ye
rinde, söz konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık 
artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar ortalamasıdır." 

MADDE 227- 6831 sayılı Kanunun 114 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Bu Kanunun 112 ve 113 üncü maddeleri ile bu madde hükümleri uyarınca açılacak tazminata 

ve ağaçlandırma giderine ilişkin davalar hukuk mahkemesinde görülür. Bu davalarda orman idaresi 
harçtan muaftır." 

MADDE 228- 6831 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Bu hükme aykırı hareket edenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 229-17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 9 uncu maddesi aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 9- Bu Kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline 

tescil ettirmeyenler veya 2 nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri 
kapanma ve faaliyete geçme hâllerini müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işlet
me cetvellerini zamanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermeyenlere beşyüz Türk Lirası ida
rî para cezası verilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 3 2 5 -

MADDE 230- 6948 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 10- Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen sanayi sicil vesikasını salahiyetli memur

lara ibraz etmeyenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 231- 6948 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11- Bu Kanuna göre istenen malumatı hakikate aykırı olarak bildirenlere bin Türk Li

rası idarî para cezası verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin mülkî amiri tarafından verilir." 
MADDE 232- 6948 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Bu Kanuna göre sanayi işletmeleri tarafından verilen malumatı müsaadesiz başka

larına bildiren kamu görevlisi, Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesine göre cezalandırılır." 
MADDE 233- 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 

48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 48- Bu Kanunun 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 uncu maddeleri hükümlerine yahut bu hüküm

lere göre konulacak tedbirlere riayet etmeksizin memlekete nebat sokanlara veya transit olarak ge
çirenlere, beşbin Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, ka
bahatin konusunu oluşturan bitkilere elkonularak, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Yasak olduğunu bildiği hâlde bir bitkiyi ülkeye sokan veya transit olarak geçiren kişi, fiili daha 
ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para ce
zası ile cezalandırılır." 

MADDE 234- 6968 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- 10 uncu madde hükmüne göre ithaline müsaade edilmeyen maddeleri memleke

te sokan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar 
hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 235- 6968 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 50-11 inci madde hükmüne göre vazifelilerce lüzum gösterilen tedbirleri almayan ve

ya bu tedbirlere riayet etmeyen kişiye yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para ce
zası verilir. Ayrıca, kabahatin konusunu oluşturan bitkilere elkonularak derhal imha edilir." 

MADDE 236- 6968 sayılı Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 51- Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne riayet etmeyen kişi, altı aya kadar hapis 

veya adlî para cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 237- 6968 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 52- Bu Kanunun 16 nci maddesine istinaden konulmuş yasak, tahdit ve tedbirlere ri

ayet etmeyenlere beşyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
Ayrıca, kabahatin konusunu oluşturan bitki ve sair eşya ile ilgili olarak mülkiyetin kamuya ge

çirilmesi kararı verilir ve gerek görülmesi hâlinde karantina tedbirleri de alınır." 
MADDE 238- 6968 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53-18 inci madde hükmüne aykırı hareket edenlere, nebat yetiştirdikleri yer temiz

se ve nebatlarında da hastalık veya zararlı yoksa, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Nebat yetiştirilen yer, haddizatında izin verilmeyecek bir durumda ise veya nebatlarda hastalık 

veya zararlı varsa, birinci fıkradaki idarî para cezası beş kat artırılır. Ayrıca, kabahatin konusunu 
oluşturan bitkilerle ilgili olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilir ve gerek görülmesi hâ
linde karantina tedbirleri de alınır." 

MADDE 239- 6968 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 54- 22 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı ihbar mükellefiyetlerini yerine getir

meyen kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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MADDE 240- 6968 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- Sürek avı mükellefleri ile ücretli mücadele mükellefiyetine tabi tutulanlardan vak

tinde icabet etmeyen veya müddeti dolmadan ayrılan kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 241- 6968 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- 32 nci madde gereğince izin almadan mücadele işlerini ücret mukabilinde ve sa

natı mütade hâlinde yapan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 242- 6968 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 57- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından müsaade almadan faaliyete geçen çırçır fabri

kası veya evi sahiplerine ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Hastalık ve zararlılarla mü
cadele tesislerinin bulunmaması veya diğer tesis veya şartlann tamam olmaması hâlinde; ayrıca, bu 
eksiklikler tamamlanıncaya kadar çırçır fabrika veya evleri faaliyetten menedilir. 

Ruhsatı olmasına rağmen, bilahare bu Kanunda belirlenen faaliyet şartlarına veya süre hükmü
ne aykırı çalıştıkları tespit edilen çırçır fabrikası veya evlerinin sahiplerine ikiyüzelli Türk Lirası ida
rî para cezası verilir. Ayrıca, belirlenen eksiklikler tamamlanıncaya kadar çırçır fabrika veya evleri 
faaliyetten menedilir." 

MADDE 243- 6968 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 58- 34 üncü madde hükmüne aykırı olarak muayene edilmemiş tohumluğu nakleden, 

satan veya satışa arzeden kişiye, ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, yapılan mu
ayene sonucunda tohumluğun bu Kanun hükümlerine göre zararlı olduğunun anlaşılması hâlinde, 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

MADDE 244- 6968 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 59- 35 inci madde hükmüne aykırı olarak nebat ve maddeleri taşıyanlar veya taşıtan

lara ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aynca, bitkilere elkonularak mülkiyetinin kamuya ge
çirilmesine karar verilir." 

MADDE 245- 6968 sayılı Kanunun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 60- 38 inci maddede yazılı işleri ruhsatsız yapanlara veya mücadele ilaç ve aletleri

ni Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca müsaade edilen fiyatlardan pahalıya satanlara yahut satışa arze-
denlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 246- 6968 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 61-40 inci madde hükümlerinden her hangi birine aykın hareket edenlere beşyüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 247- 6968 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 62- Bu Kanunda belirtilen idarî yaptırımlara karar vermeye mahallî mülkî amir yet

kilidir. 
Bu Kanun hükümlerine göre müsadereye veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine konu teşkil 

eden bitki ve sair eşyaya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevlileri elkoymaya yetkilidir." 
MADDE 248- 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 45 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45- Bu Kanun hükümlerini tatbik ile mükellef olan memur ve hizmetlilerden ihmal

leri görülenler hakkında Türk Ceza Kanununun ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmaya ilişkin 
257 nci maddesi hükmü uygulanır." 

MADDE 249- 7126 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 3 2 7 -

"MADDE 47- Bu Kanun hükümlerine göre tatbiki ilan olunan sivil savunma tedbirlerine riayet et
meyen bütün vatandaşlarla resmi veya hususi daire, müessese ve teşekküllerin mesul amirlerine, fiilleri 
suç oluşturmadığı takdirde, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir." 

MADDE 250- 7126 sayılı Kanunun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 48- Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mükelleflerden yoklama, muayene, va

zifelendirme veya eğitim, kurs ve tatbikat maksadı ile kendilerine ilanen veya sair suretlerle tebligat 
yapıldığı hâlde gelmeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 251- 7126 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 50- Sivil Savunma Teşkilatına veya bu teşkilatın memur ve hizmetlilerine veya 

yardımcı mükelleflere mahsus kıyafet ve tanınma işaretlerini, salahiyeti olmadığı hâlde kullanan, gi
yen ve taşıyanlara ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 252-7126 sayılı Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 51 - Sivil savunma mahallî yardımcı hizmet teşkilatında vazifeli olup da yer değiştiren

lerden bu durumu ilgili muhtarlığa haber vermeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 253-7126 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 52- Kendisine tevdi edilmiş olan sivil savunmaya ait eşya ve teçhizatı temellük eden

ler veya bunları tahsis olundukları maksat dışında kullananlar, altı aya kadar hapis ve elli güne ka
dar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Bunları zayi edenler ve harabiyetine sebebiyet verenler elli güne kadar adlî para cezası ile ce
zalandırılır." 

MADDE 254- 7126 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53- Hassas bölgelerde, bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mükelleflerin tam 

listesini, talep vukuunda, ilgili makamlara bildirmeyenlerle değişiklikleri otuz gün içinde merciine 
haber vermeyen mahalle ve köy muhtarları hakkında dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 255- 7126 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "198 inci" ibaresi, "258 inci" 

şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 256- 7126 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- Sivil Savunmaya mahsus veya bu işe yarayan tesisleri kasten tahrip edenler ve

ya hasara uğratanlar Türk Ceza Kanununun mala zarar verme suçuna ilişkin hükümlerine göre ceza
landırılır." 

MADDE 257- 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 52 nci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun tatbikinde vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ih
tiyar heyeti ve meclisi azaları işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı, Türk 
Ceza Kanununun kamu görevlisine ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." 

MADDE 258- 7201 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53- Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine ve

ya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında bir yıla kadar hapis veya ad
lî para cezasına hükmolunur." 

MADDE 259- 7201 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 
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"Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa 
zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde yirmi beş günden yüz 
güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 260- 7201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen hallerde: 
a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunursa elli günden yüzelli gü

ne kadar, 
b) Muhatap namına tebligat yapılabilecek bir kimse, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ me

muruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa yirmibeş günden yüz güne kadar, 
c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ me

muruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse elli günden 
yüz elli güne kadar, 

adlî para cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 261- 7201 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı ko

yanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale ge
tirenler hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüzelli güne kadar adlî para ce
zasına hükmolunur." 

MADDE 262- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Ter
tibi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak futbol müsabakalarında müşterek bahis ter
tip veya idare edenler, bunlara ait biletleri bilerek satanlar veya dağıtanlar altı aydan üç yıla kadar ha
pis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçe
vesinde işlenmesi hâlinde ayrıca tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur." 

MADDE 263- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"MADDE 47- a) Yardıma davet anında şehir, kasaba ve köylerde bulunup da makbul bir maze
retleri olmaksızın salahiyetli memurlar tarafından yapılan davete icabet etmeyenler veya icabet edip 
de çalışmayanlar veya verilen işi yapmayanlar hakkında vali veya kaymakamlar tarafından yüz Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. 

b) Afet bölgelerinde felaketzedelere yardım maksadıyla devlet daire ve müesseseleriyle hususi 
idareler, belediyeler ve köyler ve amme menafıine hadim hayır cemiyetleri tarafından bedelli ve
ya bedelsiz olarak verilen inşaat malzemesi veya alat ve edevatı veya diğer malları satan veya dev
reden veya başka maksatlarla kullananlar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı istilzam etmediği takdir
de, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. 

c) Devlet veya devlete bağlı idarelerle sermayesinin en az yarısı devlete ait müessese memur
larına afet dolayısıyla verilen vazifeyi ifada ihmal ve suiistimallerinden veya bu maksatla kendileri
ne verilen para ve mallan zimmete geçirmelerinden veya suç teşkil eden sair fiillerinden dolayı hak
larında kamu görevlileri hakkındaki ceza hükümleri tatbik olunur." 

MADDE 264- 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 2 nci maddesi
nin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"b) Kuruculannın, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bi
le, sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına ya 
da kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya Devletin gü
venliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı 
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah
tecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edin
me suçlarından mahkûmiyetlerinin bulunmaması; iflas ve konkordato ilan etmemiş olmaları," 

MADDE 265- 7397 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"2 nci maddenin (b) bendinde aranan koşullan taşımayanlar, brokerlik ve prodüktörlük yapa
mazlar ve brokerlik ve prodüktörlük yapan tüzel kişilere ortak olamazlar." 

MADDE 266- 7397 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 42- 3 üncü maddedeki mecburiyetlere aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta 

muameleleri yapanlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Ruhsat alıp da, usulü dairesinde tescil ve ilan ettirmeksizin sigorta muameleleri yapanlar 

hakkında yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur." 
MADDE 267- 7397 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 44- 10 uncu maddedeki değişikliklerin bildirilmesi mecburiyetini yerine getirme

yenlerle, bildirim mecburiyetinin yerine getirilmesine rağmen Bakanlıkça tasdik edilmemiş değişik
likleri uygulayanlar hakkında yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. 

Bakanlıkça tasdik edilmesi gereken işlemleri bildirim mecburiyetini yerine getirmeden uygula
yanlar hakkında ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur." 

MADDE 268- 7397 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 45-12 nci maddeye aykırı olarak teminat akçelerini tesis etmeyenler veya noksan 

hesap veya tesis edenler hakkında, yüz günden ikibin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. An
cak, bu cezanın miktarı, yükümlülüğe aykırı olarak tamamen veya kısmen tesis edilmeyen teminat 
akçelerinin yüzde onundan az olamaz." 

MADDE 269- 7397 sayılı Kanunun 46 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 46- 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere Cumhuriyet savcısı ta

rafından ikibin Türk Lirası idari para cezası verilir. 
13 üncü maddedeki yükümlülüklere riayet etmeyenler hakkında, yüz günden az olmamak üze

re adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, bu cezanın miktarı, yükümlülüğe aykırı olarak tamamen 
veya kısmen bloke edilmeyen teminatın yüzde onundan az olamaz." 

MADDE 270- 7397 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 47- 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, ikiyüz günden az 

olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur." 
MADDE 271- 7397 sayılı Kanunun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 48- 25 inci madde hükümlerine aykırı hareket eden kişi hakkında yüz günden az ol

mamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, bu cezanın miktarı, yükümlülüğe aykırı olarak 
tesis edilmeyen veya eksik tesis edilen karşılığın yüzde onundan az olamaz. 

26 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden kişi hakkında beşyüz günden ikibin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur. 
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MADDE 272- 7397 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- 28 inci maddedeki memnuiyetlere aykırı hareket edenler hakkında, ikiyüz gün

den az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur." 
MADDE 273- 7397 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 50- 29 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları hükümlerine aykırı hareket eden

lere Cumhuriyet savcısı tarafından ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ancak, bu cezanın mik
tarı, ödenen primin on mislinden az olamaz. 

29 uncu maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hükümlerine aykırı hareket edenler 
hakkında beşyüz günden ikibin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 

MADDE 274- 7397 sayılı Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 51- Sigorta ve reasürans şirketlerinin itibarını kırabilecek veya şöhretine zarar vere

bilecek bir hususu isnat edenler veya bu yolda asılsız haberler yayanlar hakkında altı aya kadar ha
pis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. 

Bu fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir katma kadar artırılır." 
MADDE 275- 7397 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 52- Bu Kanunun tatbikini murakabe vazifesi ile mükellef olanlar ile bu teşkilatta 

çalışan diğer memurlardan, vazifeleri dolayısıyla ifşasında zarar melhuz olan bir sırra vakıf olup da 
meşru bir sebebe müstenit olmaksızın o sırrı salahiyetli mercilerden gayrisine ifşa edenler hakkında 
Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesi tatbik edilir." 

MADDE 276- 7397 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53- Bu Kanunun 32 nci maddesindeki bilgi verme yükümlülüğüne aykırı hareket 

edenler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 
32 nci maddedeki yükümlülüklere aykırı olarak, murakabe ve teftişte vazifelilere engel olanlar 

veya yapacakları tetkikatı kasten yanlış yola sevkedenler hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis ce
zasına hükmolunur. 

41 inci maddedeki yasaklara aykırı hareket edenler hakkında, beşyüz günden ikibin güne kadar 
adli para cezasına hükmolunur. Ancak, bu cezanın miktarı, aktifte gerçekleşen azalmanın yüzde yir
misinden az olamaz." 

MADDE 277- 7397 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 54- 4, 9, 36, 37 ve 38 inci maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, üç-

yüz günden bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur." 
MADDE 278- 7397 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- 39 uncu maddedeki mecburiyetleri yerine getirmeyenler ile hakikate aykırı bilan

ço, kâr ve zarar hesabı tanzim ve tasdik edenler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka 
bir suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüz günden bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur." 

MADDE 279- 7397 sayılı Kanunun 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- Bakanlar Kurulu, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakanlık ve Müsteşarlıkça bu 

Kanuna göre alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyul
maması hâlinde, fiil suç oluşturmadığı takdirde, ilgililere Cumhuriyet savcısı tarafından ikibin Türk 
Lirasından onikibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir." 

MADDE 280- 7397 sayılı Kanunun 58 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Soruşturma usulü 
MADDE 58- Bu Kanunda yazılı suç ve kabahatlere ilişkin ön inceleme Müsteşarlıkça yapıla

rak durum ilgili Cumhuriyet başsavcılığına bir müzekkere ile bildirilir. Müsteşarlık bu başvuruyla mü-
dahil sıfatını kazanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 3 3 1 -

Müsteşarlık, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına 
itiraza yetkilidir. 

Bu Kanuna aykırı fiillerden haberdar olan Cumhuriyet başsavcılığı, gerekli ön incelemenin 
yapılmasını teminen durumu Müsteşarlığa bildirir. Soruşturmaya devam edilebilmesi, Müsteşarlığın 
ilk fıkrada belirtilen usul uyarınca yazılı başvuruda bulunmasına bağlıdır. Gecikmesinde sakınca bu
lunan hallerde savcılık gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

Şu kadar ki; acenteler ve diğer sigorta ve reasürans aracılarının bu Kanunda suç sayılan fiilleri 
hakkında yapılan soruşturmalarda bu maddede yazılı usulün uygulanmış olması şartı aranmaz." 

MADDE 281- 4/1/1960 tarihli ve 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanunun 14 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 14- Bu Kanun hükümleri gereğince salahiyetli merciler tarafından alınması lüzumlu 
görülen tedbirleri yerine getirmeyen 3659 sayılı Kanuna tabi teşekküller ve bunlara bağlı idare, mü
essese ve kurumlar ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair teşekküllere mensup bilumum 
memur ve müstahdemler hakkında Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ilişkin hükümleri tat
bik olunur." 

MADDE 282- 7402 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan "şahıslar üçyüzkırkyedimilyon 
lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar." ibaresi "şahıslara dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası ve
rilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 283- 7402 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- 7 nci madde hükmüne riayet etmeyenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası veri

lir. Fiilin tekrarı halinde para cezasının iki katı verilir." 
MADDE 284- 7402 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 17- 8 inci maddede yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere dörtyüz Türk Lirası ida

rî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde para cezasının iki katı verilir." 
MADDE 285- 7402 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 18- 9 uncu maddede yazılı tedbirleri almayan veya bunları idame ettirmeyen hususi 

hükmi şahıslarla adi ortaklıkların işlerini fiilen idare eden vazifelileri ve taalluku halinde idare mec
lisi reisi ve azaları ve hakiki şahıslara yediyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 286- 7402 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 19-11 inci maddede yazılı mecburiyete riayet etmeyenlere dörtyüz Türk Lirası ida

rî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde para cezasının iki katı verilir. 
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 287- 7402 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 20- Teşkilat tarafından bu Kanunda yazılı hususlar hakkında tanzim olunacak zabıt va

rakaları, sorumluların hüviyet ve ikametgahı tesbit edildikten sonra derhal yetkili mercie tevdi olunur." 
MADDE 288- 6/5/1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 

4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 4- Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz olmadıkları halde zira

at yüksek mühendisi unvanını kullananlara mahallî mülkî amir tarafından beşyüz Türk Lirası idarî 
para cezası verilir." 

MADDE 289- 7472 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"b) Mahkûmiyete bağlı hak yoksunluğu bulunmak," 
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MADDE 290- 9/5/1960 tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme Sulan Hakkında Kanunun 16 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 16- Bir kimse, daha önceden veya bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan içme 
suyu tesislerini tahrip veya imha eder veya bozar yahut bunlara zarar verirse Türk Ceza Kanunu hü
kümlerine göre cezalandırılır. 

Tesis edilen su kullanım düzenini bozanlara veya yetkili mercilerce alınan kararlara uymayanlara 
mahalli mülki amir tarafından yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 291- 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesi
nin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal Merinin Sureti İdaresi Hakkında Ka
nunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 4- Bu Kanun ile, bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan yönetmelik esaslarına aykırı 
hareket edenler hakkında belediye encümenlerince: 

a) Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasına; 
b) Üç seneye kadar hal dahilinde faaliyetten men'e, 
karar verilir. 
Hal dahilinde bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin hal'deki yerleri geri alınarak başkalanna 

tahsis edilebilir. Satış mevzuu malların ne suretle tasfiye edileceği yönetmeliklerde gösterilir." 
MADDE 292- 12/12/1960 tarihli ve 155 sayılı Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması 

Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 1- Harita ve planlara ait amme hizmetine mahsus (Nirengi, nivelman, poligon, röper 

tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaranlar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hâle getirenler veya ilgi
li makamlardan müsaade almaksızın yerini değiştiren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır." 

MADDE 293- 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Sulan Hakkında Kanunun 18 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 18- Bu Kanundaki vecibeleri yerine getirmeyenler bu hareketlerinden dolayı, diğer 
kanunlara göre suç oluşturmadığı takdirde, bu madde hükmüne göre cezalandırılırlar. 

a) Belge almadan 8 inci maddedeki işleri yapanlar ile kasten yanlış bilgi verenler bin Türk Li
rasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ceza alınmakla beraber, ku
yunun açılıp işletilmesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce bir mahzur görülmezse, sahibine 
gerekli belge verilir. Aksi hâlde, kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu açtırandan alınır. 

b) 10 ve 11 inci madde hükümlerine aykm hareket edenlerle arama, kullanma, ıslah ve tadil faa
liyetleri sırasında konulan şartlara riayet etmeyenler, müracaat formlannda istenen bilgileri vermeyen
ler, 8 inci maddenin son fıkrasındaki mecburiyete riayet etmeyenler beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandınlır. Aynca, kuyu kapatılarak masrafı açtırandan alınır. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 294- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 2- Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu 

vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci mad
desi hükümleri uygulanır." 

MADDE 295-213 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklanna tecavüz edilemez." 
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MADDE 296- 213 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 87- Takdir, tadilat ve zirai kazançlar il komisyonları ile özel komisyonlara, memur

ların dışında, seçilecek kimselerde aşağıdaki vasıflar aranır: 
1. İyi ahlak sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş gördüğü muhitin emniyet ve itimadını ka

zanmış bulunmak, 
2. Medeni haklardan ıskat edilmiş bulunmamak, 
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 

bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suç
lar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kö
tüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamak, 

4. Takdir ve özel komisyonlara seçileceklerde, ayrıca otuz yaşını bitirmiş olmak, 
5. Tadilat ve zirai kazançlar il komisyonlarına seçileceklerde ayrıca mensup olduğu şehir veya 

kasabanın iktisadi şartlarına ve emlak ve ziraat işlerine vukufu olmak ve yirmibeş yaşını bitirmiş bu
lunmak." 

MADDE 297- 213 sayılı Kanunun 246 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Görevini ihmal veya suiistimal eden muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri Türk Ceza Kanununun göre
vi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." 

MADDE 298- 213 sayılı Kanunun 344 üncü maddesinin başlığı "Vergi ziyaı cezası" şeklinde 
ve ayrıca birinci ve ikinci fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyama sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya so
rumlu hakkında ziya uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir." 

MADDE 299- 213 sayılı Kanunun Dördüncü Kitap, İkinci Kısmının Üçüncü Bölüm başlığı 
"Suçlar ve Cezaları" şeklinde ve 359 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 359- a) Vergi Kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mec
buriyeti bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu 
işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlem
leri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, bel
ge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

Hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları ve
ya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter 
ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Ger
çek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar 
itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan 
defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar ko
yanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sah
te olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sah
te belgedir. 
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c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabi
leceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar onsekiz ay
dan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler 
hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü 
maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez." 

MADDE 300-213 sayılı Kanunun 360 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Cezadan indirim 
MADDE 360- 359 uncu maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suç

ların işlenmesinde menfaatinin bulunmaması halinde, Türk Ceza Kanununun suça iştirak hükümle
rine göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir." 

MADDE 301- 213 sayılı Kanunun 362 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 362- Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu 

mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır." 
MADDE 302- 213 sayılı Kanunun 363 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 363- Bu Kanunun altıncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanun

larının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu 
yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin birinci fıkrası hük
müne göre cezalandırılır. Bu hareketlerle vergi ziyama neden olunması halinde, kişiye ayrıca bu Ka
nunun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir." 

MADDE 303-213 sayılı Kanunun 367 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 367- Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tes

pit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların yardımcıları ve gelirler kontrolörleri ile 
stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer 
memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığının veya defter
darlığın mütalaasıyla, keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir. 

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet 
başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder. 

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur. 
359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usul

süzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. 
Ceza mahkemesi kararlan, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını 

uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve merciler
ce verilecek kararlar da ceza hakimini bağlamaz." 

MADDE 304- 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 371- Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükel

leflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara ken
diliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı 
cezası kesilmez. 

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir 
makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında 
ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.); 
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2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi 
incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık 
suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması; 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği ta
rihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması; 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başla
yarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi; 

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her 
ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme 
zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi. 

Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz." 
MADDE 305- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56 - Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula gönder-

meyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için 
on Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen ve
ya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine üçyüz Türk Li
rası idarî para cezası verilir." 

MADDE 306- 222 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 57 - Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara 

cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara yüz Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

MADDE 307- 222 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara ikiyüz Türk Lirasından dörtyüz Türk Lirasına kadar 
idarî para cezası verilir." 

"Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 308- 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- Bu Kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu 

işin gayrisinde veya şahsî hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanun
da yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olun
madığı hâlde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine mü
saade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya 
elverişli olduğu hâlde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya 
bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize 
edenler hakkında bir seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu yüzden hasıl olan masraf ve za
rarlar genel hükümlere göre tazmin ettirilir." 

MADDE 309- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun uygulanmasında silahtan maksat Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin birin
ci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilenlerdir." 

MADDE 310- 298 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 133- Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullana
rak veya tehdit ederek, bu Kanunda yazılı kurulların toplanmalarına veya görevlerinin ifasına mani 
olanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller, silahla işlenirse, verilecek ceza üç yıldan aşağı olamaz. Bu fiil
ler, aralarından biri silahlı en az üç kişi tarafından birlikte işlendiği takdirde, failler hakkında beş 
yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." 

MADDE 311- 298 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 134- Seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak mak

sadı ile, bu Kanunda yazılı kurullar veyahut kurul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, ih
tara rağmen riayet etmeyen kişilere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve ted
birlerin neticesiz kalmasına sebebiyet veren kimseler, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiiller, görevli kimseler tarafından işlendiği ve fiilleri daha ağır cezayı gerekti
ren suç oluşturmadığı takdirde, birinci veya ikinci fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır." 

MADDE 312- 298 sayılı Kanunun 136 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 136- Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler 

elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk edenler, üç aydan 

bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 313- 298 sayılı Kanunun 137 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 137- Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri veya bu Kanunda yazılı 

işlerden biriyle görevlendirilen kimseler sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kağıt 
ve paketleri ve oy pusulalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya maddi ve malî vasıtaları ve bilcüm
le seçim araç ve gereçlerini vaktinde yerlerine göndermezler veya gönderilmesine mani olurlar ve
ya teslim etmezler veya teslim almazlarsa, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, cezanın alt sınırı bir yıldır." 
MADDE 314- 298 sayılı Kanunun 138 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"Görevi kötüye kullanma: 
MADDE 138- Bu Kanunun tatbiki ile görevli veya bu Kanuna göre görevlendirilen kimseler gö

revlerini her hangi bir şekilde kötüye kullandıkları takdirde, fiilleri bu Kanunda ayrı bir suç olarak 
tanımlanmamış ise, Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine göre verilecek ceza altıda birden üç
te bire kadar artırılarak hükmolunur." 

MADDE 315- 298 sayılı Kanunun 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 140- Seçmen kütüğünün düzenlenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, binalar 

cetvelini ilçe seçim kurulu başkanınca bildirilen süre içinde düzenleyerek vermeyenler veya kroki ve 
binalar cetvellerini seçmen kütüğünün düzenlenmesine elverişli bir şekilde yapmayanlar hakkında, 
Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinde yazılı cezalar altıda birden üçte bire kadar artırılarak 
hükmolunur. 

Sayım ve yazım ve denetim işlemleri sırasında, belli edilen esaslara aykırı harekette bulunan
larla, sorulara cevap vermeyenler veya bilerek gerçeğe aykırı cevap verenler yahut ilk sayım ve yazım 
gününde, ilan edilecek süreden önce bulundukları yeri terk edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı tak
dirde yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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MADDE 316- 298 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üç aydan 
bir seneye" ibaresi "altı aydan iki seneye" şeklinde değiştirilmiş ve "ve ikibinbeşyüz liradan onbin 
liraya kadar ağır para" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 317- 298 sayılı Kanunun 144 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 144- Seçmen kütüğüne kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kayıt et

tirenler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar bu işlerle görevlendirilenler tarafından işlendiği takdirde bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 318- 298 sayılı Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve bin lira
dan beşbin liraya kadar ağır para" ve ikinci fıkrasında yer alan "ve beşyüz liradan ikibinbeşyüz lira
ya kadar ağır para" ibareleri madde metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 319- 298 sayılı Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Tamamen veya kısmen sahte seçmen kütüğü veya seçmen listesi tanzim eden veya bozan ve
ya çalan veya yok eden kimse hakkında Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hü
kümlerine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır." 

MADDE 320- 298 sayılı Kanunun 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 149- Her kim 51 inci maddede gösterilen heyetin kurulmamış olduğu toplantıda söz 

alır ve söylerse, üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Herhangi bir vasıta ile bir seçim propagandası toplantısına engel olan veya devamına imkan 

vermeyecek hareket ve tertiplerle onu ihlal eden kimse altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılır. Bu fiiller ikiden fazla kimse tarafından birlikte ve cebir veya şiddet kullanılarak ya da teh
dide başvurularak işlenirse, failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Eğer fiil, aralarından biri silahlı en az üç kişi tarafından birlikte işlenirse, failler hakkında beş yıldan 
sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." 

MADDE 321- 298 sayılı Kanunun 149/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Birinci fıkra hükmüne göre hakkında yayın durdurulması kararı verilen özel radyo ve televiz
yon kuruluşlarının sorumlularına, onbeşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına; yerel yayın yapan 
özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorumlularına, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 322- 298 sayılı Kanunun 150 nci maddesinde yer alan "on beş günden" ibaresi mad
de metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 323- 298 sayılı Kanunun 151 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 151- Oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inden sonra ve oy verme günün

de umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar 
veya bu maksatla yayınlarda bulunanlar veya ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek 
veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair su
retlerle propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Bu Kanunun, 58, 60 ve 61 inci maddelerinde yazılan yasaklara aykırı hareket edenler, altı ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 324- 298 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 154- Özel kanunların adaylık koyma hususunda kabul ettiği esas ve şekillere uymaksızın 
adaylıklarını koyan memurlar ve yargıçlarla, adaylığını koymak için ordudan ayrılma isteğinde bulun
muş ve bu istekleri kabul edilmiş olmasına rağmen herhangi bir sebeple görevinden fiilen ayrılmadan 
veya resmi elbisesiyle propaganda yapan veya bu mahiyette herhangi bir harekette bulunan subaylar, 
askerî memurlar ve astsubaylar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, askerî şahıslar ve bu Kanunun 62 nci maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı memur ve hizmetlilerin özel kanunlarına göre ilan olunan seçimin başlangıç ta
rihinden oy vermenin sona ermesine kadar bir siyasi parti veya bağımsız adayların leh veya aleyhin
de propaganda yapmaları veya herhangi bir suretle telkin ve tesirde bulunmaları halinde, fiili daha 
ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar. 

63 üncü maddede belirtilen yasaklara uymayanlar altı aydan bir seneye kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır." 

MADDE 325- 298 sayılı Kanunun 155 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 155- 64, 65 ve 66 ncı maddelerde yazılı yasaklara uymayanlar üç aydan bir yıla ka

dar hapis cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 326- 298 sayılı Kanunun 156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 156 - Bu Kanunda ayrıca ceza hükmüne bağlanmayan ve Kanun hükümlerine aykırı 

olan sair propagandaların failleri hakkında Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrası 
uygulanır." 

MADDE 327- 298 sayılı Kanunun 158 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 158- Sandık başında bu Kanuna göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş olan 

ödevleri ihtara rağmen yapmayan seçmenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 328- 298 sayılı Kanunun 159 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 159- Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya her

hangi bir müdahale telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs eden kimse üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 329- 298 sayılı Kanunun 160 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 160- Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy verme

ye teşebbüs eder veya verirse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren üç yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. 
Bir sandıkta oy verdikten sonra aynı veya başka sandıkta tekrar oy vermeye teşebbüs eden ve

ya veren kimse hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır." 
MADDE 330- 298 sayılı Kanunun 161 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa olsun oy 

sandığının yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden veya 
içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kimse üç yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 331- 298 sayılı Kanunun 163 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim mua
melelerinin yapılmasını ve oy verilmesini kısmen veya tamamen imkansız kılar yahut seçimlerin 
butlanına bilerek sebebiyet verirse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 
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MADDE 332- 298 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 164-1. Herkim, sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen lis

tesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir ha
reket ile sandığa oy atar veya attırır ise üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne ka
dar adli para cezasıyla cezalandırılır. 

2. Bu fiil sandık başkan ve üyeleri ile resmi memurlar tarafından işlendiği takdirde, yukarıdaki 
fıkrada yazılı cezaya yarısı eklenerek hükmolunur. 

3. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanak
larını tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrik eder veya ettirirse, beş yıldan sekiz yıla 
kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

4. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler, kurul başkan ve üyeleri ve resmi memurlar ta
rafından işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza beş yıldan on yıla kadar ağır hapistir. 

5. Her kim oyunu kullandıktan sonra, sandık başında kendisine sürülen özel boyayı silerek ve
ya yok ederek veya herhangi bir şekil ve surette gözle farkedilemez duruma getirerek aynı seçimde 
ikinci defa oy kullanır veya kullanmaya teşebbüs ederse, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüz gün
den ikibinbeşyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu fıkrada sözü edilen özel boyayı il
çe seçim kurulu başkanlığından teslim aldıktan sonra bu boyayı kasten yok veya imha eden veya 
oyunu kullanan seçmenin belirlenen uzvuna bu boyayı hiç sürmeyen veya bu özel boyadan başkasını 
süren sandık kurulu başkan ve üyelerine veya seçmenleri ya da sandık kurulu başkan ve üyelerini bu 
fıkrada yazılı fiilleri işlemeye herhangi bir surette icbar eden kimselere, bu fıkrada yazılı ceza üçte 
birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı fiilleri işlemeye, herhangi bir suretle icbar ederse üçün
cü fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Eğer bu fiil kurul mensuplarına herhangi bir suretle menfaat temini veya vaadi suretiyle mey
dana gelmiş ise, kurul mensuplarıyla menfaat temin veya vadedenler hakkında dördüncü fıkrada 
yazılı ceza üçte birden yarısına kadar eklenerek hükmolunur." 

MADDE 333- 298 sayılı Kanunun 165 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 165- Bu Kanunla kendilerine şikâyet ve itiraz yetkisi tanınanların bu yoldaki müra

caatlarını tutanağa geçirmeye mecbur oldukları ahvalde tutanağa geçirmeyi reddeden kurul başkan 
ve üyeleri bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

MADDE 334- 298 sayılı Kanunun 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 166- Seçim sonunda seçilenlere verilen tutanaklara veya seçilenlerin yeterliğine mak

bul bir sebep olmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenlere, itirazı reddeden merciin ihbarı üzerine bin 
Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 335- 298 sayılı Kanunun 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 171- 79 uncu maddenin koyduğu silâh taşıma yasağına aykırı hareket edenler 

hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, yirmibeş günden az ol
mamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. Fiilin diğer kanunlara göre daha ağır cezayı gerektiren 
bir suç oluşturması halinde, bu kanunlara göre verilecek ceza üçte biri oranında artırılır." 

MADDE 336- 298 sayılı Kanunun Sekizinci Bölüm başlığı "Soruşturma ve Kovuşturma Usul 
ve Şekilleri" şeklinde ve 173 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Soruşturma ve kovuşturma zamanı 
MADDE 173- Seçim işleriyle görevlendirilenlerin oy verme günü ile bundan önceki yirmi dört 

saat içinde işledikleri bu kanunda yazılı seçim suçlarından ötürü bağlı bulundukları kurullarca düzen
lenmesi gereken seçim tutanaklarının tanzim edildiğinin ertesi günü soruşturma başlatılır. 
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Bu süre içinde ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla asliye ceza mahkemesinin gö
revine giren suçüstü hali, infazı gerektiren hükümler ve merciinden verilmiş tutuklama kararı veya 
yakalama emri dışında başka hiçbir sebepten dolayı bir seçmen hakkında soruşturma ve kovuşturma 
yapılamaz ve oy verme günü ile ondan önceki üç gün içerisinde seçmenin hürriyetini ve oy verme 
imkanını kaldıracak veya tahdid edecek idarî ve malî hiçbir tedbir alınamaz." 

MADDE 337- 298 sayılı Kanunun 174 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 174- Bu Kanunda yazılı suçlardan birini işleyenler veya bu kanunun uygulanmasına 

taalluk edip de genel hükümlere göre cezalandırılmaları gerekenlerin sıfat ve memuriyetleri ne olur
sa olsun haklarında umumi hükümler dairesinde soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıveki-
li; kovuşturma ise Yargıtayın ilgili ceza dairesi tarafından umumi hükümlere göre yapılır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmayı Yargıtay Cumhuriyet savcılarına da yaptırabilir. 
Ancak, kamu davasını açmak veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermek yetkisi Cumhu
riyet Başsavcısına aittir. 

Soruşturma sırasında Başsavcı tarafından istenilen yakalama emri, tutuklama, tahliye, elkoyma 
ve aramaya Yargıtay ilgili ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir. Bu kararlara karşı yapılan iti
razları ise, numara itibariyle izleyen ceza dairesi inceler. Son numaralı daire başkanının kararı söz ko
nusu ise, itirazları inceleme yetkisi Birinci Ceza Dairesine aittir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara 
yapılan itirazı, soruşturma konusu suçun en ağırına bakmakla görevli ceza dairesini numara itiba
riyle izleyen ceza dairesi başkanı inceler. Soruşturma konusu suç, son numaralı ceza dairesinin gö
revine giriyorsa, itirazı inceleme yetkisi Birinci Ceza Dairesi Başkanına aittir. 

Kaymakamlar hakkında soruşturma yapmaya ve kamu davası açmaya il Cumhuriyet başsavcısı 
veya başsavcıvekili ve kovuşturma yapmaya il ağır ceza mahkemesi yetkilidir. 

Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri mahfuzdur. 
İlgili kimseler ve siyasi partiler, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince kamu davasına katılabi

lirler." 
MADDE 338- 298 sayılı Kanunun 175 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"İdarî para cezasına karar verme yetkisi 
MADDE 175- Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet sav

cısı yetkilidir." 
MADDE 339- 298 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5680 sayılı 

kanunun 143 sayılı kanunla değiştirilen 19 uncu" ibaresi, "9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Ka
nununun 14 üncü" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 340-21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifıkasyonu 
Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 13- Tarım Bakanlığınca muayene edilmemiş ve müsaadesi verilmemiş tohumlukları 
ithal ve ihraç edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca fiillere konu tohumluklara el-
konularak, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 

MADDE 341- 308 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 14- 4 üncü madde gereğince bu kanuna tabi tutulup Resmi Gazete'de ilan olunan to

humlukları: 
a) Muayene ve kontrol yaptırıp müspet netice ve belge almadan, 
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b) Yönetmeliğine uygun şekilde ambalajlanmadan veyahut taklit ve tahrif edilmiş etiketlerle, 
c) Asgari standardın altına düşürülmüş veya tağşiş edilmiş olarak, 
d) Muayene ve kontrolü yapılmadığı halde yapılmış göstererek, 
e) Sertifikalarında belirtilmiş niteliklere uymayan şekilde reklam yaparak, 
Satanlar, dağıtanlar, satışa veya dağıtıma arz edenlere beşyüz Türk Lirası idari para cezası veri

lir. Ayrıca fiillere konu tohumluklara elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
Yukarıda yazılı fiiller ıslah edilmiş tohumluk adı altında satılan, dağıtılan, satışa veya dağıtıma 

arz edilen tohumluklar dolayısıyla işlenmişse, ilgililere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
13 üncü maddede yazılı fiillerin tekrarı hâlinde para cezası iki katı olarak alınır. 
Bu Kanunda yazılı idarî yaptırımlara karar vermeye, mahallî mülkî amir yetkilidir." 
MADDE 342- 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 7 nci madde

sinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"2. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet 

memurluğuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmaması" 
"3. Ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunmamak." 

MADDE 343- 625 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer alan "Türk Ceza Kanununun 526 ncı" 
ibaresi, "Kabahatler Kanununun 32 nci" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 344- 625 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri görevleriyle bağlantılı ola

rak suç işlemeleri halinde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk 
Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır." 

MADDE 345- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi
nin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin gü
venliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı 
suçlar, devlet sırlanna karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahte
cilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç
tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkûm olmamak." 

MADDE 346- 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci maddesinin birin
ci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerinden faydalanmak amacıyla yalan beyanda bulunan veya hakikate aykırı 
beyanname verenler ile bu kanunun yayımından sonra belediye sınırları içinde veya dışında beledi
yelere, Hazineye, özel idarelere veya katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalar üzerinde veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde izinsiz yapı yapanlar, yaptıranlar, bu gibi yapıları 
satanlar, bağışlayanlar, rehin edenler veya diğer şekillerde devredenler ve bilerek devir ve satın alan
lar, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır." 

"17 nci maddede sözü geçen beyannameyi, haklı bir sebebe dayanmaksızın, zamanında verme
yenlere mahallî mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 347- 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 50 nci maddesinin (c) ve (ç) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş işçiye 
kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili binbeşyüz Türk Lirası, daha fazla işçi çalış
tıranlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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ç) 13 üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tü
zük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hüküm
lü ve çalıştırmadığı her ay için ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 348- 854 sayılı Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 51- 1. a) 20 nci madde gereğince gemiadamının kıdem tazminatını ödemeyen, 
b) 28 inci madde gereğince gemiadamının fazla çalışma ücretini ödemeyen, 
c) 29 uncu madde gereğince gemiadamının ücretini zamanında ve tam olarak ödemeyen, 
ç) 33 üncü maddede sözü geçen iaşe veya nakden ödeme zorunluluğuna uymayan, 
d) 37 nci maddede sözü geçen asgari ücretten aşağı ücret ödeyen, 
İşveren veya işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemiadamına karşılık, ödemediği 

meblağ veya temin ile mükellef olduğu iaşenin tekabül ettiği bedelin, bin Türk Lirasından aşağı ol
mamak üzere iki katı tutarında idarî para cezası verilir. 

2. a) 21 ve 23 üncü maddeler gereğince gemiadamının iade zorunluluğuna uymayan, 
b) 26 nci maddede gösterilen iş sürelerine uymayan, 
işveren veya işveren vekili hakkında bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Birinci fıkradaki fiiller yurt dışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 

20 nci madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında 
veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket 
eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese mü
dürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teş
kil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı 
olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir." 

MADDE 349- 854 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yediyüzmil-
yon lira" ibaresi "bin Türk Lirası" ve ikinci fıkrasında yer alan "üçyüzellimilyon lira" ibaresi "beş-
yüz Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 350- 854 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dörtyüzmil-
yon lira" ibaresi, "beşyüz Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 351- 854 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 1 - Bu Kanunda yazılı idarî para cezalan geminin bağlama limanının bulunduğu 

yer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürünce verilir." 
MADDE 352- 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Ma-

kinaları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "567 nci" ibaresi "228 in
ci" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 353- 1072 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 2- Bu Kanuna aykırı hareket edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden 

bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 354- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle

nen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, 
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanna 
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kul
lanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak," 
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MADDE 355- 1136 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve sav
cıları ile Anayasa Mahkemesi raportörlerinin; münhasıran son hizmet gördükleri mahkeme veya daire
de, bu görevlerinden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır." 

MADDE 356- 1136 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kağıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde adaya 
Cumhuriyet savcısı tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 357- 1136 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat 
açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas 
sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 
yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fık
ra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etme
dikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde 
yürürlükte bulunan, asgarî ücretin bir aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 358-1136 sayılı Kanunun 56 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan yahut aslına ay
kırı örnek veren avukat, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 359- 1136 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 58- Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organların

daki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, 
Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapı
lır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili ola
rak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza 
mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmanın inzibatına 
ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayacağı gibi, hakla
rında disiplin hapsi veya para cezası da verilemez." 

MADDE 360-1136 sayılı Kanunun 61 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Suçüstü hali 
MADDE 61- Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde so

ruşturma, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır." 
MADDE 361- 1136 sayılı Kanunun 62 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Görevi kötüye kullanma: 
MADDE 62- Bu kanun ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Bir

liğinin yahut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi kö
tüye kullanan avukat Türk Ceza Kanunun 257 nci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır." 
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MADDE 362- 1136 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk 
Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanun
ların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla ka
dar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar." 

MADDE 363- 1136 sayılı Kanunun 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 150- Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır. 
Usulüne göre çağırılıp da gelmeyen veya kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut bilirkişi

likten veya yemin etmekten çekinen kimseler hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklıkla il
gili hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmüne göre gerekli kararlan vermeye Baronun bulunduğu il 
merkezindeki sulh ceza hâkimi yetkilidir. Sulh ceza hâkimi bu kararları disiplin kurulunun tutanak 
örneği üzerinden verir." 

MADDE 364- 1136 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile dördün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Bir önceki yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı 
Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde üçü ile idarî nite
likteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde üçü," 

"Birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak ödenek, Maliye Bakanlığınca her yıl Mart 
ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Bu paralar, münhasıran adlî yardım 
için kullanılır ve yılı içinde harcanmayan kısmı, ertesi yıla aynen aktarılabileceği gibi gerektiğin
de zorunlu müdafilik ücretlerinin ödenmesinde kullandırılmasına Türkiye Barolar Birliği yetkili
dir. Bu paraların Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında yapılacak dağıtımına ve bu 
madde hükümlerine göre yapılacak ödemelerin belgelendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esas ve 
usuller, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınmak suretiyle, Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca 
müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Bu paraların, bu maddede belirtilen amaçlar ile 
yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, Sayıştay tarafın
dan denetlenir." 

MADDE 365- 1136 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı görevleriyle bağlantılı olarak işle
nen suçlar kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır." 

MADDE 366- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 25 inci maddesinde yer 
alan "500 liradan 10000 liraya kadar ağır para cezasıyla veya her ikisiyle birlikte cezalandırılır." iba
resi "adlî para cezası ile cezalandırılır." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 367- 1163 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifa
sına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 
ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkum olmamak." 
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MADDE 368-1163 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Devlet me
murları gibi ceza görürler." ibaresi "kamu görevlisi gibi cezalandırılır." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 369- 1163 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 2-1.8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 nci maddenin beşinci fıkrasına, 56 nci 

maddenin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 
90 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ku
rulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

2. Genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2 nci maddenin dör
düncü fıkrasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 16 nci maddenin birinci fıkrasına, 66 nci madde
nin ikinci fıkrasına ve 90 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst 
kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

3. 56 nci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket eden ko
operatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyeleri bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden 
üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

İlgili bakanlık, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile me
murları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına ka
tılma talebinde bulunabilir." 

MADDE 370- 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 68-1- Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında ve açık piyasa işlemleri ile ilgili 52 nci maddesinde 

verilen yetkiler çerçevesinde Banka tarafından yapılan düzenlemelere uymayan; 40 inci maddesinin 
(II) numaralı fıkrası uyarınca zorunlu karşılık ve umumi disponibilite için tespit edilen oranları sü
resi içinde tesis etmeyen veya eksik tesis eden bankaların ve diğer malî kurum ve kuruluşların gö
revli ve ilgilileri hakkında ikiyüz günden dörtyüz güne kadar adlî para cezasına, 

b) 43 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 44 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve bel
geleri vermeyen veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren ya da 4 üncü maddesinin dördüncü fıkra
sında öngörülen denetimin yapılmasını engelleyen bankaların ve diğer malî kurum ve kuruluşların 
görevli ve ilgilileri hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve dörtyüz günden sekizyüz güne kadar 
adlî para cezasına, 

hükmolunur. 
Bu fıkrada tanımlanan suçlar dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması, Bankanın baş

vurusu üzerine ya da görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Cum
huriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu durumda Bankacılık Kanununun 
162 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

II- a) Bu Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket eden Banka 
mensupları için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hük
molunur. 

Sırlan kendileri veya başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklayan Banka mensupları hakkın
da, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

b) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yüküm
lü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları kendisinin ya da baş-
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kasının zimmetine geçiren banka mensupları, altı yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılacakları gibi bankanın uğradığı zararı tazmine mahkûm edilirler. 

Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde 
faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası verilir; ancak, adlî 
para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın üç katından az olamaz. Ayrıca meydana gelen za
rarın ödenmemesi hâlinde mahkemece re'sen ödettirilmesine hükmolunur. 

Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senet
lerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlin
de, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. 

Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen 
evrak veya senetlerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen taz
min edilmesi hâlinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Bu durumun hükümden önce gerçekleşmesi 
hâlinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir. 

Zimmet suçunun konusunu oluşturan para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya di
ğer malların değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 

Bu fıkrada tanımlanan suçlar ve Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi sırasındaki fi
illeri dolayısıyla Banka personeli hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması Banka Meclisinin; 
atama ve seçim suretiyle görev yapan diğer mensuplar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapıl
ması ise Başbakanın Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlıdır. 

III- a) Bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir husu
sa kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haber yayanlar ve yayınlayanlar için bir yıldan iki yıla ka
dar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. 

b) Bu Kanunun 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki bilgi ve belgeleri belirlenen usul ve 
esaslar içerisinde doğru olarak vermeyen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin sorumluları hakkında otuz 
günden altmış güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Bu fıkrada tanımlanan suçlar dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılması, Başkanlığın 
Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlıdır." 

MADDE 371- 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hak
kında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hâlen tedavülde bulunan ve bu Kanun hükümleri gereğince tedavüle çıkarılacak paraları, iti
bari kıymetleri dışında bir fiyatla kullananlar hakkında elli güne kadar adlî para cezasına hükmolu
nur. Ancak verilecek adlî para cezasının miktarı suçun konusunu oluşturan paraların değerinin beş 
katından az olamaz." 

MADDE 372- 21/7/1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun 12 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ticari işletme sahibi işletmesini veya rehne dahil münferit unsurları alacaklının muvafakati ol
maksızın başkalarıyla değiştirir veya temlik, ayni bir hakla takyit veya alacaklıyı ızrar kastıyla tah
rip veya imha ederse bu yüzden alacağını tamamen veya kısmen tahsil edemeyen alacaklının şikayeti 
üzerine uğranılan zararın miktarı nazara alınmak suretiyle bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz gün
den aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 373- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 80- Bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen tescil ve sigortalılığın sona ermesi ile 
ilgili yükümlülüğe uymayan sigortalılara Kurumca ellibeş Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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Bir başkasına ait sağlık karnesi veya kartını kullanan, kendisine ait sağlık karnesi veya kartını 
bir başkasına kullandıran ya da bu fiillere iştirak eden kişiler, Kurumca yapılan sağlık giderlerin
den kanunî faiziyle birlikte iki katı olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu olup; haklannda Türk 
Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılmak üzere işlem yapılır." 

MADDE 374-18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fık
rasının (5) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"5. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet 
memurluğuna atanmaya engel bir mahkûmiyeti bulunmamak," 

"Noterlik stajına engel mahkûmiyeti olanlar, noterliğe kabul edilemezler. 
Staj isteminde bulunan kişi hakkında noterliğe engel bir suçtan dolayı soruşturma veya kovuş

turma yapılması halinde, stajyerliğe alınma isteği hakkındaki kararın bu soruşturma ve kovuşturma
nın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilir." 

MADDE 375- 1512 sayılı Kanunun Mülga 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"Atamadan önce vazgeçme 
MADDE 28- Atanma veya nakil talebinde bulunan başvuru sahiplerinin, ilan süresinin bitimi

ni müteakip onbeş gün içinde Adalet Bakanlığına veya Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Cum
huriyet başsavcılıklarına vazgeçme dilekçesi vermeleri halinde, atama işleminde değerlendirilir; aksi 
halde vazgeçme dilekçesi atama işleminde dikkate alınmaz." 

MADDE 376- 1512 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan "Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması veya bir ilin 
belediye sınırları içinde birden çok asliye mahkemesi yargı çevresinin yer alması halinde" ibaresi, 
"Bir il, ilçe veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde birden çok noterlik bulunması halinde," şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 377- 1512 sayılı Kanunun 111 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu Kanunun 109 uncu maddesi uyarınca yatırılıp ortak hesapta toplanan paralar, her üç ayda 
bir o yerdeki ilgili noterlere veya bu Kanuna göre görevlendirilmiş noter vekili varsa vekile, eşit mik
tarda ödenir. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, farklı sınıftan ve birden fazla noter
lik bulunması halinde, birinci sınıf noterlikler için oluşturulan ortak hesap bu sınıfa mensup noterlikler 
arasında; diğer sınıf noterlikler için, kuruldukları ilçenin mülkî sınırları esas alınarak oluşturulan or
tak hesap ise bu sınıfa mensup noterlikler arasında, eşit miktarda dağıtılır. Ödemenin şekli oda ge
nel kurulunun yıllık olağan toplantısında tespit edilir." 

MADDE 378- 1512 sayılı Kanunun 138 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 138- Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağırılır. 
Usulüne göre çağırılıp da gelmeyen veya kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut bilirkişi

likten veya yemin etmekten çekinen kimseler hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklıkla il
gili hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmüne göre gerekli kararlan vermeye Ankara Sulh Ceza hâkimi 
yetkilidir. Sulh ceza hâkimi bu kararları disiplin kurulunun tutanak örneği üzerinden verir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca, 132 nci maddeye göre görevlendirilen üye de, çağ
rıya rağmen gelmeyen tanığın zorla getirilmesi hususunda sulh ceza hâkiminden karar istemeye yet
kilidir." 

MADDE 379- 1512 sayılı Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 3 4 8 -

"Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile noter kâtipleri ve kâtip adayları no
terlikteki görevleri, Türkiye Noterler Birliği organlarında görev alan noterler ise ayrıca bu görevle
ri ile bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından 
kamu görevlisi sayılırlar." 

MADDE 380- 1512 sayılı Kanunun 152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 152- Yukarıdaki maddede gösterilen kişilere karşı, aynı maddede yazılı görevleri yeri

ne getirmeleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen suçlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 
uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılırlar." 

MADDE 381- 1512 sayılı Kanunun 156 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Suçüstü hali: 
MADDE 156- Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde so

ruşturma genel hükümlere göre yapılır." 
MADDE 382- 1512 sayılı Kanunun 157 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 157- 50 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden noterlere ilk 

defasında bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Eylemin tekrarı 
halinde verilecek ceza üçbin Türk Lirasından aşağı olamaz. 

Noterin yukarıda yazılı eyleminde aracılık yapan kimseye de beşyüz Türk Lirasından ikibin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Aracı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılan bir kimse veya noter 
katibi yahut kâtip adayı ise, birinci fıkra uyarınca cezalandırılır. 

Noterler arasında rekabete sebep olacak eylem ve harekette bulunan, noterlik işlemlerini şahsı
na veya mensup olduğu kuruluşa menfaat sağlayan bir noterde yaptıran kişiler ve özellikle bu kanu
nun 166 ncı maddesinin (12) numaralı bendi uyarınca düzenlenen protokole taraf teşkil eden resmi 
ve özel kuruluşlar memur vesair görevlilerinden protokoldeki esaslara aykırı eylem ve harekette bu
lunanlarla bu fiile iştirak eden noterler, eylem ve hareketleri suç oluşturmadığı takdirde, bu madde
nin birinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar." 

MADDE 383- 1512 sayılı Kanunun 158 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 158- Eski tarihle evrak düzenleyen, yevmiye defterinde numara ayıran, harç, damga, 

kontrato veya sair vergiler ödemelerine esas olarak düzenlediği beyannamelerde yahut bunlara ek
lenen makbuzlarda tahrifat yapan noter görevlileri ile kâtipleri ve kâtip adayları, Türk Ceza Kanu
nunun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." 

MADDE 384- 1512 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) 109 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen görevleri yerine getirmeyen Noter Odası yö
netim kurulu başkan ve üyeleri hakkında Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi hükümleri uygu
lanır." 

MADDE 385- 1512 sayılı Kanunun 160 inci maddesinde yer alan "230 uncu maddesi hükmü
ne göre sorumludur." ibaresi "257 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılır." şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 386- 1512 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"15. 109 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını be
lirlemek," 
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MADDE 387- 6/6/1972 tarihli ve 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Kanununun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Bu Kanunla kısıtlanan, yasaklanan işler ve hareketleri yapan, yaptıranlar ile hay
vanlarının yola girmesini önlemeyenlere, mahallî mülkî amir tarafından yüzyirmi Türk Lirası idarî 
para cezası verilir." 

MADDE 388- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentalan ve Seyahat Acentaları Birli
ği Kanununun 8 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle
nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anaya
sal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gü
veni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis ce
zasına mahkûm olmamak," 

MADDE 389- 1618 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 30- Belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunanlar hakkında, 29 uncu 

maddede belirtilen idarî soruşturmadan ayrı olarak, üç aydan altı aya kadar hapis ve bin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur." 

MADDE 390- 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Beyan veya tescildeki niteliğe uymayan veya ambalajdaki vasıf veya markası de
ğiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan veya bozulmuş yahut değiştirilmiş veya karıştırılmış yemleri üre
tenlere, beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar; satışa arzedenler veya satanlara 
ise, bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Hayvan sağlığı için tehlikeli olan yemleri bu özelliğini bilerek üretenler, satışa arzedenler veya 
satanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 391- 1734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanunun 6, 7, 8 ve 10 uncu maddelerinde yazılı mecburiyetlere uymayanla

ra beşyüz Türk Lirasından binbeşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 
MADDE 392- 1734 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 15- Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 393- 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 15 inci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 15- 2, 3 ve 4 üncü maddelerdeki yükümlülüklerden her birine aykırı hareket edenle

re ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 394- 1774 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 17- 6,7, 9,10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere yirmi Türk 

Lirası; kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere yüz Türk Lirası idarî para ceza
sı verilir." 

MADDE 395- 1774 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 18- Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 396-1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
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"İdarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli teknik altyapıyı hazırlamasıyla birlikte, bu Ka
nunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesislerinden Bakanlar Kuru
lunca belirlenecek olanlar, tespit ve ilan tarihinden itibaren üç yıl içerisinde tüm kayıtlarını 
bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine 
bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara onbin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. Fiilin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir." 

MADDE 397- 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapıla
cak Yardımlar Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 9- Afet bölgelerinde felakete uğrayanlara bu Kanuna göre bedelli veya bedelsiz ola
rak verilen iş veya irat hayvanlarını, tohumluk, gübre, mücadele ilacı, alet, makine ve malzeme gibi 
canlı veya cansız üretim araçlarını veya tesislerini izinsiz olarak iki yıl içinde satan veya devreden 
yahut başka maksatlarla kullananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, mahallî mülkî amir tara
fından ikiyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu malla
ra kimin elinde olursa olsun, el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Mevcut 
olmaması hâlinde malın bedeli tazmin ettirilir." 

MADDE 398- 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 25 inci maddesi
nin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Kurulun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Kurulun başkan ve üye
leri ile diğer personeli görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suç
lardan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar. 
Bu kişiler hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı 2/12/1999 tarihli ve 
4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 399- 2499 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"f) Kurucularının müflis olmaması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sü
reler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası
na ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifa
sına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka 
veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ka
çakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması," 

MADDE 400- 2499 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"f) Kurucularının müflis olmaması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sü
reler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası
na ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifa
sına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka 
veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ka
çakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması," 

MADDE 401- 2499 sayılı Kanunun 46/A maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 
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"b) Kurul, menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalar ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Ku
ruluşları Birliği tarafından verilen idarî para cezalarının tahsil edilen kısmının yüzde ellisi," 

MADDE 402- 2499 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 47- Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde: 
A) 1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgi

leri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında iş
lem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı 
bertaraf etmek, içerden öğrenenlerin ticaretidir. Bu fiili işleyen 11 inci madde kapsamındaki ihraç-
çılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara hâkim işletmelerin yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve bunların dışında meslekleri ve
ya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlarla temasları ne
deniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişiler. 

2. Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın var
lığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak amacıyla alım 
ve satımını yapan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler, 

3. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bil
gi veren, haber yayan, yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan ger
çek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler, 

4. 4 üncü maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlerle, sermaye piyasasında 
izinsiz olarak faaliyette bulunan veya yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak dur
durulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan veya reklamlarında sermaye piyasasında faaliyette bulun
dukları intibaını yaratacak kelime veya ibare kullanan veya faaliyetlerine devam eden gerçek kişilerle, 
tüzel kişilerin yetkilileri, 

5. Yatırımcı tarafından sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya ida
re etmek için veya teminat olarak veyahut her ne nam altında olursa olsun, sermaye piyasası kurum
larına kayden veya fıziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü 
kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satan veya rehneden veya her ne şekilde olursa olsun 
kullanan, gizleyen yahut inkar eyleyen veyahut bu amaca ulaşmak ya da bu fiillerini gizlemek için 
bilgisayar ortamında tutulanlar dahil kayıtları tahvil ve tağyir eden ilgili gerçek kişilerle tüzel kişi
lerin yetkilileri, 

6. Bu Kanunun 15 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulunarak kârı veya mal 
varlığı azaltılan tüzel kişilerin yetkilileri ve bunların fiillerine iştirak edenler, 

7. Karşılıksız olarak sermaye piyasası araçlarının geri alım taahhüdü ile satımını yapan ilgili 
gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri, 

her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin gün
den onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

B) 1. Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlere istenecek bilgileri ver
meyen veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; defter ve belgeleri bu görevlilere ibraz et
meyen, saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler, 

2. Defter ve kayıt tutmayanlar, 
her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikibin günden 

beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandınhrlar. Gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutan, hesap açan 
veya bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapan ya da gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu dü
zenleyenler ile düzenlenmesini sağlayanlar, Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin 
hükümlerine göre cezalandırılır. 
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C) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına, 7, 9, 10, 1 O/A, 11, 12 nci maddelerine, 13 ün
cü maddesinin beşinci fıkrasına, 13/A maddesinin üçüncü fıkrasına, 14 üncü maddesinin üçüncü fık
rasına, 15 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına, 16, 16/A 
maddelerine, 28 inci maddesinin (b) bendine, 34 üncü maddesine, 38 inci maddesine, 40/B madde
sine, 45 inci maddesine, 46 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına, 46/A maddesine ve 46/B 
maddesine aykırı hareket edenlere, 

Kurul tarafından, yükümlülüğe aykırılık oluşturan her bir fiilden dolayı otuzbin Türk Lirasından 
yüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca verilecek para cezaları üst sınırla bağlı olmak
sızın suçun veya kabahatin işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından az olamaz. 

Bu maddenin (C) bendinde öngörülen para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı 
halinde, verilen cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. Cezaların artırılabilmesi için daha ön
ce verilen cezanın infazı şartı aranmaz." 

MADDE 403- 2499 sayılı Kanunun 47/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 47/A- Bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formla

ra ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen gerçek kişi
ler ve tüzel kişilere, gerekçesi belirtilmek suretiyle Kurul tarafından onbeşbin Türk Lirasından yüzbin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Kanunun 40/C maddesinin beşinci fıkrasındaki yükümlülüğe uymayan üyelere Türkiye Serma
ye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulunca beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen para cezası iki ka
tı, ikinci ve müteakip tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren 
iki yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar 
tekrarda esas alınmaz." 

MADDE 404- 2499 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- 47 nci madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma yapılması, Kurul ta

rafından Cumhuriyet savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Kurul ay
nı zamanda katılan sıfatını kazanır. 

Bu Kanuna aykırı fiillerin işlendiğine dair bilgi edinen Cumhuriyet savcıları, Kurulu haberdar 
ederek durumun incelenmesini isteyebilirler. 

Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, Kurul kendisine tebliğ edi
lecek bu kararlara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir." 

MADDE 405- 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Ta
bancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 11 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 11-4 üncü maddede belirtilen kuruluş iznini veya 5 inci maddede belirtilen faaliyet 
iznini almadan bu Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika 
veya imalathane kuranlar veya işletenler veya işyerleri ya da ikametgahlarında söz konusu silâhları 
imal edenler veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapan veya satanlar bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 406- 2521 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi 

içinde vermeyen veya imalat ya da satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara, beşyüz Türk Lirasın
dan beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
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Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan satıcılara, ikiyüz Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir." 

MADDE 407- 2521 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatna

mesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruh
satname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan 
itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ib
raz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Ruhsatlı yivsiz av tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de 
elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar ver
meye mahallî mülkî amir yetkilidir." 

MADDE 408- 2/11/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamaya
cakları İşler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 4 - Bu Kanuna aykırı harekette bulunanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar." 

MADDE 409- 6/11/1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nun 6 ncı madde
sinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık denetleme merkezleri önünde veya bu merkezle
rin gösterdikleri yerde durmamak, gemide sağlık tedbirlerini almamak, ilaç, tıbbi malzeme ve ilkyar
dım personeli bulundurmamak, sağlık denetiminde gereken sağlık belge ve sertifikalarını 
bulundurmamak ve süresinde yenilememek," 

"e) Hastalıkların oluşumu ve yayılmasına neden olan mikroorganizmalar ve vektörlerle ilgili 
önlemleri almamak," 

"Bu yasaklara aykırı hareket eden gemi kaptanlarına, 0-250 net ton arası gemilerle ilgili olarak 
1000 net tonluk geminin ödemesi gereken indirimsiz sağlık resmi tutarında, 250 net tondan büyük 
gemilerle ilgili olarak, ödemeleri gereken indirimsiz sağlık resminin dört katı tutarında idari para ce
zası verilir. Bu idari para cezasına karar vermeye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görev
lileri yetkilidir." 

MADDE 410-12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 31 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 31- a) Bu Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde gösterilen 
koşullara uymayan belgeli yatırım ve işletmelere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, aşağıdaki maddelerde belirtilen cezalar uygulanır. 

b) 33 üncü maddedeki para cezaları, denetleme elemanları tarafından tayin edilir." 
MADDE 411- 2634 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Bu Kanuna göre verilecek uyarma cezaları kesindir." 
MADDE 412- 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 33- Para cezalan aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda belge sahibine uygulanır : 
a) Uyarma cezasına rağmen, otuz gün içinde gerekli düzeltmenin yapılmaması veya bir yıl için

de yeni uyarma cezasını gerektiren fiil veya fiillerin tespiti ile bu Kanunda belirtilen veya Bakanlık
ça istenilen bilgi veya belgelerin süresi içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge 
verilmesi hallerinde yediyüzelli Türk Lirası idarî para cezası. 
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b) Bakanlığa bilgi verilmeksizin, işletmenin bir yıl içinde otuz günden fazla süreyle aralıksız ola
rak bir kısmının veya tamamının kapalı tutulması halinde yediyüzelli Türk Lirası idarî para cezası. 

c) Yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla Bakanlığın veya müşterilerin yanıltılması veya 
yanıltıcı unvan kullanılması veya müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilme
si veya bu hizmetin en az eşdeğer nitelikleri haiz bir işletmede verilmesinin sağlanmaması halinde, 
Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

d) Müşterinin can veya mal güvenliğinin sağlanmasında işletme sahibi veya sorumlusu veya 
personelin katkısı, kusuru veya ihmaliyle işletmede suç işlendiğinin tespiti halinde özel hükümler 
saklı kalmak kaydıyla binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

e) İzinsiz olarak yatırım veya işletmenin tümünün veya belgelendirmeye esas bir kısmının dev
redilmesi, kiraya verilmesi, ortaklık statüsünün, unvanının veya türünün değiştirilmesi hallerinde 
binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

f) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde, fazladan alınan ücretin yirmi 
katı idarî para cezası." 

MADDE 413- 2634 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 36- a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı davranışların tespiti halinde; 

üç aydan onsekiz aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 
b) Bu Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler elli günden az olma

mak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 414- 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununun 13 üncü madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanunun 8 inci maddesine göre düzenlenen tarifelerin dışında ücret alan veya 

9 uncu maddesine aykırı harekette bulunan şirket yöneticilerine veya temsilcilerine veyahut yetkili gö
revlilere üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilir. 

Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı harekette bulunan şirket yöneticilerine ve
ya temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüz günden üçbin 
güne kadar adlî para cezası verilir. 

Ticaret Bakanlığının izni alınmadan umumi mağaza veya şube açarak makbuz senedi veya re
hin senedi tanzim eden veya izinleri iptal edilmesine rağmen faaliyete devam eden şirket yöneticile
rine veya temsilcilerine veyahut yetkili görevlilere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüz günden 
beşbin güne kadar adlî para cezası verilir." 

MADDE 415- 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı, medeni hakları kullanmaya ehil ve sendika
ların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak; Türkçe okur-yazar olmak ve ayrıca; Türk Ceza Ka
nununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir 
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve ca
susluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli if
las, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyetin bulunmaması şarttır." 

MADDE 416- 2821 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin onüçüncü ve ondördüncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine 
karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin zorunlu organlarına seçilebilmek için 5 inci mad
dede öngörülen şartlar aranır." 

MADDE 417- 2821 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 59- 1. 8 inci madde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 22 nci maddenin dördüncü 

fıkrası, 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ilan ve bildirimleri yapmayanlara ikiyüz Türk 
Lirası; 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenlere ise, bildirilmeyen 
her işçi için yüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

2. 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında olmayanlar ile 20 nci maddede belirtilen 
izni almadan veya 29 uncu maddenin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden işve
renlere, beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

3.31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işverene, 44 üncü maddenin bir ve dör
düncü fıkraları hükümlerine, 51 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden sen
dika veya konfederasyonun sorumlu görevlilerine ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

4. 39, 49 ve 50 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonun, tü
züğüne göre sorumlu kişilere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

5. 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı davranışta bulunan işçiler ile işverenler ve
ya işveren vekilleri veya bu konuda karar veren işçi veya işveren kuruluşunun yetkili organlarının baş
kan ve üyelerine, altı aya kadar hapis cezası hükmedilir. 

6. 37 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonlann sorum
lu yetkililerine altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmedilir. 

7. 40 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden kurum ve kuruluşların yetkili sorumlu
larına fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar ha
pis cezasına hükmolunur. Malî yardım veya bağışı kabul eden sendika veya konfederasyonlann yetkili 
sorumlularına da altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun konusunu oluşturan 
malî yardım veya bağış Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere olunur. Ayrıca, yapılan malî 
yardım veya bağış, suçun faillerinden genel hükümlere göre tazmin olunur. 

40 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyon sorumlu 
yetkilileri hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
Ancak, adlî para cezasının miktarı, malî yardım veya bağışın bir mislinden az olamaz. 

40 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına aykın hareket eden işçi ve işverenlerle kuru
luş, dernek ve vakıfların yetkili sorumluları hakkında beşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmo
lunur. Ancak, adlî para cezasının miktarı, malî yardım veya bağışın beş mislinden az olamaz. Bu 
yardım veya bağış, bir işçi sendikası veya konfederasyonunca, bir işveren, işveren sendikası veya kon
federasyonunu; bir işveren sendikası veya konfederasyonunca da işçi sendikası veya konfederasyo
nunu malî yollarla desteklemek amacıyla yapıldığı takdirde ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

8. Bu Kanun hükümlerine göre yapılan seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütül
mesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, fiil suç oluşturmadığı 
takdirde, beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

14 üncü maddeye göre yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökü
müne hile karıştıranlar, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
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9. Bu madde hükmüne göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir." 
MADDE 418- 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 

56 ncı maddesinin (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle

nen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak
lanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyetin bulunmaması ve si
yasi partilerin organlarında görevli olmamak," 

MADDE 419- 2822 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 69- Bu Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre mahkemece tayin edilmiş bulu

nan arabuluculardan, sırf tarafları ızrar kasdı ile verilen bu görevi yapmaktan kaçınan veya 23 üncü 
maddede belirtilen tutanağı sırf tarafları ızrar kasdı ile süresinde görevli makama tevdi etmeyen ara
bulucular yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Resmi arabulucu olarak görevlendirilenler görevlerinin ifası sırasında veya ifasından dolayı iş
ledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar." 

MADDE 420- 2822 sayılı Kanunun 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 70- Bu Kanunda belirtilen şartlar gerçekleşmeden grev veya lokavt kararı verenler

le, bunu teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlar üç aya kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lo
kavta karar verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunla
ra katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile lokavta 
katılanlar veya devam edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Grev veya lokavt karan alınmasında gerçekleşmeyen şartlar yalnızca süre veya tebligata ilişkin 
ise yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar üçte birden yarıya kadar indirilir. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar veya devam edenler elli günden az olmamak 
üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 421- 2822 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Grev veya lokavt kararının bu Kanun hükümlerine uygun olarak alınmasına rağmen, ka
nunda yazılı şart ve usuller dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulayanlar, uygulanması
na veya devamına zorlayanlar veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar üç aya kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 422- 2822 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Grev veya lokavtın 29 ve 30 uncu maddelere göre sürekli olarak, 31 inci maddeye göre de ge
çici olarak yasaklandığı işlere veya işyerlerine ilişkin olarak; grev veya lokavt kararı verenler, kara
rı kaldırmayanlar, teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlar iki aydan altı aya kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavt 
kararı verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katıl-
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maya veya devama zorlayanlar veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile grev veya 
lokavta katılanlar veya devam edenler altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar veya devam edenler altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 423- 2822 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 73- Yasama, yürütme ve yargı organları ile merkezi veya mahallî idarelerce bir karar 

alınmasını veya alınmış bir kararın değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak veya alınmış bir ka
rarı protesto etmek amacıyla kanun dışı grev veya lokavt kararı verenler, teşvik edenler, zorlayanlar 
veya propagandasını yapanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lo
kavta karar verenler, grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katıl
maya veya devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile lokavta 
katılanlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır." 

MADDE 424- 2822 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 74- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, Cumhu

riyetin niteliğine, Devletin güvenliğine aykırı amaçla grev veya lokavt karan verilmesi veya uygu
lanması hallerinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 73 üncü 
madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır." 

MADDE 425- 2822 sayılı Kanunun 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 75- Bakanlar Kurulunun 33 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca aldığı erteleme ka

rarından sonra grev veya lokavtı kaldırma kararı almayanlar veya grev veya lokavta devam edenler 
veya katılanlar veya devama zorlayan veya teşvik edenler ve bu yolda propaganda yapanlar altı ay
dan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 426- 2822 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 76- Bir grev oylamasının sonucuna tesir etmek maksadıyla hile veya tehdit veya ce

bir kullananlar, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 427- 2822 sayılı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 77- Greve katılan veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulan

dığı işyerlerinden ayrılmayanlar, işyeri önünde veya ihtara rağmen işyeri civarında topluluk teşkil 
edenler ile işçileri bu eylemlere zorlayan, teşvik eden veya bu yolda propaganda yapanlar yirmi gün
den az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Grev veya lokavt süresince işyerinde çalışmaya mecbur olan işçilerden geçerli bir özrü olmak
sızın işyerinde çalışmayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 428- 2822 sayılı Kanunun 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 78- Grev ve lokavtın uygulandığı işyerlerinde 39 uncu madde gereğince çalıştırmak 

zorunda olduğu işçileri çalıştırmayan işveren üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
40 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yazılı izni almadan yeni işçi alan işveren izinsiz al

dığı her bir işçiyle ilgili olarak elli gün adlî para cezası ile cezalandırılır. 
43 üncü madde hükmüne aykırı hareket eden işveren veya işvereni söz konusu hükme aykırı 

hareket etmeye zorlayan veya teşvik eden veya bu yolda propagandada bulunanlar, söz konusu hük-
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me aykırı olarak aldıkları veya alınmasına sebep oldukları veya grev yapan işçilerin yerine çalıştır
dıkları her bir işçiyle ilgili olarak yüzelli gün adlî para cezası ile cezalandırılır. 

44 üncü madde hükmüne aykırı olarak işçileri konutlarından çıkaran veya bu konutların su, gaz, 
aydınlatma veya ısıtma hizmetlerini kesen işveren veya işvereni bu yolda hareket etmeye zorlayan 
veya teşvik eden veya bunun için propaganda yapanlar, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluş
turmadığı takdirde, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 429- 2822 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Grev uygulanan işyerinde, "Bu işyerinde grev vardır" lokavt uygulanan işyerinde de, "Bu işye
rinde lokavt vardır" ibareleri dışında, sözü edilen işyerleri çevrelerinde afiş, pankart gibi ilan araçla
rını asan veya yazı yazanlarla, işyeri ve çevresinde uygulanan grev sebebiyle kulübe, baraka, çadır 
gibi barınma yerleri yapanlar veya yaptıranlar altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 430- 2822 sayılı Kanunun 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 80- 28 inci madde ile 51 inci maddenin birinci fıkrası, 54 üncü maddenin ikinci fıkra

sı, 59 uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 63 üncü maddede sözü edilen ilan, bildirme ve bilgi verme yü
kümlülüklerini yerine getirmeyenler elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumu hakkında mahkemenin kesinleşen kara
rına uymayan taraf, ilgililerden birinin şikayeti üzerine, elli günden az olmamak üzere adlî para ce
zası ile cezalandırılır." 

MADDE 431- 24/5/1983 tarihli ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 7- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebe
liği önleyici nitelikte oldukları kabul edilmeyen ilaç ve araçları yurt içinde imal edenler veya her ne 
suretle olursa olsun dağıtanlar veya ticaret maksadıyla yurda sokanlar veya bu maksatla bulundu
ranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeliği önleyici 
nitelikte oldukları kabul edilen ilaç ve araçların reklam ve propagandası 14/5/1928 tarihli ve 1262 sa
yılı Kanunun 13 üncü maddesine göre yapılır. Buna aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis ve adlî 
para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 432- 2827 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 8- Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kişiler ve ku

rum yetkilileri, Türk Ceza Kanununun 90 inci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. 
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere, filleri suç 

oluşturmadığı takdirde mahallî mülkî amir tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 433- 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26 ncı madde

sinin (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan "Siyasi Partiler" ibaresi "Siyasi Partiler ve Bağımsız 
Adaylar" olarak, (d) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Bağımsız adaylar, son sıradaki siyasi partiden sonra yer alır. Bir seçim çevresinde birden 
fazla bağımsız aday varsa, sıra, aralarında çekilecek kura ile belirlenir. Başta ve ortada bağımsız ada
yın adı ve soyadı yazılır. Belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire 
basılır ve bunların altı çizilir. Birden fazla bağımsız aday sütunları arasında, yarım santimetre ve iki 
çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır. 
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MADDE 434- 2839 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Seçmen, "Evet" mührünü sadece tercih ettiği siyasi partiye veya varsa yalnızca oy vermek istedi
ği bağımsız adaya ait özel daire içine basmak ve oy pusulasını zarfa koymak suretiyle oyunu kullanır." 

"Seçmen, "Evet" mührünü bastığı siyasi partiye veya bağımsız adaya oy vermiş sayılır." 
MADDE 435- 16/6/1983 tarihli ve 2841 sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Oku

ma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyin
de Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Denetleme sonucu, bu Kanunun 6 ncı maddesinde gösterilen görevleri yerine getirmedikleri an
laşılan özel kurum ve kuruluş yöneticilerine ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 436- 2841 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlar

dan, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlara yüz Türk Lirası idarî 
para cezası verilir." 

MADDE 437- 2841 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen imkanlardan yararlanmak amacıyla, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, yüz Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 438- 16/6/1983 tarihli ve 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alan

larının Belirlenmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 7- Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan yeniden fındık bahçesi kuranlar ile 

belirlenen alanlar dışında mevcut fındık bahçesini yenileyenlere yediyüz Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. 

Üçüncü madde gereğince beyanda bulunmayanlar veya yanlış beyanda bulunanlara dörtyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 439- 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 28 inci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 28- Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paraları zimmetine geçiren ki

şi, kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna ilişkin hü
kümlerine göre cezalandırılır." 

MADDE 440- 2860 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 29- Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara yediyüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. İzin verilen yer dışında yardım toplayanlara beşyüz Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdir
de, ikiyüz Türk.Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu maddede yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir. 
Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara elkonularak mül

kiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 
MADDE 441- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

nun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 3 6 0 -

"MADDE 65- a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozul
masına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebi
yet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiiller, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak maksadıyla işlenmiş 
ise, verilecek cezalar bir kat artırılır. 

b) Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına, koruma amaçlı imar 
plânlarına ve koruma bölge kurullarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izin
siz inşaî ve fizikî müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin gü
ne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. 

c) Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

d) Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerden bu Kanunun 57 nci 
maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca izin almaksızın veya izne aykırı olarak tamirat ve ta
dilat yapanlar ile izinsiz inşaî ve fizikî müdahale yapanlar veya yaptıranlar altı aydan üç yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılırlar." 

MADDE 442- 2863 sayılı Kanunun 66 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 66- Bu Kanunun 16 nci maddesinde yer alan yasaklara aykırı olarak belge verenler, 

fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî 
para cezası ile; bu Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ilan veya tebligatı bilerek, süresinde usulüne 
uygun yapmayanlar ise, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılırlar." 

MADDE 443- 2863 sayılı Kanunun 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Haber verme sorumluluğuna ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket edenler 
MADDE 67- Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti olmak

sızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arzeden, satan, veren, satın alan, ka

bul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Ancak, bu durumda birinci fıkrada tanımlanan suçtan dolayı ayrıca cezaya hükmolunmaz. 

Ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz olarak ticaretini yapan kişi, altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 444- 2863 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 68- Kültür ve tabiat varlıklarını bu Kanuna aykırı olarak yurt dışına çıkaran kişi, beş 

yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 
MADDE 445- 2863 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 69- Bu Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan tetkik ve kontrole muhalefet edenler 

ile 41 inci maddede yer alan nakil işlerine aykırı hareket edenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve adlî 
para cezası ile cezalandırılırlar." 

MADDE 446- 2863 sayılı Kanunun 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 70- Bu Kanunun 24 üncü maddesine aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla kadar 

hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar." 
MADDE 447- 2863 sayılı Kanunun 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 71- Bu Kanunun 38, 42 ve 43 üncü maddelerine aykırı hareket edenler yüz günden 

az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar." 
MADDE 448- 2863 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 73- Bu Kanunun 26 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlara, suç daha ağır bir ce
zayı gerektirmiyorsa üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir." 

MADDE 449- 2863 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 74- Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapan kişi, iki 

yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, kazı veya sondajın yapıldığı yerin, sit ala
nı veya bu Kanuna göre korunması gerekli başka bir yer olmaması halinde, verilecek cezanın üçte 
biri indirilir. 

İzinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, 
bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla veya kültür varlıklarının korunmasında 
görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır. 

Kişinin bu maddede tanımlanan suçları işlemek suretiyle bulduğu kültür varlığını soruşturma 
başlamadan önce mahallî mülkî amire teslim etmesi hâlinde, mahkeme verilecek cezada üçte ikisi
ne kadar indirim yapabilir. 

İzinsiz olarak define araştıran kişinin, hakkında kovuşturma başlayıncaya kadar, kendisini bu fiili 
işlemeye gerekli cihazları temin etmek suretiyle sevk eden kişilerin kimliklerini açıklaması ve yaka
lanmasını sağlaması hâlinde, mahkeme verilecek cezada indirim yapabileceği gibi, ceza verilmesi
ne yer olmadığına da karar verebilir." 

MADDE 450- 2863 sayılı Kanunun 75 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Elkoyma ve müzeye teslim 
MADDE 75- Bu Kanun kapsamında kalan suçlar nedeniyle elkonulan taşınır kültür ve tabiat var

lıkları müzeye teslim edilir." 
MADDE 451- 25/7/1983 tarihli ve 2866 sayılı Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eği

tim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim 
Bakanlığı Vakfı dışında, bu Kanun kapsamına giren basılı evrakı, basmak veya satmak veya satın al
mak yasaktır. 

Bu yasaklara aykırı davrananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüzelli Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 452- 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 20 nci maddesinde yer 

alan "3167" ibaresi, "4915" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 453- 2873 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21 - Bu Kanunda yazılı yasaklamalara ve mecburiyetlere aykırı hareket edenler hak

kında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aya kadar hapis veya adlî para ceza
sına hükmolunur." 

MADDE 454- 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 8 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 8- Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullan
mak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahal
li mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca idarî para ceza verilir." 
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MADDE 455- 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 
28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 28- Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle 
bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği tak
dirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

10 uncu madde gereğince verilecek bildirimde düzenleme kurulu üyesi olarak gösterilenlerden 
9 uncu maddede belli edilen nitelikleri taşımayanlar, toplantı veya yürüyüşün yapılması hâlinde, bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

11 ve 12 nci maddelerde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri, altı ay
dan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Güvenlik kuvvetlerine veya hükümet komiserine veya yardımcılarına veya hükümet komiseri ta
rafından toplantı veya yürüyüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespit için görevlendirilenlere 
bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarfetmek 
suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası hükmolunur." 

MADDE 456- 2911 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan "ve beşbin liradan onbin li
raya kadar ağır para" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 457- 2911 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan "ve beşbin liradan yirmibin 
liraya kadar ağır para" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 458- 2911 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve beşbin 
liradan otuzbin liraya kadar ağır para" ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan "ve onbin liradan ellibin li
raya kadar ağır para" ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan "ve yirmibin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 459- 2911 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve beşbin li
radan otuzbin liraya kadar ağır para" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 460- 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 12 nci mad
desi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kaza nedenleri hakkında araştırma ve inceleme yapılması 
MADDE 12- Kazanın nedenlerini ve oluş şeklini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can 

ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmak amacına yönelik olarak her sivil 
hava aracı kazası ile ilgili olarak teknik bakımdan araştırma ve inceleme yapılır." 

MADDE 461- 2920 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Araştırma ve İnceleme Kurulu 
MADDE 13- Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçi

lecek bir kurulu, kazanın sebeplerini araştırması için görevlendirir. Bu Kurul, yukarıdaki maddede be
lirtilen amaç dairesinde her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, soruşturma işlemlerini yürütmekle 
görevli Cumhuriyet savcısı ile işbirliği yaparak, delillerin toplanmasına yardımcı olur. 

Kurul, yaptığı araştırma ve inceleme faaliyeti sırasında ilgili kişileri dinleyebilir; açıklama yap
maktan kaçınan kişilerin Cumhuriyet savcısına başvurarak ifadesinin alınmasını sağlayabilir; bu ifa
de alma sırasında hazır bulunarak, açıklığa kavuşturulması istenen hususlarla ilgili olarak ifadesi 
alınan kişiye sorular sorulmasını isteyebilir. 

Kurul, araştırma ve inceleme faaliyeti sırasında teknik ve uzmanlığı gerektiren sair hususlarla 
ilgili olarak başka uzman kişiler görevlendirebilir. 
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Araştırma ve İnceleme Kurulunun oluşturulması, araştırma ve incelemenin yürütülmesi, yetki 
ve sorumluluklar, hava aracı kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştırma Bakanlığın
ca bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikte Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar 
gözönünde tutulur." 

MADDE 462- 2920 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Araştırma ve inceleme raporu 
MADDE 14- Araştırma ve İnceleme Kurulu; tespit ettiği hususları, vardığı sonucu, tekrarlara en

gel olunması bakımından alınmasını uygun bulduğu önlemleri, önerileri ile birlikte ayrıntılı ve ge
rekçeli bir rapor hâlinde Ulaştırma Bakanlığına verir. 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir 
raporda belirtebilirler. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu 
Resmi Gazete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmi Gazete ile yapılan duyuruda raporun ilgililerce ne
rede ve ne suretle incelenebileceği belirtilir. Rapor, gerektiğinde kısmen veya tamamen uygun bulu
nacak vasıtalar ile yayınlanır. Ancak, meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılması 
hâlinde, Ulaştırma Bakanlığı hazırlanan raporun bir örneğini yapılan soruşturma veya kovuşturma 
kapsamında değerlendirilmek üzere, sadece ilgili Cumhuriyet başsavcılığına verir." 

MADDE 463- 2920 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. İzin belgesi, 
a) Milli güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği durumlarda, 
b) Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin; Türk 

Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, bankacılık, sermaye piya
sası ve kaçakçılık mevzuatında tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar ile hırsızlık, yağma, 
güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, parada, paraya eşit sayılan değerlerde, kıymetli 
damgada, mühürde, resmi belgede, özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, tefecilik, zimmet, irtikâp, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akla
ma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli sa
vunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar veya casusluk suçlarından ya da ulaşım araçlarının 
kaçırılması veya alıkonulması suçlarından dolayı mahkûm edilmiş olması hâlinde, 

verilmez." 
MADDE 464- 2920 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Ulaştırma Bakanlığının yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verdiği emir ve koyduğu yasak

lara aykırı hareket eden kişilere, ilgili valilik tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hük
müne göre idarî para cezası verilir. Valilik ayrıca ilgili kişiye emir veya yasağın gereğinin yerine 
getirilmesini sağlamaya yönelik azami bir süre verir. Bu süre yazısında, emir ve yasağın gereğinin 
ilgilisince yerine getirilmemesinin hukukî sonuçları açıkça belirtilir. Bu süre zarfında emir veya ya
sağın gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammıyla birlikte ilgilisinden 
tahsil edilmek üzere, kamu gücü kullanılarak yerine getirilir." 

MADDE 465- 2920 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 98- Gerek bu Kanunda ve gerekse ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yer alan ve can ve 

mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davrandıkları iddiasıyla haklarında soruştur-
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ma veya kovuşturma başlatılmış bulunan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerini, soruştur
ma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar geri almaya, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan koruma tedbirlerine ilişkin hükümler saklıdır." 
MADDE 466- 2920 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Sorumlu kaptan pilot, hava aracında işlenen suç veya kabahatlerle ilgili delilleri toplamak ve 

saklamakla yükümlü olduğu gibi; can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar do
ğabilecek durumlarda gerekli tedbirleri almaya; kolluk görevlileri olaya elkoyuncaya kadar kişileri 
gözaltında tutmaya, kişilerin üzerini veya eşyasını aramaya, suçun işlenmesinde kullanılan veya kul
lanılmasına teşebbüs edilen ya da bulundurulması suç veya kabahat oluşturan eşyayı alıkoymaya, 
bizzat veya emrindeki diğer mürettebat ile birlikte yetkilidir." 

MADDE 467- 2920 sayılı Kanunun 141 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Suç oluşturan davranışlar 
MADDE 141- Bu Kanunun 7, 36, 91, 92 ve 94 üncü maddeleri ile 93 üncü maddenin (b), (c), (e) 

ve (g) bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 93 üncü maddesi

nin (a), (d), (f) ve (h) bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, iki aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır." 

MADDE 468- 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Kabahat oluşturan davranışlar 
MADDE 143- Bu Kanunun: 
a) 11, 18, 19,26, 28,29, 54, 58 ve 89 uncu maddeleri ile 9 uncu maddesinin üçüncü, 95 inci mad

desinin birinci ve 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlara bin Türk Lira
sından onbin Türk Lirasına kadar, 

b) 23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 57 nci maddesinin son fıkrasına aykırı davranışta bulunanla
ra beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, 

idarî para cezası verilir. 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında kalıp da Ulaştırma Bakanlığının sivil havacılığı düzen

lemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına ka
dar idarî para cezası verilir. 

Bu madde hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Ulaştırma Bakanlığı Sivil Hava
cılık Genel Müdürü yetkilidir." 

MADDE 469- 20/11/1984 tarihli ve 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Ka
mu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Ka
nunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç işleyenler kamu görevlisi gibi ceza
landırılır. Şu kadar ki, verilecek cezalar o suç için muayyen olan cezanın yarısından az olmamak üze
re iki katına kadar artırılır. 

Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bu Kanunun 10 uncu 
maddesine aykırı hareket edenler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır." 
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MADDE 470- 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzle
rin Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Muhakemeleri Usu
lü" ibaresi "Muhakemesi" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 471- 4/12/1984 tarihli ve 3092 sayılı Çay Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranlara, çaylıkları söktürüldüğü gibi, her dekar için dörtyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Daha küçük alanlar için bu para cezası oranlanarak uygulanır. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 472- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri 

Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz sa

tışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa 
arzedilen her cihaz için cihazın satış bedeli kadar idarî para cezası verilir. Bu cihazları bandrolsüz ve
ya etiketsiz satın alan, devralan veya kullananlara bandrolsüz veya etiketsiz her bir cihaz için ciha
zın rayiç değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 473- 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 33 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle
nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anaya
sal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullan
ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvar
lığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis 
cezasına mahkûm olanlar," 

MADDE 474- 3224 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan "kullanmayanlar" ibaresi 
"kullanmayanlara" ve "para cezası ile cezalandırılırlar." ibaresi, "idarî para cezası verilir." şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 475- 3224 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Hastalar ile diş hekimleri arasında herhangi bir menfaat karşılığında aracılık yapanlar veya bu 
kişileri aracı olarak kullanan diş hekimleri üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile ceza
landırılır." 

MADDE 476- 3224 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 46- Bu Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 42 nci maddesinin birinci ve 

dördüncü fıkralarındaki hükümlere uymayanlara mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî 
para cezası verilir." 

MADDE 477- 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 10 uncu madde
sinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine göre izin almadan kiralama faaliyetinde bulunanlar altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun yararı
na olarak işlendiği tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Bu Kanunda yazılı sair yükümlülük ve zorunluluklara uymayan kiralama şirketleri ve ilgilileri
ne Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lira
sına kadar idarî para cezası verilir." 
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MADDE 478- 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 44 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 44- Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka 
yerlerden hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya ihraç edenler veya transit geçirenler salgın hay
van hastalığı sebebi ile gümrük kapılanndan veya hududun tamamından yurda sokulması yasaklanan 
hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya transit geçirenler ile ithal, ihraç ve transit işlemleri nede
niyle karantina veya muayene yerlerine alınmış hayvanlar veya elkonulmuş hayvan maddelerini kaçı
ranlar, veteriner sağlık raporu olsun veya olmasın, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
altı aydan iki yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 479- 3285 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan maddelerini yahut bulaş
maya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne suretle olursa olsun kordon altına alınan yerler ile 
önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak bölgeler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hayvan 
veya hayvan maddelerini satanlar, başkalarına devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yer
lere hayvan veya hayvan maddelerini sokanlar, hayvan veya hayvan maddelerini tecrit veya mu
hafaza altına alındıkları yerler dışına çıkaranlar ile öldürülmüş veya imha edilmiş hayvan veya hayvan 
maddelerini gömüldükleri yerlerden çıkaranlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne ka
dar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 480- 3285 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 47- Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin ikinci fık

rası hükümleri saklı kalmak şartıyla: 
a) Hayvan park, pazar ve panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlara ikiyüzelli Türk 

Lirası, 
b) 22 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık ra-

porsuz olup menşei ile menşeinde salgın hastalık olmadığı tespit edilen hayvanları naklederken ve
ya naklettirirken 23 üncü maddede belirtilen görevliler tarafından yakalanan veya ele geçirilen hayvan 
sahiplerine yediyüzelli Türk Lirası, 

c) Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvanlardan 22 nci 
maddenin dördüncü fıkrasına göre alıkonularak masrafları hayvan sahipleri tarafından karşılanmak 
üzere karantinaya alınan ve karantina sonunda hastalıksız olduğu anlaşıldığı için veteriner sağlık ra
poru verilerek serbest bırakılan hayvan sahiplerine bin Türk Lirası, 

d) Veteriner sağlık raporsuz sevk edildikleri ve menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan ve 22 nci 
maddenin dördüncü fıkrasına göre veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılan hayvan madde
lerinin sahiplerine beşyüz Türk Lirası, 

e) Menşei şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı 
mezbaha, kombina ve kesim yerlerinin sahiplerine beşbin Türk Lirası, 

f) Menşei şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini 
taşıyan nakil vasıtalarının sahiplerine beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, 

idarî para cezası verilir." 
MADDE 481- 3285 sayılı Kanunun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 48- Kordon altına alınan bölgeyi belli etmek için konulan işaret, levha ve benzerle

rini tahrip edenler veya yerlerini değiştirenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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MADDE 482- 3285 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan 

ölümlerini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özürü olmaksızın kırksekiz saat içinde 9 uncu mad
dede yazılı görevlilere bildirmeyenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüzelli Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne geçerli bir özürü olmaksızın uymayan hükümet vete
riner hekimi ile aynı maddede yazılı makam ve kuruluşların görevli memurlarına yediyüz Türk Li
rası idarî para cezası verilir." 

MADDE 483- 3285 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
"MADDE 50- Kuduz hastalığı çıktığı ilan olunan yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza altına 

almayanlara, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 484- 3285 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uğraşanlar 

üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır." ibaresi "uğraşanlara beşyüz Türk Lira
sı idarî para cezası verilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 485- 3285 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 52- Hayvan sağlığını korumada kullanılan aşı, serum, biyolojik madde, veteriner 

müstahzarların tahlilleri sonucunda bileşimlerinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya kodekse uy
gun bulunmadığı veya ruhsat almak için verilmiş formüle uymadığı veya teşhis, tedavi, koruma ni
teliklerini azaltacak şekilde etkili maddelerin noksan olduğu tespit edildiği takdirde bunları imal ve 
ihzar edenlere yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bunla
rı bilerek satışa arz edenler veya satanlara da aynı idarî para cezası verilir. 

Yukarıdaki fiillerin tekrarı hâlinde aşı, serum, biyolojik madde ve müstahzarın ruhsatı iptal edi
lir ve verilecek ceza bir misli artırılır. 

Bu maddedeki kabahatin konusunu oluşturan maddelere elkonularak masrafları ilgilisinden alın
mak suretiyle imha edilir. 

Birinci fıkrada belirtilen maddelerin hayvan sağlığı açısından zararlı veya tehlikeli olması hâlin
de kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 486- 3285 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 53- Bakanlıktan izin almadan hayvan sağlığını korumada kullanılan her nevi aşı, serum 

ve biyolojik maddelerle veteriner müstahzarlan imal ve ihzar edenler, satan veya satışa arz edenler üç 
aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada belirtilen maddelerin hayvan sağlığı açısından zararlı veya tehlikeli olması hâlin
de kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrı
ca, bu fiiller bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Teşhis, tedavi veya aşı üretimi amacı ile canlı veya zayıflatılmış mikroorganizmalar ve benzeri 
maddelerden ithali Bakanlığın iznine tabi olanları izinsiz yurda sokanlar hakkında 4926 sayılı Kaçak
çılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır. 

Bakanlıkça hayvanlarda kullanımına izin verilmemiş veya kullanımı farmakolojik veya toksi-
kolojik etkileri sebebiyle yasaklanmış her türlü maddenin besleme, tedavi, koruma, araştırma ve ben
zeri amaçlarla hayvanlara yedirilmesi, içirilmesi veya vücuduna zerk edilmesi yasaktır. Bu maddeleri 
hayvanlara uygulayanlara ve bilerek bu maddeleri hayvanlarına uygulatan hayvan sahiplerine beş
bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 3 6 8 -

MADDE 487- 3285 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 54- Aşı, serum, biyolojik madde ve veteriner müstahzarları taklit ederek teşhis, teda

vi ve koruma vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal veya ihzar edenler, bunlan bilerek 
satışa arz eden veya satanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada belirtilen maddelerin hayvan sağlığı açısından zararlı veya tehlikeli olması hâlin
de kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrı
ca, bu fiiller bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur." 

MADDE 488- 3285 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında kombina, mezbaha ve hayvan kesimi 

yerlerinden başka yerlerde ticari amaçla hayvan kesen veya kestirenlere, bu şekilde kesilmiş hay
vanlara ait etleri satan veya satışa arz edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 489- 3285 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 56- Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir tarafından karar verilir." 
MADDE 490- 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanunun 4 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 4- Ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza 

Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır. 
İzinsiz olarak haşhaş ekimi yapan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile ce

zalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün 
hasadına kadarki süreç anlaşılır. 

İzin almış olmakla birlikte, bilerek belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesin
de kayıtlı yerden başka yerde haşhaş ekimi yapan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve adlî para ce
zası ile cezalandırılır 

İzinsiz ham afyon üretenler, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. 
İzin belgesinde tespit edilen miktardan az ham afyon veya kapsül teslim eden üreticilere, fiil 

suç oluşturmadığı takdirde, mahallî mülkî amir tarafından eksik teslim edilen miktarların teslim anın
daki baş alım fiyatının iki misli kadar idarî para cezası verilir. 

Kontrol ve denetim görevini yerine getirmeyen muhtarlar ve kolluk görevlileri, Türk Ceza Ka
nunu hükümlerine göre cezalandırılır. 

Bu maddede tanımlanan suçların ekim bölgesi içinde işlenmesi halinde, Kaçakçılıkla Mücade
le Kanunu 35 inci maddesi hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 491- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 41 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 41- Bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu 
ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapı
lan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birlik
lerin temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları 
bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar vali
liğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır. 

Denetlemenin esas ve usulleri bu bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 3 6 9 -

Bu Kanunun; 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 28 ve 30 uncu maddelerindeki yükümlü
lükleri yerine getirmeyenlere ihtar cezası verilir. İhtarın tebliğinden itibaren on gün içinde yüküm
lülüklerini yerine getirmeyenlerden; 

a) 9, 10, 25, 26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara altıyüz Türk Lirası, 
b) 12,13,14, 15, 17,20, 22 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlar ile sözleşmeyi tek taraf

lı ve haksız olarak fesheden işletmelere dörtyüz Türk Lirası, 
idarî para cezası verilir. 
Fiilin tekrarı hâlinde bu cezalar iki katma çıkarılır. 
Fiilin sürmesi hâlinde ise meslekten geçici men cezası verilir. 
Bu maddedeki idarî yaptırımlara karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir. 
Bu Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak açılan işyerleri durumun öğrenilmesinden itiba

ren İl Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili mercilerin müracaatı üzerine mahallî mülkî amirce yedi gün 
içinde kapatılır." 

MADDE 492- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 42- Fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, 
a) Bu Kanunda belirli yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, onbeş Türk Lirasından otuz Türk 

Lirasına kadar, 
b) Kadastro çalışması veya itirazın incelenmesi sırasında çağrılan yerlere özürsüz olarak gelme

yen bilirkişi veya tanıklara, on Türk Lirasından onbeş Türk Lirasına kadar, 
idarî para cezası verilir. 
Bu maddede belirtilen idarî para cezalarına kadastro sırasında, kadastro müdürünün yazısı üzeri

ne, yargılama sırasında ise resen araştırma inceleme yapılarak kadastro hâkimi tarafından karar verilir. 
Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösteren sebeplerin varlığı hâlinde verilen ceza kal

dırılır." 
MADDE 493- 3402 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 43- Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı taşınmaz malı 

kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait taşınmaz malı başkası adına yazdır
mak için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesine göre 
cezalandırılır. 

Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı bir taşınmaz malı hi
le ile veya kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydetti-
rirse, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık veya belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre 
cezalandırılır." 

MADDE 494- 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 15- a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisna dışında, res
mi ve özel sözleşmelerde, her türlü evrak, belge ve ilanlar ile miktar belirtilen etiketlerde ve kanun
lara göre tutulan defterlerde uluslararası birimleri kullanmayan kişiye ikiyüz Türk Lirası idari para 
cezası verilir. 

b) Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti yapan fabrika ve imalathanelerle tamir atölyelerinde, yapılan ve
ya tamir edilen ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıkça tespit edilen esaslar dahilinde ve örneğine uy
gun, tasdikli imalat defteri tutmayan kişiye beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası verilir. 
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c) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, bin Türk Li
rası idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilme
sine karar verilir. 

d) Yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin bakım ve tamirini yapan ki
şiye, beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. 

e) Ayan doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. 
Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

f) Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen miktarlara uymayan bir malı 
üreten, satışa arzeden veya satan kişiye bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para ce
zası verilir. 

g) Bu Kanun hükümleri gereğince Bakanlıkça tespit edilen tarifeler üstünde ücret talep eden ve
ya alanlara beşyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 

Bu idari yaptırımlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü tarafından karar verilir." 
MADDE 495- 3516 sayılı Kanunun 16 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- Uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan veya bu sisteme göre imal 

edilmiş olmakla beraber nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve 
ölçü aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa arzeden, satın alan, bulunduran 
veya bu özelliğini bilerek nakleden kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arzeden veya ticari ilişkide kullanan kişi, 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden ki
şi, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." 

MADDE 496- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci, Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun 40 inci maddesinin ondördüncü fıkrasında yer 
alan "Devlet memurlarına" ibaresi, "kamu görevlilerine" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 497- 3568 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde yer alan "Devlet memurlarına" ibaresi, 
"kamu görevlilerine" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 498- 3568 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 49- 3 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı davrananlar hakkında altı aydan bir yı

la kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. 
13, 15/4, 43/1, 43/2, 44 ve 45 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı davranışta bulu

nanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, yüz güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur. 

12 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki hükme aykırı davranışta bulunan kişi hakkında, fiil da
ha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para 
cezasına hükmolunur." 

MADDE 499- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"MADDE 15- Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, 
tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirası
na kadar idari para cezası verilir. Ayrıca oluşturulan engellerin beş günden fazla olmamak üzere be
lirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verilir. Bu süre zarfında engellerin ilgililer tarafından 
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kaldırılmaması halinde, masrafı yüzde yirmi zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacaklarının 
tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere kamu gücü kullanılmak suretiyle derhal kaldırılır. Kabaha
tin tekrarı halinde, ceza üst sınırdan verilir. 

Birinci fıkrada sayılan yerlerden kum, çakıl alanlara üçbin Türk Lirasından onbeşbin Türk Li
rasına kadar idari para cezası verilir. 

Birinci fıkrada sayılan yerlere moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atık ve artıkları dökenler, atılan 
veya dökülen maddenin niteliğine, çevreyi kirletici ve bozucu etkisine göre Türk Ceza Kanunu, Ka
bahatler Kanunu veya Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılan fiillerin kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirme
si halinde, daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, failleri hakkında altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Birinci fıkrada sayılan yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapan kişi
lere Türk Ceza Kanunu veya İmar Kanunu hükümlerine göre verilecek ceza bir kat artırılır. 

İlgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı kalmak üzere, bu maddede belirtilen ida
ri yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir." 

MADDE 500- 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "391 inci" ibaresi "124 üncü" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 501- 3984 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuruluşun yayınların
dan sorumlu en üst yöneticisi ile kuruluşun sahibi olan anonim şirketin yönetim kurulu başkanı hak
kında üçbin günden dokuzbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ayrıca, kuruluşa Üst 
Kurulca üç aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı verilebilir; fiilin tekrarı hâlinde yayın izni ip
tal edilir. Hangi yayınların gelir getirici yayınlar olduğu Üst Kurul tarafından belirlenir. 

Radyo veya televizyon yayınları yoluyla işlenen suçlardan dolayı sorumluluk, Türk Ceza Kanu
nunun iştirak hükümlerine göre yayını yöneten veya programı yapanla birlikte sorumlu müdüre ait
tir. Ancak şirketi idare ve temsile yetkili kişilerin, sorumlu müdürün incelemesinden geçmeden veya 
rızası hilafına bir yayına karar vermiş olması halinde; kendileri sorumlu olurlar. Bu hüküm, yayın ku
ruluşunun bu Kanundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz." 

MADDE 502- 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 33- Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, 

yayın ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulma
ması veya aykırılığın tekrarı hâlinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ oniki kez arasında 
durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir prog
ram yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, il
gili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk 
haklan, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk 
dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır. 

Aykırılığın tekrarı hâlinde; 
a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara, ihlâlin ağırlığına göre, ikiyüzellibin Türk Lirasın

dan az olmamak kaydıyla beşyüzbin Türk Lirasına kadar, 
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b) Yerel, bölgesel ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlara; 
1. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapan

lara, ihlâlin ağırlığına göre, yüzyirmibin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla ikiyüzbin Türk Lira
sına kadar, 

2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüz bin ilâ bir milyon arasında nüfusa ulaşan il ve ilçele
re yayın yapanlara ihlâlin ağırlığına göre, altmışbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla yüzyir
mibin Türk Lirasına kadar, 

3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzelli bin ilâ beşyüz bin arasında nüfusa ulaşan il ve il
çelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, kırkbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla seksen-
bin Türk Lirasına kadar, 

4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, 
ihlâlin ağırlığına göre, onbin Türk Lirasından az olmamak kaydıyla yirmibin Türk Lirasına kadar, 

c) Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar, 
idarî para cezası verilir. 
İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı hâlinde bu idarî para cezaları ya

rı oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde ikinci kez tekrarında ih
lâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur. 

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması 
hâlinde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlâlin tekrarı hâlinde yayın 
süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir. 

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile 
ile elde eden kuruluşların yayın lisans izni iptal edilir. 

Uyarı cezasını gerektiren hâller dışındaki ihlâllerde ilgili tarafın savunması alınır. 
Cezaların uygulanış usulleri ile gerekçeli olarak kamuoyuna duyuruluş şekli yönetmelikle be

lirlenir." 
MADDE 503- 3984 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 34- Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kuruldan izin almadan radyo ve te

levizyon yayını yapan ya da izni Üst Kurul tarafından geçici ya da sürekli iptal edilmesine rağmen 
yayında bulunan kişi veya kuruluşların yöneticileri, altı aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beş-
bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Yayın bantlarını bir yıl süre ile muhafaza etmeyen ve bu süre içerisinde Üst Kurul tarafından ve
ya Cumhuriyet başsavcılığınca istenmesine rağmen sesli ve görüntülü olarak teslim etmeyen yayın 
kuruluşlarının yöneticileri, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca, Üst Kurul 
tarafından bir aydan üç aya kadar ilgili kuruluşun yayınının durdurulmasına karar verilir. 

Gönderilen bandın içerik bakımından istenen yayın olmaması veya bantta tahrifat, çıkarma, sil
me gibi işlemler yapılması hâlinde, yayın kuruluşlarının yöneticileri iki yıldan on yıla kadar hapis ve 
bin günden onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğüne karşı yıkıcı ve bölücü faaliyetlere sevk edecek şekilde yayın yapan radyo ve televizyon ya
yın organlarının işletenleri, yayın yönetmeni, sorumlu müdürü, haber müdürü, program yapımcı ve 
sunucuları hakkında, Türk Ceza Kanununda yer alan suçlardan dolayı iştirak hükümlerine göre ver
ilecek sonuç ceza yarı oranında artırılır." 

MADDE 504- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu
nun 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Bu yasaklara aykırı hareket edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî pa
ra cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek adli para cezasının miktarı, edinilen haksız kazancın üç 
katından az olamaz. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan perso
nel ve sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan do
layı kamu görevlisi sayılırlar ve bu personelin özelleştirilmenin paralarına ve para hükmündeki evrak 
ve senetlerine ve mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü 
belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı 
haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm ile Dördüncü Kısım 
Birinci Bölüm altında yer alan suçlara ilişkin hükümler uygulanır." 

MADDE 505- 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İdari Para Cezası 
MADDE 16 - Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri veya bu 

birliklerin üyelerine; 
a) Muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme ve devralmalar için izin başvurularında yan

lış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi, 
b) İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi, 
c) Kanunun 14 ve 15 inci maddelerinin uygulanmasında eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya 

belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi, 
d) Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması, 
hallerinden (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler için teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri veya bu 

birliklerin üyelerinin karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması müm
kün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan 
yıllık gayri safı gelirlerinin binde biri oranında, (d) bendinde belirtilenler için ise aynı şekilde sapta
nacak olan gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında idari para cezası verir. Ancak bu esasa göre be
lirlenecek ceza onbin Türk Lirasından az olamaz. Bu fıkranın (b) bendine göre idari para cezası 
birleşme işlemlerinde tarafların herbirine, devralma işlemlerinde ise sadece devralana verilir. 

Yerinde incelemenin mahkeme kararı ile gerçekleştirilmesi, yerinde incelemenin engellenmesi ve 
zorlaştınlmasına ilişkin olarak bu Kanunda öngörülen idari para cezasının uygulanmasını engellemez. 

Bu Kanunun 4, 6 ve 7 nci maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara, ceza verilecek 
teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonun
da oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonun
da oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safı gelirlerinin yüzde onuna kadar idari 
para cezası verilir. 

Teşebbüs veya teşebbüs birliklerine üçüncü fıkrada belirtilen idari para cezaları verilmesi halin
de, ihlalde belirleyici etkisi saptanan teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya da çalışanları
na teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen cezanın yüzde beşine kadar idari para cezası verilir. 

Kurul, üçüncü fıkraya göre idari para cezasına karar verirken, 31/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası bağlamında, ihlalin tekerrürü, süresi, teşeb
büs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü, ihlalin gerçekleşmesindeki belirleyici etkisi, verilen 
taahhütlere uyup uymaması, incelemeye yardımcı olup olmaması, gerçekleşen veya gerçekleşmesi 
muhtemel zararın ağırlığı gibi hususları dikkate alır. 
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Kanuna aykırılığın ortaya çıkarılması amacıyla Kurumla aktif işbirliği yapan teşebbüs ya da te
şebbüs birlikleri veya bunların yöneticileri ve çalışanlarına, işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanla
ması dikkate alınarak ve gerekçesi açık bir şekilde gösterilmek suretiyle üçüncü ve dördüncü fıkralarda 
belirtilen cezalar verilmeyebilir veya bu fıkralara göre verilecek cezalarda indirim yapılabilir. 

Bu maddeye göre verilecek idari para cezalarının tespitinde dikkate alınan hususlar, işbirliği ha
linde para cezasından bağışıklık veya indirim şartları, işbirliğine ilişkin usul ve esaslar Kurulca çı
karılacak yönetmeliklerle belirlenir." 

MADDE 506- 4054 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Nispi İdari Para Cezası 
MADDE 17- Kurul, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine, 16 ncı maddenin birinci fıkrasında belir

tilen cezalar saklı kalmak kaydıyla, 
a) Nihai karar veya geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere ya da verilen taahhütlere 

uyulmaması, 
b) Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması, 
c) Kanunun 14 ve 15 inci maddelerinin uygulanmasında, istenen bilgi veya belgenin belirlenen 

süre içinde verilmemesi, 
durumunda her gün için, ilgili teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyeleri

nin karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan, bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tari
hine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin 
onbinde beşi oranında idari para cezası verir. 

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre idari para cezaları, bu bentlerde belirtilen kararlarda
ki yükümlülüklere uyulması için belirlenen sürenin dolmasından itibaren verilebilir, (a) bendindeki 
fiile ilişkin idari para cezası, yükümlülük getirilen kararda herhangi bir süre belirlenmemiş ise, bu ka
rarın tebliğini takip eden günden itibaren verilebilir, (b) bendindeki fiillere ilişkin idari para cezası 
ise, fiilin gerçekleştiği günü takip eden günden itibaren verilebilir." 

MADDE 507- 4054 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 55- Kurulun nihai kararlarına, tedbir kararlarına ve idarî para cezalarına ilişkin karar

larına karşı iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. 
Kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması kararların uygulanmasını ve idari para ceza

larının takip ve tahsilini durdurmaz." 
MADDE 508- 4054 sayılı Kanunun 60 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 60- Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmündedir. Görevleri ile 

ilgili olarak suç işleyen Kurul başkan ve üyeleri ile personeli ceza sorumluluğu bakımından kamu gö
revlisi sayılır. Kurul başkan ve üyeleri ile personeline karşı görevlerinden dolayı işlenen suçlar ka
mu görevlisine karşı işlenmiş sayılır. 

Bu kişiler hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı 2/12/1999 tarihli 
ve 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 509- 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 25- 6 ncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara 
aykırı hareket edenlere, aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için yüz Türk Lirası idarî para ceza
sı verilir. 
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4 üncü maddenin altıncı fıkrasında, 5 inci maddede, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında, 6/A mad
desinde, 6/B, 6/C maddeleri uyarınca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda, 7 nci maddenin beşin
ci fıkrasında, 9 uncu maddede, 9/A maddesinde, 10 uncu maddede, 10/A maddesinde, 1 l/A 
maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerde belirtilen yükümlü
lüklerden her birine aykırı hareket edenlere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

7 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile 8 ve 27 nci maddelerde belirtilen yükümlülük
lere aykırı hareket edenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça tespit ve ilân olunan usul ve esaslara aykırı 
hareket edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan rad
yo ve televizyonlar aracılığıyla gerçekleştirilmişse, ceza on katı olarak uygulanır. 

18 inci maddeye aykırı hareket eden üretici-imalatçıya veya ithalatçıya ikibin Türk Lirası, satı-
cı-sağlayıcıya ise dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
11 inci maddeye aykırı hareket edenlere onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aykırılık ül

ke düzeyinde yayım yapan süreli yayın aracılığı ile gerçekleşmişse, ceza yirmi katı olarak uygula
nır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kuruluşundan kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam 
ve ilânın durdurulmasını ister. Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde, reklam ve ilânın durdur
ma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı-gün için ikiyüzbin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. Bakanlık, kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilânın durdurulması 
talebi ile Tüketici Mahkemesine başvurur. 

16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında Reklam Kurulu tarafından ihlalin niteliğine gö
re birlikte veya ayrı ayrı üç aya kadar tedbiren durdurma, durdurma, düzeltme veya altıbin Türk Li
rası idarî para cezası uygulanır. 16 ncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yazılı, sözlü, görsel ve sair 
araçlar ile gerçekleşmiş ise, idarî para cezası on katı olarak uygulanır. 

7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket edenlere, kampanya konusu mal 
veya hizmetin fatura bedeli oranında idarî para cezası verilir. Kampanyayı düzenleyen, tüketici, kam
panyadan ayrıldığında para iadesinde bulunursa bu ceza uygulanmaz. 

7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, 7 nci madde hükümlerine uygun kam
panya düzenlemeleri için bir hafta süre tanınır. Bu sürenin bitiminde aykırılığın devam ettiğinin tes
piti halinde, bu hükme aykırı hareket edenlerle 24 ve 24/A maddelerinde belirtilen yükümlülüklere 
aykırı hareket edenlere seksenbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli ola
rak uygulanır." 

MADDE 510- 4077 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26- 25 inci maddenin birinci, dördüncü, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fık

ralarındaki idarî yaptırımlara Bakanlık tarafından, diğer fıkralarındaki idarî para cezalarına mahallî 
mülkî amir tarafından karar verilir. 

Bu yaptırımlara ilişkin kararlar, karan veren makam tarafından yedi gün içerisinde ilgilinin men
sup olduğu meslek kuruluşuna bildirilir. 

Bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 sa
yılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulur. Ancak, idare mah
kemesinde dava, işlemin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal 
davası açılmış olması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz." 
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MADDE 511- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 54 üncü maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
a) İşsizlik sigortasına ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların ücretlerinden indirim veya 

kesinti yapan işverenlere her bir sigortalı için beşyüz Türk Lirası, 
b) 48 inci maddede öngörülen işten ayrılma bildirgesini Kuruma vermeyen işverenlere her bir 

fiil için ayrı ayrı bin Türk Lirası, 
idarî para cezası verilir." 
MADDE 512- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesi

nin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanun hükümlerine göre verilmiş olup da tahsil edilen idarî para cezalarının yüzde onu 

Kurum hesabına aktarılır." 
MADDE 513- 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- İdari para cezaları dahil, Kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan ip

tal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapı
lan başvurulan acele işlerden sayar." 

MADDE 514- 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 16 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 16- Sunî ve tabiî tohumlamada kullanılan ve damızlık belgesi bulunan erkek damız
lıklarını, hastalık ve damızlık özellikleri bakımından Bakanlıkça belirlenen yönetmelik gereğince 
muayene ettirmeyenler ile belgesiz damızlık kullananlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 515- 4631 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 17- Safkan Arap ve safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönet

meliğe göre verilmesi gereken evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edil
miş evrakı bilerek kullananlar; Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine 
göre cezalandırılır. 

Soy kütüğüne giren damızlık hayvanlar ile safkan Arap ve safkan İngiliz atları hakkında gerçe
ğe uymayan evrak tanzim edenler veya başka bir hayvana ait belgeleri kullananlar veya bu belge
lerde ve hayvanın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar, altı aya kadar hapis ve adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Ayrıca, söz konusu hayvanların soy kütüğünden kayıtları silinir, pedigrileri iptal edile
rek geri alınır." 

MADDE 516- 4631 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 18- 6 ncı maddeye aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne kayıtlı damızlıkların, saf

kan Arap ve safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pedigrilerini 7 nci maddedeki süreler içinde ge
ri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pedigrisine işletmeyen hayvan 
sahiplerine, ikiyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Ayrıca, söz konusu hayvanların soy kütüğünden kaydı silinir ve pedigrileri iptal edilerek geri alınır." 
MADDE 517- 4631 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 19- Bakanlıktan izin almadan suni tohumlama ve embriyo transferi faaliyetinde bu

lunanlar veya aynı maksatla sperma üretimi merkezi ve embriyo transfer laboratuvan kuranlar veya 
sperma ve embriyo satanlara beşbin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 
verilir ve bu laboratuvarlar faaliyetten men edilir." 
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MADDE 518- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"3. Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ha
pis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edi
min ifasına fesat kanştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 
banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması," 

MADDE 519- 4632 sayılı Kanunun 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İdari yaptırımlar 
MADDE 22- Konularına göre Müsteşarlık veya Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek sure

tiyle bu Kanuna tâbi gerçek ve tüzel kişilere, bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesi hükümlerine aykırı emeklilik sözleşmesi düzenlenmesi halinde üçbin Türk Lirası, 
b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen aktarma yükümlülüğüne aykırılık halinde iki-

bin Türk Lirası, 
c) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen yatırıma yönlendirme yükümlülüğüne aykı

rılık halinde ikibin Türk Lirası, 
d) 6 ncı maddesinde öngörülen ödeme veya aktarma yükümlülüğüne aykırılık halinde ikibin 

Türk Lirası, 
e) 6 ncı maddesinin son fıkrasında öngörülen tasdik yükümlülüğünün yerine getirilmeden söz

leşmelerin uygulamaya konulması halinde üçbin Türk Lirası, 
f) 7 nci maddesinde öngörülen katılımcı tarafından ödenecek giderler veya ücretler konusunda 

bilgilendirme yükümlülüğüne aykırılık halinde ikibin Türk Lirası, 
g) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen kavramların kullanıl

ması halinde yedibinbeşyüz Türk Lirası, 
h) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak ilan ve reklam faaliyetinde bu

lunulması halinde onbeşbin Türk Lirası, 
ı) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen katılımcılara bilgi verilmesi yükümlülüğüne 

aykırılık halinde ikibin Türk Lirası, 
j) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen sorumlulukların yerine getirilmemesi halin

de üçbin Türk Lirası, 
k) 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak aracılık faaliyetinde bulunulma

sı veya aracılık hizmeti sağlanması hallerinde altıbin Türk Lirası, 
1) 12 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen nitelikleri haiz olmayan 

kişilerin çalıştırılması halinde onbeşbin Türk Lirası, 
m) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen bildirim yükümlülüğünün yerine getirilme

mesi halinde üçbin Türk Lirası, 
n) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen kişilerin yasaklanan 

görevlerde çalıştırılması halinde onbeşbin Türk Lirası, 
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o) 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak anasözleşme değişikliklerinin 
tescil edilmesi halinde onbeşbin Türk Lirası, 

p) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak malvarlıklarının devri veya bir 
başka şirketle birleşilmesi halinde onbeşbin Türk Lirası, 

r) 21 inci maddesinde öngörülen bağımsız dış denetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ha
linde onbeşbin Türk Lirası, 

s) Bakanlık, Müsteşarlık ve Kurul tarafından alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğler 
ile yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde, yukarıdaki fıkralarda, sigortacılık mevzuatı ve 
sermaye piyasası mevzuatında öngörülmüş bir cezanın olmadığı hallerde ikibin Türk Lirası, 

idarî para cezası verilir. 
Yukarıda belirtilen idarî para cezalarının uygulanmasından önce ilgili kuruluş veya kişilerin sa

vunmaları alınır. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savun
ma verilmemesi halinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. 

İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen para cezası iki ka
tı, izleyen tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl için
de idarî para cezasının verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda 
esas alınmaz. 

Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen suçu işleyenler hakkında kanunî 
kovuşturmaya geçilmekle birlikte, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Müsteşarlığın talebi üzeri
ne valiliklerce bunların işyerleri geçici olarak kapatılır; ilan ve reklamları durdurulur ya da toplatılır. 

MADDE 520- 4632 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Ceza sorumluluğu 
MADDE 23- Bu Kanuna göre gereken izinleri almaksızın emeklilik faaliyetinde bulunan veya 

ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ve ilan ve reklamları ve kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda 
bu Kanunda belirtilen kuruluşların adını kullanan ya da 10 uncu madde hükümlerine aykırı olarak bu 
Kanunda düzenlenen faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan ger
çek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri üç yıldan beş yıla kadar hapis ve üçyüz günden ikibin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca idarî tedbir olarak bu faaliyetlerin yürütülmesine ma
ni olunur. 

Şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensupları, portföy yönetim 
şirketinin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensupları, görevleri dolayısıy
la kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, denetimleri ve sorumlulukları altında bulunan şirke
te ait para veya diğer varlıkları zimmetine geçirirlerse, Türk Ceza Kanununun, zimmet suçuna ilişkin 
hükümlerine göre verilecek ceza beşte bir oranında artırılır. 

Bu Kanunda gösterilen yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi ve belgele
ri vermeyen ya da denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan gerçek kişilerle tüzel ki
şilerin görevli ve ilgilileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanuna tabî gerçek ve tüzel kişilerin bu Kanunda gösterilen merciler ile denetim görevlile
rine, mahkemelere ve diğer resmi dairelere hitaben düzenledikleri veya yayımladıkları belgelerde 
yapılan gerçeğe aykırı beyanlarından dolayı bunları veya bunların düzenlenmesine esas olan her tür
lü belgeleri imzalayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hüküm
lerine göre verilecek ceza bir kat artırılır. 
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Bu Kanuna tabî kuruluşların itibarını kırabilecek veya servetine zarar verebilecek bir hususa 
kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haber yayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. Bu fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
İsimleri belirtilmese dahi bu Kanuna tâbi kuruluşların güvenilirliği konusunda kamuoyunda tered-
düte yol açarak bu kuruluşların malî bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte 
asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayınlayanlar dörtyüz günden üçbin güne kadar adlî pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasın
da bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, bunların iştirakleri ve kuruluşları 
ile katılımcıya ait öğrendikleri sırları, bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başka
sına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük bu kişilerin görevden ayrıl
malarından sonra da devam eder. Bu yükümlülüğe uymayan kimseler Türk Ceza Kanununun 239 
uncu maddesine göre cezalandırılır. 

Bu Kanuna tâbi kuruluşların mensupları ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla bu Ka
nuna tâbi kuruluşlara veya emeklilik sözleşmesi ile ilgili kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda ka
nunen açıkça yetkili kılman mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden 
ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu madde hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler Türk 
Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır. 

Bu maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yazılı kişiler, öğrendikleri sırları kendileri ya 
da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, haklarında Türk Ceza Kanununun 239 uncu 
maddesine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

MADDE 521- 4632 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Soruşturma ve kovuşturma usulü 
MADDE 24- Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, konu

larına göre Müsteşarlık veya Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunul
masına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verirlerse, Müsteşarlık veya Kurul, Ceza Muhakemesi Kanununa göre kendisine 
tebliğ edilecek bu kararlara karşı itiraza yetkilidir. Bu fıkra uyarınca yapılan soruşturmalar netice
sinde açılan kamu davalarında, Müsteşarlık veya Kurulun başvuruda bulunması hâlinde, bunlar baş
vuru tarihinde katılan sıfatını kazanırlar." 

MADDE 522- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurulun para, evrak ve her çeşit mallan devlet malı hükmündedir. Kurulun başkan ve üyeleri 
ile diğer personeli görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suçlardan 
dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar. 

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, 
haklarında Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesi hükmü uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son 
verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler." 

MADDE 523- 4634 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Tahsil edilen idarî para cezalarının yüzde onu Kurum özel hesabına aktarılır." 
"İdarî para cezaları dahil, Kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk 

derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlanna karşı yapılan başvuruları 
acele işlerden sayar." 
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MADDE 524- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 9- Kurul, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere yapaca
ğı yazılı ihtara rağmen mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere aşağıdaki yaptırım ve cezala
rı uygular: 

a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, ek
sik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme 
imkanının verilmemesi hallerinde, üçyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve yedi gün için
de bilgilerin doğru olarak verilmesi veya inceleme imkanının sağlanması ihtar edilir. Ancak, kolay 
giderilebilecek kusurlu haller için ilgili gerçek ve tüzel kişilerden belgelerin doğru olarak verilmesi 
veya inceleme imkanının sağlanması istenir. 

b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiği
nin saptanması halinde, üçyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve otuz gün içinde aykırılığın 
giderilmesi ihtar edilir. 

c) Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getiril
mediğinin saptanması halinde, üçyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve otuz gün içinde 
düzeltilmesi ihtar edilir. 

d) Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda, ger
çek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen husus
ları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi halinde, beşyüzbin Türk Lirası idarî 
para cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. 

e) Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet sü
resi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, beşyüzbin Türk Lirası 
idarî para cezası verilir ve otuz gün içerisinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. 

f) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, altıyüzbin Türk 
Lirası idarî para cezası verilir ve on beş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhe faaliyetin dur
durulması ihtar edilir. 

g) Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında 
ortadan kalktığının saptanması halinde lisans veya sertifika iptal edilir. Ancak, bu şartların baştan 
mevcut olmadığının saptanması halinde ise lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca altıyüzbin 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Yukarıdaki idarî para cezalarını gerektiren fiillerin ihtara rağmen düzeltilmemesi veya tekrar
lanması hallerinde idarî para cezalan her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uy
gulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para cezası verilmesini gerektiren 
aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Ancak, aynı fiil iki yıl içinde iş
lendiği takdirde, artırılarak uygulanacak idarî para cezasının tutarı cezaya muhatap tüzel kişinin bir 
önceki malî yılına ilişkin bilançosundaki safı satış hasılatının yüzde yirmisini aşamaz. Cezaların bu 
düzeye ulaşması halinde, Kurul lisans veya sertifikayı iptal edebilir. 

Bir lisans veya sertifikanın iptali halinde, yeni bir lisans veya sertifika verilene kadar, verilen hiz
metin aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır. 

Doğal gaz şehir içi dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul 
hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri önceden almak suretiyle, lisansı iptal eder. Dağıtım şe-
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bekesinin mülkiyetini elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisinde 
ilgili şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkılır. Uygulamaya ilişkin usul 
ve esaslar yönetmeliklerde belirlenir. 

Bu maddede düzenlenen tüm idarî para cezaları hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen tüzel kişi ta
rafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz." 

MADDE 525- 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İdarî para cezaları dahil, kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk 
derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlanna karşı yapılan başvurulan 
acele işlerden sayar." 

MADDE 526- 4646 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"d) Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmündedir. Kurulun başkan ve üye
leri ile diğer personeli görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bunlara karşı işlenen suç
lardan dolayı sorumluluk bağlamında Türk Ceza Kanununun uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar. 
Görevleri ile ilgili olarak suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli hakkında soruş
turma ve kovuşturma genel hükümlere göre yapılır." 

MADDE 527- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 38 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 38 - Bu Kanunun; 
a) 20, 24 ve 26 ncı maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket edenler, altı aydan bir yıla 

kadar hapis cezası, 
b) 8, 14, 16 ve 17 nci maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden kişiler, elli günden 

az olmamak üzere adlî para cezası, 
ile cezalandırılır." 
MADDE 528- 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanma

sı ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Bu Kanunun; 
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında ikibin Türk Lira

sından beşbin Türk Lirasına kadar, 
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında on bin Türk Lira

sından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar, 
c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında iki bin Türk Lira

sından beşbin Türk Lirasına kadar, 
d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında iki bin Türk Li

rasından beşbin Türk Lirasına kadar, 
e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında bin Türk Li

rasından ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar, 
f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beşbin Türk Lirasından 

onikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar, 
g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları 

ile onaylanmış kuruluşlar hakkında yirmibeşbin Türk Lirasından altmışikibinbeşyüz Türk Lirasına 
kadar, 
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h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşla
rı ile onaylanmış kuruluşlar hakkında beşbin Türk Lirasından onikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar, 

idarî para cezası uygulanır. 
Bu Kanundaki idarî para cezaları, aynı fiilin bir suç veya daha ağır idarî para cezası ile ceza

landırılmayı gerektiren kabahat oluşturmaması hâlinde uygulanır. 
MADDE 529- 4703 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanunda yer alan idarî para cezaları, yetkili kuruluşlar tarafından verilir." 
MADDE 530- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 9 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 9- Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında icraî veya ihmalî davranışla göre

vini kötüye kullanan yapı denetim kuruluşunun ortaklan, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı 
müteahhidi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri Türk Ceza Kanununun 257 nci 
maddesine göre cezalandırılır. 

Yapı denetim kuruluşunun ortak ve yöneticileri, mimar ve mühendisleri ile laboratuvar görev
lileri bu kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi 
veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemeleri hâlinde Türk Ceza Kanununun 
resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 

Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı belge düzenlendiğinin 
izin belgesi verildikten sonra anlaşılması hâlinde, izin belgesi derhal iptal edilir. 

Bu Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükmolunan kesinleşmiş mahkeme kararları, Cumhuriyet 
başsavcılıklarınca Bakanlığa ve mimar ve mühendislerin bağlı olduğu meslek odalarına bildirilir. 

Yapı denetim kuruluşu ile denetçi mimar ve mühendisleri; eylem ve işlemlerinden 3194 sayılı 
İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler." 

MADDE 531- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletme
leri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç 
ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 8- Kuruluş ve faaliyet iznini almadan tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve alkollü iç
kiler üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenlere; işyerleri veya ikametgâhla
rında söz konusu maddeleri üretenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para 
cezası verilir. Ancak, hükmolunan adlî para cezasının miktarı üretilmiş tütün ve tütün mamulleri ile 
alkol ve alkollü içkiler piyasa değerinin on katı tutarından az olamaz. Bu hüküm 6 ncı maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında da uygulanır. 

Satış belgesi almadan satış yapanlara, mahalli mülki amir tarafından satışa arzettiği ve sattığı ma
mullerin piyasa değerinin iki katı kadar idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezası
nın miktarı, üçyüz Türk Lirasından az olamaz." 

MADDE 532- 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanu
nun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 21-18 inci maddeye göre bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen 
bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için ikiyüzelli Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı 

için beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının 
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ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve ge
rektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. 

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idarî para cezalan bir kat ar
tırılarak uygulanır. 

Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ikibin Türk Lira
sı idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması 
kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir. 

Tekrarı hâlinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat 
artırılarak uygulanır. 

Bu Kanuna göre idarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile 
yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir." 

MADDE 533- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"MADDE 107- Bu Kanunun; 
a) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, 
b) 96 nci maddesindeki yasaklara uymayan, 
işveren veya işveren vekiline sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
İş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki 

ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve sonuçlandır
maya engel olan kimselere, fiil suç oluşturmadığı takdirde, sekizbin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir." 

MADDE 534- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 14 üncü madde
sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, kamu görevlisi olmakla birlikte, hak
larında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanmaz." 

MADDE 535- 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre dev
let memurluğuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmaması," 

MADDE 536- 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 20- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
a) Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel 

istihdam bürolarına her bir hizmet akdi için üçyüz Türk Lirası, 
b) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan 

istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyen özel 
istihdam bürolarına altıyüz Türk Lirası, 

c) Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz et
meyen özel istihdam bürolarına binikiyüz Türk Lirası, 

d) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere ikibin Türk Lirasından 
ellibin Türk Lirasına kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de üç
yüz Türk Lirası, 

e) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel 
kesim işyerlerine ikibin Türk Lirası, 
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idarî para cezası verilir. 
Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın tamamı Kurum 

hesabına aktarılır." 
MADDE 537- 4904 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21- Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında 

bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. 
İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz. 
İkinci fıkraya aykırı davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesi hükümleri 

uygulanır." 
MADDE 538- 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 1 inci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştiril

mesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, 
av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendiril
mesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve ce
zalarını kapsar." 

MADDE 539- 4915 sayılı Kanunun "ALTINCI KISIM" başlığı "Suç ve Kabahatlerin Takibi ve 
Cezalar" ve "ALTINCI KISIM"ın "BİRİNCİ BÖLÜM"ünün başlığı "Suç ve Kabahatlerin Takibi" 
şeklinde, 20 nci maddesi ise başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Suç ve kabahatlerin takibi 
MADDE 20- Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu Ka

nunun 19 uncu maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık ve Orman Genel Mü
dürlüğünce yapılır. 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu ile 10/3/1983 
tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu hükümleri saklıdır. 

Av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri bu Kanunda be
lirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye 
ve avlanılan hayvanlar ile avlanmada kullanılan ve bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara el-
koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir. Av yasağına aykırı hareket edenler, olay ye
rinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılır. Hüviyeti tespit edilemeyenler 
vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek en yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine ve 
bunlarla da tespiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülür ve Kabahatler Kanununun 
40 inci maddesine göre işlem yapılır. Görevli memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy bekçile
ri ile köy muhtarları da aynı yetkiyi haizdir. 

Elkonulan ve bulundurulması suç oluşturan silâhlar soruşturma evrakı ile birlikte Cumhuriyet 
başsavcılığına intikal ettirilir. 

Canlı av hayvanları hemen, yaralı olanlar ise tedavi edildikten sonra doğaya salınır veya Türki
ye'nin uluslararası sözleşmelerdeki taahhütleri de dikkate alınarak Bakanlıkça gerekli işlem yapılır. 

Av koruma ve kontrollerinde Bakanlık görevlilerine veya güvenlik güçlerine gönüllü destek sağ
lamak üzere Bakanlıkça belirlenecek kişilere fahri av müfettişliği görev ve unvanı verilebilir. Fahri av 
müfettişleri; bu Kanuna göre yasak avlanma sayılan fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması ama
cıyla Genel Müdürlükçe kendilerine verilen tutanağı düzenleyerek en geç bir hafta içinde en yakın 
orman idaresi birimine teslim etmek mecburiyetindedir. Fahri av müfettişlerinin seçimi, eğitimi, gö
rev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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Avcılar talep hâlinde av koruma memurlarına, saha bekçilerine, polis ve jandarma ile köy ve kır 
bekçilerine, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerine avlanma belge ve izinleri ile avladıkları hayvan
ları ibraz etmek zorundadırlar. Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin ihbarında ve talep hâlinde ta
kibinde köy ve kır bekçileri, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri av koruma memurlarına ve saha 
bekçilerine yardıma mecburdurlar. 

Av koruma memurları ve saha bekçilerinden; Bakanlıkça lüzum görülecek olanlara, Bakanlar 
Kurulunca belirlenen silâhlar demirbaş olarak verilir. Av koruma memurları ve saha bekçileri bu Ka
nunla kendilerine verilen görevlerini ifa sırasında silâhlarını 6831 sayılı Kanunun 78 inci maddesin
de belirtilen hâllerde kullanabilirler. 

Av koruma memurları görevlerini yaparken ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, rengi ve biçimi 
Bakanlıkça tespit edilen resmî kıyafet giymek mecburiyetindedirler. Resmî kıyafetler, silâh, telsiz 
ve diğer teçhizat ile araç ve gereçler Bakanlıkça verilir." 

MADDE 540- 4915 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21-4 üncü maddenin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere, 5 in

ci maddenin birinci ve ikinci fıkraları gereğince tespit edilen av miktarı ve avlanma süreleri dışında 
avlananlara, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlıkça getirilecek yasaklara uymayan
lara, her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

4 üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barın
dıkları ortamı zehirleyenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, faillerin 
avcılık belgesi iptal edilir ve kendilerine bir daha belge verilmez. 

4 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üret
me istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama bırakıl
ması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verenlere 
ve tahrip edenlere fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdeki yaban hayatı koruma ve geliştirme sahala
rına izinsiz olarak kurulan yapı ve tesisler, masrafı yapı ve tesisi kurana ait olmak üzere, ilgili idare 
tarafından yıktırılır. 

Bu Kanunda belirtilen yasak fiillerin fahri av müfettişleri tarafından işlenmesi halinde verilecek 
cezalar iki misli uygulanır. Yasak avlanma fiilini işleyen veya gerçeğe aykırı tutanak düzenleyen fah
ri av müfettişlerinin belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha fahri av müfettişliği görevi verilmez. 

5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uymayan radyo ve televizyon kuruluş
ları hakkında 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hak
kında Kanun hükümleri uygulanır. 

Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması tehlikesine ya da ekolojik dengenin bozulma
sı tehlikesine neden olunması halinde, failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur." 

MADDE 541- 4915 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yer alan "bir milyar lira" ibaresi, "bini-
kiyüz Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 542- 4915 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan "yüzelli milyon lira" ibaresi, 
"ikiyüz Türk Lirası" ve "üçyüz milyon lira" ibaresi "üçyüzelli Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 543- 4915 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 24- 6 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan zehirle avlanma hariç diğer 

yasaklara ve esaslara aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere yüzelli Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. 
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Zehirle avlananlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para ce
zası ile cezalandırılır. Ayrıca, faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve bir daha belge verilmez. 

Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık belgesini almadan avlananlara üçyüz Türk Lirası; av
lanma izni olmadan avlananlara ise yüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan avlananlara bin Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

Avcılık belgesini ve avlanma izin belgesini yanında taşımadan avlananlara yirmi Türk Lirası 
idarî para cezası verilir." 

MADDE 544- 4915 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yer alan "onmilyar lira" ibaresi, "on-
bin Türk Lirası" ve "beşmilyar lira" ibaresi "beşbin Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 545- 4915 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26- 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakan

lığın koyacağı esaslara uymayanlara, beşyüz Türk Lirasından ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar idarî 
para cezası verilir. 

18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa uymayanlara üçbin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir." 

MADDE 546- 4915 sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Avdan men etme ve elkoyma 
MADDE 28- Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir. 
Avlanılan canlı veya cansız hayvanlar ile bunların avlanılmasında kullanılan ve bulundurulma

sı yasak olan eşya ve vasıtalara elkonulur. Bunlardan bulundurulması yasak olan eşya veya vasıtalar 
hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır. 

Elkonulan cansız av hayvanları orman idaresince satılarak bedeli Döner Sermaye İşletmesine ge
lir kaydedilir." 

MADDE 547- 4915 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"İdarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı 
MADDE 29- 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ay

rıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
22 nci maddede yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca avlak kuruluş izni iptal edilir. 
23 üncü maddede yazılı cezalara konu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca faillerin avcılık belgeleri 

iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki fiil

lerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez. 
24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki fiil

lerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgesi yoksa, idarî para cezası yanında kendilerine iki yıl süreyle 
avcılık belgesi verilmez, avcılık belgesi olanlar ise ayrıca iki yıl süreyle avcılıktan men edilir. 

26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ilgililerin ayrıca, 
18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki faaliyetlerden iki yıl süreyle men'ine ve 19 uncu mad
dedeki iznin iptaline karar verilir." 

MADDE 548- 4915 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin başlığı "İdarî para cezalarına karar 
verme yetkisi" şeklinde değiştirilmiştir. 
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MADDE 549-10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir: 

"Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan 
şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur." 

MADDE 550- 4925 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "765 sayılı" 
ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 551- 4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 26- Bu Kanunun; 
a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara beşbin Türk 

Lirası, 
5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykın davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, 
5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara dört-

yüz Türk Lirası, 
5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşı

ma faaliyetini engellemesi halinde dörtbin Türk Lirası, 
b) Bilette tayin edilen yeri başka bir kimseye verenler veya 6 ncı maddesine aykırı davranarak 

yolcu taşıyanlardan, her yolcu için taşıma ücretinin beş katı tutarı, taşıma senedi olmaksızın eşya ta
şıyanlardan bin Türk Lirası, 

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüz Türk Lirası, üçüncü ve 
dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, 

d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına bin Türk Lirası, ikin
ci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, altıncı fıkrasına aykın davranan taşı
macılara üçyüz Türk Lirası, 

e) 10 uncu maddesine aykın davranan acente ve taşıma işleri komisyonculanna üçbin Türk Lirası, 
f) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere beşyüz Türk Lirası, üc

ret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara beşyüz Türk Lirası, bunun dışın
da ikinci fıkraya aykırı davrananlara ikiyüz Türk Lirası, 

Zaman tarifesine uymayanlara ikiyüz Türk Lirası, zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işye
ri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara yüz Türk Lirası, 

g) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki 
nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne bin Türk Lirası, 

h) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beşyüz Türk Lirası, 
ı) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara bin Türk 

Lirası, 
18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, 

ödenmesi gereken sigorta priminin on katı tutarında, 
i) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacıla

ra beşyüz Türk Lirası, 
j) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacı

lara üçyüz Türk Lirası, 
k) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletme

cilere beşyüz Türk Lirası, şoförlere ise ikiyüz Türk Lirası, 
İdarî para cezası verilir." 
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MADDE 552- 4925 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 27- Bu Kanunda yazılı idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir karar vermeye yetkilidir. 
26 ncı maddeye göre verilen idarî para cezaları, bu Kanunda ve yönetmelikte düzenlenen uyar

ma, geçici durdurma ve iptal gibi idarî yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez." 
MADDE 553- 4925 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Tekrar 
MADDE 30- Bu Kanunda belirtilen idarî para cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten iti

baren bir yıl içinde aynı nitelikteki fiili üç defa işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere, işledi
ği fiillerin cezalarının toplamının on katı idarî para cezası verilir ve taşıt şoförünün yurt içi ve yurt 
dışı taşımalarda sürücü mesleki yeterlilik belgesi ile varsa uluslararası sürücü sertifikası bir yıl sü
reyle askıya alınır." 

MADDE 554- 4925 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Yetki belgeleri, taşıt belgeleri veya taşıt kartı üzerinde tahrifat yapan yetki belgesi sahipleri 
hakkında Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre verilecek ceza 
yarı oranında indirilir." 

MADDE 555- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 19- Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî yaptırımların uygulanması, bu 
Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve ted
birler diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. 

Bu Kanuna göre; 
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara altıyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması. 
2) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engel

lenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi. 
3) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması. 
4) 5, 6, 7, 8, 16, 17 ve 18 inci maddelerin ihlali. 
b) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bun

lar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması. 
2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi. 
3) 4 üncü madde hükümlerinin ihlali. 
4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı 

veya dolaysız olarak engellenmesi. 
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara 

Kurumca bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
Bayiler için yukarıda yer alan cezaların beşte biri uygulanır. 
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale ge

tirilinceye kadar mühürlenir. 
Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar 

iki kat olarak uygulanır. 
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Kurul tarafından verilen idarî para cezalarına karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi ola
rak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar." 

MADDE 556- 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "765 sayı
lı Türk Ceza Kanununun 274 üncü" ibaresi, "Türk Ceza Kanununun 203 üncü" şeklinde değiştiril
miştir. 

MADDE 557- 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Ko
runmasına İlişkin Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 66- İhlal sayılan haller ve bu hallerde verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir. 
a) 56 ncı maddenin (a), (b) ve (e) bentlerindeki fiilleri işleyenler bir yıldan iki yıla kadar hapis 

veya bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
b) 56 ncı maddenin (c), (d) ve (g) bentlerini ihlal edenler ikiyüzelli günden az olmamak üzere 

adlî para cezası ile cezalandırılır. 
c) Gerçeğe aykırı biçimde, kendisini başvuru sahibi veya hak sahibi olarak tanıtanlar ikiyüzelli 

günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 
d) Yukarıdaki fiillerin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde bunlar hakkın

da tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
Bu maddenin (c) bendi hariç diğer bentlerinde yazılı suçların takibi şikayete bağlıdır." 
MADDE 558-15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 16 ncı maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 16- Elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında; imza oluşturma 

verisi veya imza oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu araçları yeniden oluşturanlar 
ile izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturanlar bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından 
işlenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır." 

MADDE 559- 5070 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 17- Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak 

oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler ile bu elektronik sertifikaları bilerek kul
lananlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla ceza
landırılır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından 
işlenirse bu cezalar yarısına kadar artırılır." 

MADDE 560- 5070 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 18- Bu Kanunun; 
a) 10 uncu maddesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeyen elektronik ser

tifika hizmet sağlayıcısına onbeşbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar, 
b) 11 inci maddesindeki yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmeyen elektronik sertifi

ka hizmet sağlayıcısına onikibin Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar, 
c) 12 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında onbeşbin Türk Lirasından otuz

bin Türk Lirasına kadar, 
d) 13 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkralarındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen elek

tronik sertifika hizmet sağlayıcısına onikibin Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar, 
e) 15 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına 

otuzbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar, 
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idarî para cezası Telekomünikasyon Kurulu tarafından verilir. Bu madde hükümlerine göre il
gili tüzel kişi hakkında verilecek olan idarî para cezasının üst sınırı yetmişbeşbin Türk Lirasıdır." 

MADDE 561- 5070 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri 
MADDE 19- Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla ilgili tüzel kişiler hakkında Türk Ceza 

Kanununun 60 inci maddesi hükmüne göre tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
İdarî para cezasını gerektiren eylemlerin işlendikleri tarihten itibaren geriye doğru üç yıl içinde 

üçüncü kez işlenmesi hâlinde Kurum tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin 
faaliyet izninin iptaline karar verilir." 

MADDE 562- 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlân olunacak şartlara uymayan kişiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Komi
tesi tarafından, ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir." 

MADDE 563- 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması 
Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 39- Aşağıdaki her bir bentte yazılı fiilleri işleyenler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
beşyüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır: 

a) Entegre devre topografyası hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçe
ğe aykırı olarak yapanlar. 

b) Korunan bir entegre devre topografyasının, korunan bir entegre devre topografyasını içeren 
entegre devrenin ya da koruma altında olan bir entegre devre topografyasını içeren ürünün veya am
balajının üzerine konulmuş entegre devre topografyası koruması olduğunu belirten işareti yetkisi ol
madan kaldıranlar. 

c) Kendilerini haksız olarak entegre devre topografyası başvurusu veya entegre devre topograf
yası hakkı sahibi olarak gösterenler. 

Aşağıdaki her bir bentte yazılı fiilleri işleyenler hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis ve beş
yüz günden ikibin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur: 

a) Hakkı olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunmadığını bilmesi gerektiği hâlde, bu Kanunun de
vir, intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı 
başkasına devreden, veren, rehneden ya da bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar. 

b) Korunan bir entegre devre topografyası hakkının sahibi olmayan veya koruma süresi biten ve
ya entegre devre topografyası hakkı hükümsüz kalan veya entegre devre topografyası korumasından 
doğan hakkı sona erdiği halde; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya ve
ya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına, hukuken korunan bir entegre devre topograf
yası koruma hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyanlar veya bu amaçla 
yazılı ve görsel basındaki ilân ve reklamlarda bu tarz yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar. 

11 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinin her birinde sayılan fiilleri işleyenler hakkında, iki yıldan 
dört yıla kadar hapis ve beşyüz günden ikibin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bu tü
zel kişi hakkında Türk Ceza Kanununun 60 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu maddede sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikayete bağlıdır." 
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MADDE 564- 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanunun 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Spor müsabakalarının yapıldığı kapalı veya açık alanlara 11 inci maddede sayılan her türlü 
silâh, kesici ve delici alet, sis veya ses bombasını sokan kişiler, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç 
oluşturmadığı takdirde üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 
altı aydan bir yıla kadar müsabakaları seyirden men edilir. Yukarıda sayılanlar dışında 11 inci mad
dede sayılan maddeleri sokan kişilere; dört ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men ve bin Türk 
Lirası, fiilin tekrarı halinde sekiz ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men ve ikibinbeşyüz Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. Bu maddeleri kullanan kişilere; altı ay süre ile müsabakaları seyirden 
men ve binbeşyüz Türk Lirası, fiilin tekrarı halinde bir yıl süre ile müsabakaları seyirden men ve üç-
bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

"Yasaklı olmasına rağmen spor alanına girenlere, yardımcı olanlara ve önlem almayanlara üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezası verilir." 

"Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmeyen kamu görevlileri Türk Ceza Kanununun 257 nci 
maddesine göre cezalandırılır." 

MADDE 565- 5149 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde; 14 üncü maddede öngörü
len yasaklara uymayanlar ile sahte, kullanılmış, tahrif edilmiş veya benzer şekilde hazırlanmış olan 
müsabaka biletlerini satan, satılmasına aracılık eden, bu biletleri basan veya satışa hazırlayan kim
seler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 566- 5149 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21- Diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ilgililerin bağlı olduğu fe

derasyonun tâbi olduğu mevzuata göre verilecek disiplin cezaları dışında; 15 inci maddeye aykırı 
biçimde beyanat veren teknik personel ve sporculara beşbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına ka
dar idarî para cezası, diğerleri için ise ilk seferde üç aydan altı aya kadar spor müsabakalarını seyir
den men ve beşbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası, tekrarı halinde altı 
aydan bir yıla kadar spor müsabakalarını seyirden men cezası ile birlikte onbin Türk Lirasından el
libin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen dernekler hakkında 4/11/2004 
tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılır." 

MADDE 567- 5149 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 22-16 nci maddeye aykırı davranan görsel yayın kuruluşları hakkında 13/4/1994 ta

rihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun; basın men
supları hakkında da 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu hükümleri saklıdır. 

16 nci maddede yazılı eylemlerde bulunan gerçek kişilere her yayın için onbin Türk Lirası, tü
zel kişilere ise; ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 568- 5149 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 23- 17 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan kişilere beşyüz Türk Lirasın

dan bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
17 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranan kişilere bin Türk Lirası, tekrarı halinde ikibin Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. Fail, kulübün veya bir taraftar derneğinin mensubu ise fiilin tekrarı halin
de mensubu bulunduğu kulüp veya dernek hakkında da üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
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MADDE 569- 5149 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İşledikleri fiillerle müsabakanın yapıldığı spor alanının zarara uğramasına sebebiyet veren ki
şilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, altı ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men kararı ile 
bin Türk Lirası, tekrarı halinde bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men kararı ve ikibin 
Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 570- 5149 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 28- Bu Kanuna aykırı eylemlerde bulunanlar hakkında büyükşehir ve il belediye sı

nırları içinde il spor güvenlik kurulunun, bunun dışındaki yerlerde ilçe spor güvenlik kurulunun 
re'sen veya kendisine gelen şikâyet ve ihbarlar üzerine yapacağı inceleme sonucunda mahallin en bü
yük mülkî idare amiri tarafından ilgili hakkında bu Kanundaki idarî para cezaları veya tedbirlerin uy
gulanmasına karar verilir." 

Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın tamamı Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğü hesabına aktarılır. Bu paralar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tara
fından çıkarılacak yönetmelik esaslanna göre yüzde ellisi Engelliler Spor Federasyonu ile engelliler 
kulüp ve faaliyetlerine, yüzde ellisi ise fair play kurallarına uygun hareket eden amatör spor kulüp
leri ile okul sporlarının geliştirilmesine ayrılır. 

Bu Kanunda belirtilen yasaklara uymayan kişilerin kimlik bilgileri, müsabakanın veya eylemin ya
pıldığı mahallin emniyet birimlerince fotoğraflı olarak kaydedilir ve bu kayıtlardaki kişiler takibe alınır." 

MADDE 571- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Bor
salar Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle
nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anaya
sal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullan
ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvar
lığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis 
cezasına mahkûm olanlar." 

MADDE 572- 5174 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 76- Odalar, borsalar ve Birliğin organ üyeleri ile personeli, görevlerini yerine geti

rirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, bu kuruluşların paralanyla para hük
mündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrak 
ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılırlar." 

MADDE 573- 5174 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuru
luşları aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propa
ganda yapamazlar. Bu hükme aykırı davrananlar altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır." 

MADDE 574- 5174 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle
nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anaya
sal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
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suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullan
ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvar
lığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis 
cezasına mahkûm olmamak," 

MADDE 575- 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi
ne Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Dokuzuncu Bö
lüm başlığı "İdari Yaptırımlar ve Ceza Hükümleri" şeklinde ve 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İdarî yaptırımlar ve cezalar 
MADDE 29- Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezai hükümler aşağıdaki şekilde düzen

lenmiştir: 
a) 4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptırmadan üretime geçen veya bu ürün

leri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kişilere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve iş
letme üretimden men edilir. Ayrıca, ürünlere elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 
verilir. Bu işletmelerin, tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim yapmalarına izin verilir. 

Üretim izni alınmamış gıdaları, bunlarla temasta bulunan madde ve malzemeleri veya süresi 
dolmuş gıda maddeleri satan veya satışa arzeden gerçek veya tüzel kişilere bin Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir. Ayrıca, bu ürünlere elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptıran; ancak, asgarî teknik ve hijyenik şart
larını muhafaza etmeden üretim yapan işyerleri, durumlarını düzeltinceye kadar faaliyetten men edilir, 
üretilen ürünlere el konulur ve sahipleri gerçek veya tüzelkişilere bin Türk Lirası idarî para cezası veri
lir. Aynca, elkonulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu işletmelere, mev
cut durumlarını düzelttikten sonra üretim yapma izni verilir. İlgili mercilerce verilen otuz günlük süre 
içerisinde, eksikliklerini gidermeyen işyerlerinin çalışmaya esas olan izinleri iptal edilir. 

b) 5 inci maddede belirtilen, kuruluş veya faaliyet izni almadan faaliyete geçen özel gıda kontrol 
laboratuvarı faaliyetten men edilir ve sahibi gerçek veya tüzel kişiye onbin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. 

c) 6 ncı maddeye göre sorumlu yöneticileri istihdam etmeyen işyerlerinin sahibi gerçek veya 
tüzel kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Otuz gün içinde, sorumlu yönetici görevlendi-
rilmediği takdirde, bu işyerleri faaliyetten men edilir. 

Yöneticilik görevini gereği gibi yerine getirmeyen sorumlu yöneticiye, üçyüz Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat artırılarak uygulanır. İkinci defa 
tekrarı halinde ise, kişi altı ay süreyle sorumlu yöneticilikten men edilir. 

d) 18 inci maddede belirtilen sağlığın korunması ile ilgili hükümler dışında, 7 nci maddede be
lirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek ve tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî 
para cezası verilir Aykırılık, gıda maddelerinin etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri 
düzeltilinceye kadar bu gıda maddelerinin satışına izin verilmez. 

e) 10 uncu maddede belirtilen tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere beşbin Türk Lirası 
idarî para cezası verilir ve faaliyetten men edilir. 

f) 14 üncü maddede belirtilen acil durumlarda alınacak tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel ki
şilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu kişilerce ürün piyasadan toplattırılır, eylemin tek
rarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

g) 16 ncı maddede belirtilen izlenebilirlikle ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere 
beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat artırıla
rak uygulanır. 
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h) 17 nci maddede belirtilen işyeri sorumluluğu ile ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel ki
şilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat ola
rak uygulanır. 

ı) Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlâl eden ki
şiler, Türk Ceza Kanununun "Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar" başlıklı Bölümünde yer alan hü
kümlere göre cezalandırılır. 

i) 19 uncu maddesinde belirtilen ithalat ve ihracatla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen ger
çek ve tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir; ürün, ihracatçısı veya ithalatçısı tara
fından piyasadan toplattırılır. Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır. 

j) 21 inci maddedeki reklam ve tanıtımlarla ilgili hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzel 
kişilere, beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat 
olarak uygulanır. 

k) 22 nci maddede belirtilen tüketici haklarının korunması ile ilgili hükümlere uymayan gerçek 
ve tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para ceza
sı iki kat olarak uygulanır. 

1) Bu Kanunun 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilen sularla ilgili hükümler ve takviye edici gı
dalar, bebek mamaları, özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar ve tıbbî amaçlı bebek mamaları ile ilgili hü
kümlere aykırı hareket eden işyeri, bu şartlan yerine getirinceye kadar faaliyetten men edilir ve 
sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde, idarî para cezası iki 
kat olarak uygulanır. 

m) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere, beşbin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

n) Üreticisi tarafından piyasadan toplattırılmasına karar verilen ürünler, bir hafta içinde toplan
mak zorundadır. Ürünleri toplamayan üreticilere ayrıca beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir, 
ürünler ilgili mercilerce toplattırılır ve masraflar yasal faizi ile birlikte üreticisinden tahsil edilir ve 
bu suretle toplattırılan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Bu maddenin uygulamasında, eylemin tekranndan maksat, aksine hüküm bulunmayan hallerde 
eylemin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde, ilk cezaya konu eylemin tekrar işlenmesidir." 

MADDE 576- 5179 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"İdarî yaptırımlara karar verme yetkisi 
MADDE 30- Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye, mahallî mülkî amir yet

kilidir." 
MADDE 577- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7 nci 

maddesinin (c), (d), (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 inci maddesine göre yakalama. 
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakala

ma ve arama. 
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesi

ne göre yakalama. 
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk 

Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma." 
MADDE 578- 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
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"(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten iş
lenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bi
le devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel dokunulmazlığa karşı 
suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci
lik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm 
olmamak." 

MADDE 579- 5188 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Suçlar ve cezalar 
MADDE 19- Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır: 
a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görev

lisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde 
bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan 
özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticileri, bu Kanunun 14 üncü maddesinde 
belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticileri, üç aydan bir yı
la kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu şekilde cezalandırılan kişi
ler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. 

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi 
olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Bu kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat 
artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü gü
venlik tedbirlerine hükmolunur. 

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptır
madan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri istih
dam ettikleri her kişi için yüzelli gün adlî para cezası ile cezalandırılır. 

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eği
timi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri, altı aya 
kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 580- 5188 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İdarî para cezasını gerektiren fiiller 
MADDE 20- Bu Kanunda öngörülen idarî para cezasını gerektiren fiiller şunlardır: 
a) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya gö

rev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik gö
revlisine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir. Bu 
kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. 

b) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen 
süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bin Türk Lirası, 

c) 6 nci madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; kurum, ku
ruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası, 
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d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, 
kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Türk Lirası, 

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran ki
şi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası, 

f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri 
süresinde yerine getirmeyenlere bin Türk Lirası, 

idarî para cezası verilir. 
Bu maddede öngörülen idarî para cezalan mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 581- 5188 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 21 - Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güven

lik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorum
luluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller 
Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. 

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye'de ilgili branşta çalış
maya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorum
luluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine 
Müsteşarlığınca sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

MADDE 582- 5188 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 23- Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan do

layı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. 
Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç 

işlemiş gibi cezalandırılır." 
MADDE 583- 5188 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 25- Bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar 

her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır." 
MADDE 584- 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 14 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 14- Optisyen unvanını haiz olmadığı hâlde optisyenlik yapanlar veya optisyen oldu

ğunu ilân edenlere otuzbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve müessesesi kapatılır." 
MADDE 585- 5193 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 15-11 inci maddede belirtilen yasaklara uymayanlara yirmibin Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir. 
6 nci maddede zikredilen yasaklar hilafına hareket eden optisyenlere altıbin Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir ve üç ay süre ile optisyenlik mesleğini icra etmekten men edilirler. 
Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı şar

ta üst üste iki denetimde de uymadığı belirlenen optisyenler ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrası ile 8, 
10, 12 ve 13 üncü madde hükümlerine uymayanlara altıbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerdeki yasakların tekrarı hâlinde idarî para cezası iki kat 
olarak uygulanır. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırım kararları mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 586- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28 inci madde

si başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"İdarî para cezaları 
MADDE 28- Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: 
a) 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına üç-

yüz Türk Lirası idarî para cezası. 
b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiple-

nilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri al
mayanlara hayvan başına altmış Türk Lirası; yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara 
uymayanlara hayvan başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk Lirası 
idarî para cezası. 

d) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara 
hayvan başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulu
nanlara hayvan başına onbin Türk Lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hay
van başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

f) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan ba
şına üçyüz Türk Lirası; yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına binikiyüz 
Türk Lirası idarî para cezası. 

g) 10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yö
netmelik hükümlerine aykırı davrananlara bin Türk Lirası idarî para cezası. 

h) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara binbeşyüz 
Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

ı) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk Lirası; 
ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

j) 13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına altıyüz Türk Lira
sı; aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi hâlinde öldürülen hayvan başına binbeşyüz Türk 
Lirası idarî para cezası. 

k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara 
üçyüz Türk Lirası; (f) ve (1) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî pa
ra cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara elkonulur. 

*«•• 1) RTÜK'ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve 
televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için altıbin Türk Lirası idarî para 
cezası. 

m) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçyüz Türk Lirası idarî para cezası. 
n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan ba

şına yediyüz Türk Lirası idarî para cezası. 
o) 23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası. 
Bu maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları 

ile (o) bendi dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gö
nüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim al
tına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi hâlinde verilecek ceza iki kat 
artırılarak uygulanır." 
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MADDE 587- 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun 17 nci 
maddesinde yer alan "Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır." ibaresi "kamu görevlilerine 
ilişkin ceza hükümleri uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 588- 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıf
landırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak; 
a) Zorunlu tutulduğu hâlde gerekli işaret ve ibareleri taşımayan filmlerin dağıtım ve gösterimi

ni yapanlara onbin Türk Lirası, 
b) Zorunlu tutulduğu hâlde gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan filmlerin yapımcılarına elli-

bin Türk Lirası, 
c) Üzerindeki işaret ve ibarelere rağmen, bu işaret ve ibarelere uyulmaksızın dağıtım ve göste

rim yapanlara ellibin Türk Lirası, 
idari para cezası verilir. 
Bu maddede öngörülen idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir. İdarî para ce

zasının ödenmiş olması, yükümlülükleri ortadan kaldırmaz." 
MADDE 589- 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Ka

nununun "DÖRDÜNCÜ BÖLÜM" başlığı, "Denetleme ve İdari Yaptırımlar" şeklinde, 12 nci mad
desi ise başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İdarî yaptırımlar 
MADDE 12- Bu Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı ha

reket edenlere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bentlerde belirti
len esas ve usuller çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır: 

a) Kültür yatırımı veya girişimlerinin yönetim veya işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık 
ve eksiklikler için, belge sahibine denetim elemanlarının tespitleri doğrultusunda bunların gideril
mesi için belirli bir süre verilerek uyarıda bulunulur. Belirlenen sürede gerekli düzeltmelerin yapıl
maması veya bir yıl içinde uyanyı gerektiren yeni bir fiilin tespiti halinde ikibin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

b) Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; 
1. Bakanlığa bilgi verilmeksizin, girişim belgeli tesisin tamamının veya kültür merkezlerinde 

kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü belgelendirmeye esas bölümlerin, bir yıl içinde aralıksız olarak 
doksan günden fazla süreyle kapalı tutulması, 

2. Yazı, reklâm, afiş, broşür ve benzeri araçlarla Bakanlığın veya üçüncü kişilerin yanıltılması 
veya yanıltıcı unvan kullanılması veya taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi, 

3. Belgeli tesiste bulunanların can veya mal güvenliğinin sağlanmasında, belge sahibi veya te
sis sahibi veya sorumlusu veya personelin kusuruyla işletmede suç işlendiğinin tespiti, 

4. İzinsiz olarak tümünün veya belgelendirmeye esas bir kısmının devredilmesi, kiraya veril
mesi, şirket ana sözleşmesinin, ortaklık statüsünün veya yapısının değiştirilmesi, 

hâllerinde, her bir aykırılıkla ilgili olarak, belge sahibi yatırımcı veya girişimciye ikibin Türk Li
rası idarî para cezası verilir. 

c) Belge sahibi yatırımcı veya işletmeciye; 
1. Bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata göre yararlandıkları teşvik unsurlarını, amacı dışında kul

landıklarının tespiti, 
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2. Genel sağlık açısından tesisin vasıflarını önemli ölçüde yitirmiş olduğunun tespiti, 
3. Belgeli yatırım veya girişimin belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olduğunun tespiti, 
hâllerinde, her bir aykırılıkla ilgili olarak üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, ay

kırılıkların giderilmesi için gerekli olması hâlinde belge sahibine belirli bir süre verilerek uyarıda 
bulunulur. Belirlenen sürede istenen hususların yerine getirilmemesi hâlinde, bu Kanuna göre veri
len belgelerin iptaline karar verilir. 

Bu maddedeki idarî para cezalarına karar vermeye Bakanlık kontrolörleri ile diğer denetim 
elemanları yetkilidir. Bunların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

Birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası verilmesi, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmez. 

Kültür yatırımı veya kültür girişimi belgelerinin iptaline Bakanlık yetkilidir. 
Bakanlık, ayrıca aşağıdaki hâllerde de bu belgeleri iptale yetkilidir: 
1. Belgeli tesisin faaliyetine son verilmesi, 
2. İşletmenin faaliyeti çerçevesinde ve yatırımcı veya işletmeci gerçek kişi ya da tüzel kişinin 

yöneticilerinin de iştirakiyle bir suç işlenmesi, 
3. Tesisin açık kalmasının veya girişimin sürdürülmesinin kültür varlıkları veya kültürel değer

ler açısından sakınca yaratması." 
MADDE 590- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesine seki

zinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül et
tirilmiştir. 

"(9) Adlî para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biri
minin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst 
sınırından fazla olamaz." 

MADDE 591- 5237 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin başlığında yer alan "uzlaşma" ibaresi 
metinden çıkartılmıştır. 

MADDE 592- 5237 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması hâlinde, yuka
rıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, ya
rısına kadar artırılır." 

MADDE 593- 5237 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"(5) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci 
fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz." 

MADDE 594- 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"MADDE 191- (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya 

bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuş

turucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullan
mamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya 
bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine karar verebilir. 

(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen kurumda uy
gulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. 
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Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendi
rilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kul
lanılmasının etki ve sonuçlan hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik 
olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle 
rapor düzenleyerek, hâkime verir. 

(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten iti
baren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılması
na karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz. 

(5) Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açıl
mış olan davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilir. 

(6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya 
uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra 
da, iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutula
bilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın infazı ertelenir. Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç ne
deniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş olması gerekir. 

(7) Kişinin mahkûm olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun 
davranması halinde, infaz edilmiş sayılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir." 

MADDE 595- 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(6) Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanmaz." 
MADDE 596- 5237 sayılı Kanunun 234 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(3) Kanuni temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, nzasıyla da olsa, ai

lesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 597- 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "alt ve üst sınırlan veya bun
lardan birinin gösterildiği veya hiç gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak" ibaresi madde met
ninden çıkartılmıştır. 

MADDE 598- 5252 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "alt ve üst sı
nırlarından birisi veya bunlardan her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte," ibaresi madde metninden 
çıkartılmıştır. 

MADDE 599- 5252 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"(2) 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş kanunlarda; 
a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uyarınca hapse dönüştürülen cezalar, kanunlannda aksine bir hü

küm yoksa alt sınır bir yıl, üst sınır yirmidört yıl olarak, 
b) Hapis cezalannda kanunlarında aksine bir hüküm yoksa alt sınır bir ay, üst sınır beş yıl olarak, 
uygulanır." 
MADDE 600- 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan "ağır hapis veya ağır para cezası" ibaresi, "hapis cezası" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 601- 5253 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 32- Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara uygulanacak cezalar aşağıdaki şe

kildedir: 
a) Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmala

rı kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasak-
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lanmış kişileri bilerek demek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya demek üyesi iken der
neklere üye olma hakkını kaybeden kişileri demek üyeliğinden silmeyen demek yöneticilerine beş-
yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

b) Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hü
kümlerine aykırı olarak veya demek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında 
yapan demek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük 
hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir. 

c) Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan demek yöneticilerine, bu şekilde alınan para
nın yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir. 

d) Demeğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan der
nek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve ka
yıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu 
kişilere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir 
toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kumlu üyelerine bin Türk Li
rası idarî para cezası verilir. 

e) Genel kurul ve diğer demek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve 
dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiille
ri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

f) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan demeğe ait para veya para hükmündeki ev
rak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya reh-
neden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kumlu başkanı ve üyeleri 
veya denetçiler ile demeğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna 
ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Ayrıca, mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlar
daki görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına da karar verebilir. 

g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr 
amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yü
rütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere bin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin de kapatılmasına karar verilir. 

h) 16 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticileri
ne beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

ı) 17 nci maddede yer alan zorunluluğa uymayanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
j) 19 uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden 

az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 
k) 9 ve 19 uncu maddelerin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorun

lu olan defter ve belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir ne
denle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde demek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurma
yan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 21 inci maddedeki yükümlülüklere aykırılık halinde de failler hakkında aynı cezaya 
hükmolunur. 

1) 22, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19 uncu maddede belirti
len beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen demek yöneticilerine ve 24 üncü madde
de belirtilen temsilcilere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 4 0 2 -

m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan demek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî 
para cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir. 

n) 28 inci maddede belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29 uncu maddede belirtilen yasak
lara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden demek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve 
demeğin feshine de karar verilir. 

o) 30 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden demek yöneticileri elli 
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c) bendine aykırı faali
yette bulunan demek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir. 

p) 30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen kurulması yasak demekleri kuranlar ile bu bende 
aykırı harekette bulunan demek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve der
neğin feshine de karar verilir. 

r) 31 inci maddede öngörülen zorunluluğa uymayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 
MADDE 602- 5253 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir." 
MADDE 603- 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununun 12 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Bu Kanun hükümlerine uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağıda belir

tilmiştir: 
a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbin Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. 
b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, ellibin Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, yetki ve izin belgeleri iptal edilir. Başka ad ve unvan 
altında olsa dahi, bu Kanun kapsamında çalışmalarına izin verilmez. 

c) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbeşbin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve kendilerine bir da
ha çalışma izni verilmez. 

d) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. Fiilin tekrarı halinde, çalışma izinleri iptal edilir. 

e) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden kuruluşlara, onbeşbin Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve çalışma izinle
ri iptal edilir. 

f) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. 

g) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

h) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para ceza
sı verilir. 

ı) 8 inci maddeye aykırı hareket edenlere, onbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Aykırılık 
etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri düzeltilinceye kadar ürüne el konulur ve yukarıda
ki para cezası uygulanıp ürün piyasadan toplattırılır. Toplatma masrafları müteşebbisten tahsil edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 4 0 3 -

j) 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 10 uncu maddeye aykırı hareket edenlere, otuzbin Türk Li
rası idarî para cezası verilir. 

k) Bu Kanuna göre denetimleri engelleyen kişi ve kuruluşlara, onbin Türk Lirası idarî para ce
zası verilir." 

MADDE 604- 5262 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 13- Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları, Bakanlık veya mahallî mülkî amir ta

rafından verilir." 
MADDE 605- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 6 ncı maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 6- (1) Duruşmada suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı 

verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez." 
MADDE 606- 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine, 

(5) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent numa
raları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"6. Nitelikli hırsızlık, yağma ve nitelikli yağma (madde 142, 148, 149)" 
MADDE 607- 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(7) Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salıverilenler hakkında bir

inci fıkradaki süre koşulu aranmaksızın adli kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir." 
MADDE 608- 5271 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin başlığı "Zorla getirme" şeklinde; birin

ci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

"(1) Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli neden
ler bulunan veya 145 inci maddeye göre çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla geti
rilmesine karar verilebilir." 

"(4) Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhâl, olanak bulunmadığında yol sü
resi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının 
önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır. 

(5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar ve hâkim, mahkeme veya Cum
huriyet savcısı tarafından, sorguya çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar devam eder." 

"(7) Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve şikayetçi ile ilgili olarak da zorla ge
tirme kararı verilebilir." 

MADDE 609- 5271 sayılı Kanunun 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 150- (1) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilmek için malî imkânlardan yoksun bulu

nuyorsa, istemi hâlinde bir müdafi görevlendirilir. 
(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; -çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul 

veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. 
(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve 

kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. 
(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarı

lacak yönetmelikle düzenlenir." 
MADDE 610- 5271 sayılı Kanunun 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 171- (1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulan

masını gerektiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı ko
vuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir. 
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(2) Cumhuriyet savcısı, 
a) Uzlaşma kapsamına giren, 
b) Üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren, 
Suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl sürey

le ertelenmesine karar verebilir. Suçtan zarar gören, bu karara 173 üncü madde hükümlerine göre 
itiraz edebilir. 

(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için, uzlaşmaya ilişkin hüküm
ler saklı kalmak üzere; 

a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması, 
b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç işle

mekten çekineceği kanaatini vermesi, 
c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılma

sından daha yararlı olması, 
d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâle 

getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi, 
Koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. 
(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına ka

rar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi hâlinde kamu davası açılır. Erteleme süre
since zamanaşımı işlemez. 

(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kay
dedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. 

(6) Bu maddenin kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 ün
cü maddesinde koruma altına alman İnkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz." 

MADDE 611- 5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin başlığı "Hükmün açıklanması ve hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"(5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya da
ha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ku
rulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade etmektedir. 

(6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; 
a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, 
b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bu

lundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, 
c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâle 

getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi, 
gerekir. 
(7) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası er

telenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. 
(8) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde, sanık, beş yıl süreyle 

denetim süresine tabi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleye
ceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak; 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak 
amacıyla bir eğitim programına devam etmesine, 
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b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı mes
lek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, 

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılın
masına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, 

Karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur. 
(9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hak

kında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiy
le tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. 

(10) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine iliş
kin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırı
larak, davanın düşmesi kararı verilir. 

(11) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine iliş
kin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisi
ne yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına 
kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı hâlinde hükümdeki ha
pis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmi
yet hükmü kurabilir. 

(12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. 
(13) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu 

kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim ve
ya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. 

(14) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 
174 üncü maddesinde koruma altına alınan İnkılap Kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uy
gulanmaz." 

MADDE 612- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 253 - (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek ve

ya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur. 
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, 
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88), 
2. Taksirle yaralama (madde 89), 
3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), 
4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234), 
5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 

(dördüncü fıkra hariç, madde 239), 
suçları. 
(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlar

da yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulun
ması gerekir. 

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer 
verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. 

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya talimatı 
üzerine adli kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulu
nur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanuni 
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temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla 
da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan 
itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır. 

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul ve
ya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılır. 

(6) Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama ve
ya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların ka
nuni temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır. 

(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı 
uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul 
etmesi gerekir. 

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça iliş
kin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. 

(9) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde, Cum
huriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaştırmacı olarak avukat görevlen
dirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaştırmacı 
görevlendirebilir. 

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri, uzlaştır
macı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur. 

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca 
uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruşturmanın giz
liliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır. 

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç 
otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bu süreyi en çok yirmi gün 
daha uzatabilir. 

(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, 
suçtan zarar gören, kanuni temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gö
renin kendisi veya kanuni temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halin
de, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. 

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet 
savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir. 

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen bel
ge örnekleriyle birlikte Cumhuriyet savcısına verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların im
zalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. 

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uz
laştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına 
başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. 

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin huku
ka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasın
da muhafaza eder. 

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. 
(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuş

turmaya yer olmadığı karan verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağ-
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lanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkın
da kamu davasının açılmasının ertelenmesi karan verilir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi ka
rarından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü 
fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konu
su suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, 
edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra 
ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır. 

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuş
turmada ya da davada delil olarak kullanılamaz. 

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarih
ten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleye
rek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava 
süresi işlemez. 

(22) Uzlaştırmacıya Cumhuriyet savcısı tarafından çalışma ve masraflarıyla orantılı bir ücret 
takdir edilerek ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sa
yılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanır. 

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun yolla
rına başvurulabilir. 

(24) Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin hususlar, yönetmelikle düzenlenir." 
MADDE 613- 5271 sayılı Kanunun 254 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 254- (1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsa

mında olduğunun anlaşılması halinde, uzlaştırma işlemleri 253 üncü maddede belirtilen esas ve usu
le göre, mahkeme tarafından yapılır. 

(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yeri
ne getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakıl
ması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar 
aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme 
tarafından, 231 inci maddenin onuncu fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır." 

MADDE 614- 5271 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Adalet Ba
kanı" ibaresi, "Adalet Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 615- 5271 sayılı Kanunun ve 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Adalet 
Bakanı" ibaresi, "Adalet Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 616- 5271 sayılı Kanunun 325 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"(2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hallerinde de birinci fıkra 
hükmü uygulanır." 

MADDE 617-13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun 107 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki "onsekiz" ibaresi, "onbeş" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 618- 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 
7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 
bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal dü-
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zene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar 
ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı de
ğerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olanlar lisanslı 
depo işletemezler, bunlara ortak olamazlar, yönetici ve denetçi görevlerinde bulunamazlar." 

MADDE 619- 5300 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 34- Fon, lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınırlandırıcılar ve bu Kanun kapsamında li

sans alan diğer ilgililerin malikleri, yöneticileri, denetçileri ve personeli kendi kusurlarından ileri ge
len zararlardan dolayı Fon, lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınırlandırıcılar ve bu Kanun kapsamında 
lisans alan diğer ilgililerle birlikte sorumludur. 

Fon, lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandıncılann yöneticileri, denetçileri ve personeli ile 
bu Kanun kapsamında lisans alan diğer ilgililer; bunların işlem ve faaliyetlerine, ürün ve ürün senet
lerine, para ve mallarına, evrak, rapor, hesap, kayıt ve defterlerine ve diğer başka belgelere ilişkin iş
ledikleri suçlardan dolayı ceza sorumluluğu bakımından kamu görevlisi sayılırlar. Bunlar tarafından 
düzenlenen evraklar, Türk Ceza Kanununun tatbiki bakımından resmî evrak olarak kabul edilir. 

Ayrıca aşağıdaki fiil ve hareketlere ilişkin daha ağır bir ceza hükmü öngörülmemişse; 
a) 23 üncü maddede belirtilen ve tutmakla yükümlü olunan kayıt ve defterleri hiç veya doğru ve 

düzgün şekilde tutmayan ya da noter tasdikini yaptırmayan veya defter ve belgelerin saklama süre
sine uymayan lisanslı depo işletmesi yöneticileri hakkında Türk Ticaret Kanununun 67 nci madde
sinde öngörülen cezalar tatbik olunur. 

b) Lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde ücret talep ve tahsil eden, 35 inci 
madde hükmüne aykırı hareket eden, ürün senedinin ilgili yönetmeliğinde düzenlenen içerik, şekil 
ve muhafaza şartlarına uymayan lisanslı depo işletmesinin yönetici ve personeli ile diğer ilgililerine 
mahallî mülkî amir tarafından beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para ce
zası verilir. 

c) 17 nci maddenin birinci fıkrası, 21 inci maddenin birinci fıkrası, 27 nci maddenin birinci fık
rasının (a) bendi ve son fıkrası, 32 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden lisanslı depo yöneti
ci ve personeline mahallî mülkî amir tarafından beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir. 

d) Kasıtlı olarak hatalı numune alan veya alınan numuneyi kasıtlı olarak tahrip eden veya ürü
nü temsil etme niteliğini bozan veya bu Kanun kapsamında depolanan veya depolanacak olan her
hangi bir tarım ürününü kasten gerçeğe aykırı şekilde tartan, derecelendiren, sınıflandıran ya da 
hukuken geçerli bir mazereti olmadıkça lisanslı depo işletmesi ile borsa arasında imzalanan ve Ba
kanlıkça onaylanan sözleşmeye uygun hareket etmeyen, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (h) 
bentleri, 28 inci maddenin birinci fıkrası, 29 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hare
ket eden kişi hakkında fiilin önem ve mahiyetine göre altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin günden 
dörtbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

e) Bu Kanuna uygun olarak verilen bir lisansı, tahrif, taklit veya yanlış olarak temsil eden, üze
rinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da kanunen yetkisi olmaksızın lisans veya ürün senedini kre
di veya herhangi bir şekilde menfaat temini amacıyla düzenleyen veya kullanan, kendine menfaat 
sağlamak amacıyla depolama hizmetlerini Kanuna uygun olarak yerine getirmeyen, 8 inci maddenin 
birinci fıkrası, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve 33 üncü madde hükümlerine aykırı 
davranan kişiler, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır. 
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Bu madde kapsamında işlenen fiillerin neticesinde oluşan zararların herhangi bir şekilde taz
min edilmemiş olması halinde genel hükümlere göre tazmin ettirilir." 

MADDE 620- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan il özel idaresi sorumluları hakkın
da, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, Türk Ceza Kanununun 257 nci 
maddesi hükümleri uygulanır." 

MADDE 621- 5302 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin başlığı "İdarî yaptırımlar" şeklinde ve 
birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İl özel idaresinin görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak 
il genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen kararlara aykırı davrananlara; 
fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin bir tüzel kişinin 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bu tüzel kişiye verilecek idarî para cezası bir kat artırılır. 

Birinci fıkrada belirtilen fiillerin yeme, içme, eğlenme, dinlenme, yatma, bakım ve temizlenme 
gibi ihtiyaçlarla ilgili ticaret, sanat ve meslekleri yapanlar tarafından işlenmesi durumunda, ayrıca üç 
günden yedi güne kadar işyerinin kapatılmasına karar verilir." 

MADDE 622- 5302 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İdarî yaptırım kararı verme yetkisi 
MADDE 56- 55 inci maddede öngörülen idarî yaptırımlara il encümeni tarafından karar verilir. 

Ancak vali veya kaymakam, fiilin işlendiğini tespit ettirdiğinde, yüz Türk Lirası idarî para cezasına 
ve üç güne kadar işyerinin kapatılmasına karar verebilir." 

MADDE 623- 5302 sayılı Kanunun 60 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İşyeri kapatma yaptırımın uygulanması 
MADDE 60- İşyeri kapatma yaptırımı, yaptırım süresince işyerinin mühürlenmesi suretiyle uy

gulanır." 
MADDE 624- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Ka

nunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 16- Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya idarî yaptırımların uygulanması, bu 
Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve ted
birler diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. 

Bu Kanuna göre; 
a) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara beşyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) Lisans almaksızın lisansa tâbi faaliyetlerin yapılması. 
2) 4 üncü maddenin son fıkrasının ihlâli. 
3) 10 uncu madde gereği Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak 

engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi. 
4) 12 ve 13 üncü madde hükümlerinin ihlâli. 
b) Aşağıdaki hâllerde sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir: 
1) 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerinin ihlâli. 
2) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bun

lar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması. 
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3) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi. 
4) Son fıkrası hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli. 
c) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara ellibin Türk Lirası idarî pa

ra cezası verilir. 
ç) 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (6) numaralı bendinin ihlâli hâlinde bayilere yüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. 
Ancak tüpün sisteme bağlantısının kullanıcı tarafından yapıldığının kanıtlanması durumunda 

tüp bayii ve dağıtıcı şirketlere hukukî ve cezaî sorumluluk yüklenmez. 
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanla

ra Kurumca bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hâle ge

tirilinceye kadar mühürlenir. 
Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı hâlinde, cezalar iki kat ola

rak uygulanır." 
MADDE 625- 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişi

lerin suçun işlenişine iştirak eden yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi hü
kümleri uygulanır." 

MADDE 626- 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İdarî para cezalan dahil kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk de
rece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları 
acele işlerden sayar." 

MADDE 627- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uy
gulama Şekli Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ek
lenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hataların 
düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna baş
vurabilir." 

"(2) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk derece mahkemelerince karar verilmiş olup, tem
yiz edilmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş bulunan dava dosyaları, yeni kanun
ların lehe hükümler içerip içermediği yönünde değerlendirme yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca ilgili mahkemesine iade edilemez. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tara
fından lehe kanun uygulaması bağlamında yeniden değerlendirilmek üzere daha önce iade edilmiş 
olan dosyalarda, mahkemesince yapılan değerlendirmede yeni kanunların lehe düzenleme içerdiği so
nucuna varılması halinde; önceki hüküm ortadan kaldırılarak, yeni bir hüküm kurulur. Yeni kanun
ların lehe düzenleme içermediği sonucuna varılması halinde ise; dosya, ilgili ceza dairesinde gerekli 
temyiz incelemesine tabi tutulmak üzere re'sen Yargıtaya gönderilir." 

MADDE 628- 5320 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Müdafi ve vekil ücreti 
MADDE 13- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince, soruşturma ve kovuşturma makamları

nın istemi üzerine Baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, görevin ifasından doğan mas
raflar hariç avukatlık ücret tarifesinden aynk olarak bu tarifenin hazırlanış usulüne göre tespit edilecek 
ücret ödenir. Bu ücret, yargılama giderlerinden sayılır. 
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(2) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı harçlarının yüz
de onbeşi ve idari nitelikteki para cezalan hariç olmak üzere adli para cezalarının yüzde onbeşi, bir 
önceki yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktar esas alınarak, yılı içinde Maliye Bakanlı
ğınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Birinci fıkraya göre ödenecek ücretler bu hesaptan 
karşılanır. 

(3) Bu paraların Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında yapılacak dağıtımına ve bu 
madde hükümlerine göre yapılacak ödemelerin belgelendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esas ve 
usuller, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınmak suretiyle, Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca müş
tereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Bu paraların bu maddede belirtilen amaçlar ile yönet
melikte belirlenen esas ve usullere uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Sayıştay tarafından 
denetlenir." 

MADDE 629- 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Bu Kanunun; 
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal eden 

üreticiye yirmibin Türk Lirası, 
b) 4 üncü maddesinin; 
1) (a) bendinde belirtilen yasaklardan herhangi birine uymayan üreticiye yirmibin Türk Lirası, 
2) (b) bendinde belirtilen personeli istihdam etmeyen ve (c) bendi uyarınca bildirimde bulun

mayan üreticiye onbin Türk Lirası, 
3) (d) bendine aykırı hareket eden kozmetik ürünün üreticisine ellibin Türk Lirası, 
4) (e) bendine göre muhtevasında hiç bulunmaması gereken maddeler içeren kozmetik ürünle

ri piyasaya arz eden üreticiye yirmibin Türk Lirası, muhtevasında belirli limit ve şartların dışında 
maddeler içeren kozmetik ürünleri piyasaya arz eden üreticiye onbeşbin Türk Lirası, 

5) (g) bendinde belirtilen yükümlülüğü ihlâl eden üreticiye yirmibin Türk Lirası, 
idarî para cezası Sağlık Bakanlığınca verilir. 
Bu Kanuna göre idarî para cezasını gerektiren fiilin tekrarı hâlinde idarî para cezaları iki kat 

olarak uygulanır. 
Bu maddeye göre idarî para cezası verilmiş olması, ihlâl edilen yükümlülüğün niteliğine göre 

gereken diğer idarî tedbirlerin ve müeyyidelerin uygulanmasına engel olmaz." 
MADDE 630- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 3- (1) Bu Kanunun; 
a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hü

küm bulunmaması halinde, 
b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını ge

rektiren bütün fiiller hakkında, 
uygulanır." 
MADDE 631- 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) 

ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idari para cezalarının ilgili kanun
larında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları 
ve mahkemeler tarafından verilen idari para cezalan Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güven
lik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idari para cezalan kendi bütçelerine gelir kayde
dilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idari para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki 
hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki mes-
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lek kuruluşlarının verdiği para cezaları, kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. Kişinin ekonomik 
durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, 
bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam 
olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. 

(4) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal gü
venlik kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idari para cezaları, ilgili kanunlarında aksine 
hüküm bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine gö
re kendileri tarafından tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel 
Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idari para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulun
madığı takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur." 

MADDE 632- 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"(2) Soruşturma zamanaşımı süresi; 
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, 
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört, 
c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, 
Yıldır." 
MADDE 633- 5326 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"(5) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz 

yoluna gidilebilir. 
(6) Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kara

rı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım ka
rarına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir. 

(7) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım ka
ran verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna 
gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir. 

(8) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının 
görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptınm kararına ilişkin hukuka ay
kırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür." 

MADDE 634- 5326 sayılı Kanunun 28 inci maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(9) İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş 
idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında 
değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir." 

MADDE 635- 5326 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan "Bu Kanunda" ibaresin
den sonra gelmek üzere, "ve 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren diğer kanunlardaki 
idarî para cezaları ile ilgili olarak" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 636- 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasına "kaymakamlıklarca" ibaresinden sonra gelmek üzere "yurt dışında elçilik ve konsolosluk-
larca" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 637- 5352 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki 13/A 
maddesi eklenmiştir. 

"Yasaklanmış hakların geri verilmesi 
MADDE 13/A- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı 

veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklannın giderilebilmesi için, yasaklanmış 
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hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin be
şinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla, 

a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş 
olması, 

b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdü
ğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması, 

gerekir. 
(2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukuki ne

denle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için, 
hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Ancak, bu süre kişinin mahkûm oldu
ğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz. 

(3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü 
veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgahının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkeme
nin karar vermesi gerekir. 

(4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcı
sını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir. 

(5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hüküm
le ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir. 

(6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine 
kaydedilir. 

(7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle oluşan bütün masraflar 
hükümlü tarafından karşılanır." 

MADDE 638- 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanu
nunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle
nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anaya
sal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullan
ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvar
lığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis 
cezasına mahkûm olmamak." 

MADDE 639- 5362 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "takip
sizlik veya beraat kararlarının verilmesi halinde," ibaresi "kovuşturmaya yer olmadığı kararı veril
diği ya da mahkumiyet kararı verilmediği takdirde," olarak; aynı fıkrada yer alan "soruşturma 
evrakının" ibaresi "evrakın" olarak değiştirilmiştir." 

MADDE 640- 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürola
rı Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle
nen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anaya
sal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullan
ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvar
lığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis 
cezasına mahkûm olmamak." 

MADDE 641- 5368 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 10- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkraları hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, bin 
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Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün
ce verilir." 

MADDE 642- 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 19 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 19- (1) Çocuğun işlediği üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerekti
ren suçlardan dolayı Ceza Muhakemesi Kanunundaki diğer koşulların varlığı halinde; kamu davası
nın açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından erteleme süresi üç yıldır. 
Ayrıca, Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki koşul 
çocuğun ailesinin veya kendisinin ekonomik durumunun elverişli olmaması hâlinde aranmayabilir." 

MADDE 643- 5395 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"MADDE 23- (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ce

za üç yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezası ise, Ceza Muhakemesi Kanunundaki diğer 
koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. 
Ancak, bu kişiler açısından denetim süresi üç yıldır. Ayrıca, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 in
ci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki koşul, çocuğun ailesinin veya kendisinin ekonomik du
rumunun elverişli olmaması hâlinde aranmayabilir." 

MADDE 644- 5395 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 24- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri suça sürüklenen 

çocuklar bakımından da uygulanır." 
MADDE 645- 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile 

Koruma Kurulları Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(2) Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından yapılan çağrılara veya 

hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yü
kümlülük ihlali sayılır." 

MADDE 646- 5402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"c) Kanunlarla öngörülen denetimli serbestlik tedbirine ilişkin görevleri yapmak." 
MADDE 647- 5402 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(2) Kamu yararına çalışma yaptırımının infazında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanmaz." 
MADDE 648- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 

22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 22- Bu Kanunda yazılı olan idarî cezalar mahallî mülkî amir tarafından verilir." 
MADDE 649- Aşağıdaki kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) 30 Mayıs 1283; 8 Sefer 1284 tarihli Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair Nizamname, 
b) 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatinin 

34 ve 36 ncı maddeleri, 
c) 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Kanunun 14, 15 ve 16 ncı maddeleri, 
ç) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Kanunun 11 inci maddesi, 
d) 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası ile 454 üncü maddesi, 
e) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun 80 ve ek 9 uncu maddeleri, 
f) 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi, 
g) 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ek 1 ve ek 2 nci maddeleri, 
ğ) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 
h) 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi, 
ı) 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun 27 ve 29 uncu maddeleri, 
i) 27/1/1936 tarihli ve 2903 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 56) 



- 4 1 5 -

j) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi, 
k) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Kanunun 17 nci maddesi, 
I) 16/7/1943 tarihli ve 4473 sayılı Kanunun 37 ve 42 nci maddeleri, 
m) 7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı Kanunun 11 inci maddesi, 
n) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (C) ve (E) fıkraları ile 14 ve 

45 inci maddeleri, 
o) 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları, 
ö) 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 
p) 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Kanunun 27 nci maddesi, 
r) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Kanunun 73, 74 ve 79 uncu maddeleri ile 80 inci maddesinin 

onuncu fıkrası ve ek 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 
s) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ile ek 2 nci maddesi, 
ş) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrası, 
t) 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunun 69 ve 73 üncü maddeleri, 
u) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 80 ve ek 7 nci maddeleri, 
ü) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Kanunun 58 inci maddesi, 
v) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Kanunun 57 nci maddesi, 
y) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 48 ve 49 uncu maddeleri, 
z) 4/1/1960 tarihli ve 7402 sayılı Kanunun 21 inci maddesi, 
aa) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin beşinci fıkrası, 
bb) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun 139 ve 178 inci maddeleri, 
cc) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Kanunun 38 inci maddesi, 
çç) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 
dd) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri, 
ee) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 
ff) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin (III) numaralı fıkrası, 
gg) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, 
ğğ) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 
hh) 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Kanunun 81 inci maddesi, 
ıı) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 
ii) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Kanunun 142, 144 ve 145 inci maddeleri, 
jj) 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Kanunun 16 nci maddesi, 
kk) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) 

bentleri, 
II) 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası ile ek 2 nci mad

desi, 
mm) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 18 ve 19 uncu maddeleri, 
nn) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 
oo) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin yedi ilâ onikinci fıkraları ve 

15 inci maddesinin (e) fıkrası, 
öö) 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dokuzuncu ve onbirinci fıkraları, 
pp) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 
rr) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin ikinci fıkrası, 
ss) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 27 ve 31 inci maddeleri ile 30 uncu maddesinin ik

inci ve üçüncü fıkraları, 
şş) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 
tt) 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Kanunun 67 nci maddesi, 
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uu) 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Kanunun 40 inci maddesi, 
üü) 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Kanunun 27 ve 29 uncu maddeleri, 
w) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 

83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 
yy) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 
zz) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Kanunun 26, 27 ve 29 uncu maddeleri, 
aaa) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrası, 
bbb) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 33 üncü mad

desinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 
ccc) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi. 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay ilgili ceza dairesinde bu

lunan dosyalar hakkında bu Kanunun lehe hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, usule ay
kırılık bulunmadığı takdirde, dosya esastan incelenmek, acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza 
Kanununun 7 nci maddesi dikkate alınmak suretiyle karar verilir. 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan mahkûmiyet ka
rarlan hakkında, lehe kanun hükümleri, hükmü veren mahkemece 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci maddeleri dikkate alınmak 
ve dosya üzerinden incelenmek suretiyle belirlenir. Ancak, hükmün konusunun herhangi bir incele
me, araştırma, delil tartışması ve takdir hakkının kullanılmasını gerektirmesi halinde inceleme, du
ruşma açılmak suretiyle yapılabilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda lehe 
hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımı hü
kümleri uygulanmaz. 

İşbu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kesinleşmemiş olmakla beraber hükme bağlanmış 
olan dosyalarda uzlaşma kapsamının genişlediğinden bahisle bozma kararı verilemez. 

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kovuşturma evresinde bulunan da
va dosyaları hakkında: 

a) Mahkemenin görevli olmaması hâlinde, dosya üzerinde yapılacak inceleme sonucunda veri
lecek görevsizlik kararıyla dosya, görevli mahkemeye gönderilir. 

b) Daha önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yapılmış olan işlem ve kararlar hukukî ge
çerliliklerini sürdürürler. 

GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı idarî yap
tırıma dönüşen fiiller nedeniyle; 

a) Soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığınca, 
b) Kovuşturma evresinde mahkemece, 
idarî yaptırım kararı verilir. 
Birinci fıkra kapsamına giren fiillerden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan işlerde 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan işlerde ise ilgili dairece, 
bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere gelişlerindeki usule uygun olarak dava dosyası hükmü veren 
mahkemeye gönderilir. 

MADDE 650- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 651- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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