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II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

Sayfa 
591 

592 

593 

593 

593 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-

gün'ün, televizyonda yayınlanan icraatın 
içinden Programı, enflasyon ve TRT konu
lanında gündem dışı konuşması 593:594 

B) Tezkereler ve Önergeler 594 
1. — 54 ilde uygulanması TBMM'nin 

1.3.1984 tarihinde onaylanmış bulunan sıkı
yönetimin Afyon, Amasya, Aydın, Balıkesir, 
Bolu, Çorum, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, 
Sakarya, Tekirdağ ve Yozgat illerinde 
19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren kaldı
rılmasına, diğer 41 ilde 19.7.1984 günü saat 
17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/476) 594 

2. — 8 ilde uygulanması TBMM'nin 
2.3.1984 tarihinde onaylanmış bulunan ola
ğanüstü halin Bitlis, Çanakkale, Kastamonu 

ve Sinop illerinde 19.7.1984 günü saat 17.00' 
den itibaren kaldırılmasına, Çankırı, Gümüş
hane, İsparta ve Kırşehir illerinde 19.7.1984 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/477) * 

Sayfa 

595 

3. — Amasya, Aydın, Balıkesir, Çorum, 
Niğde, Rize, Sakarya illerinde 19.7.1984 gü
nü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay 
süre ile olağanüstü hal ilan edilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/478) 595:608 

x4, -_ 28.6.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda 
yayınlanarak basılıp dağıtılmış bulunan, 
14.4.1930 tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Ka
nununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendi
ne Dört Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının 48 saat kaydı aranmaksızın günde
me alınmasına dair Başbakan Turgut Özal'm 
önergesi 

C) Danışma Kurulu Önerileri 
a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
L — Gündeme alınması kararlaştırılan 91 

Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, gündemin 
«Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyon-

608 

608 
•608 
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lardan Gelen Diğer İşler» kısmının 1 inci sı
rasında yer almasına ve görüşülmesine bu
günkü birleşimde başlanarak, çalışma süre
sinde bitirilememesi halinde bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılmasına dair Anavatan 
Partisi Grubunun teklifi. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu' 

nun, bir Türk gemisinin Irak savaş uçakların
ca bombalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/105) 

2. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 
Yargıtay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) 
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Sayfa 
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608 

608,623 

608 

608 

608 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/108) 608:609 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Do-
ğan'ın, Türkiye ile Suriye arasındaki emlak 
müzakerelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 109 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, merhum ismet İnönü için ye
ni bir kaibir yapılmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/110) 109 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, resmî inşaatlarda kullanılan tuğlalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/111) 609 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı--
giPin, tarım kredi kooperatiflerinin plasman 
ve gübre isteklerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/113) 609 

B) Yazılı Sorular ve Cevaplan 623 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelerin 

Sayfa 
altyapı durumlarına ilişkin sorusu ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın yazdı cevabı (7/114) 623:630 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Or - Köy'ün verdiği kredilere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Ta
rım, Orman ve Köy İşleri Bakanı H, Hüsnü 
Doğan'ın yazık cevabı (7/117) 631 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
hububat alımlarına ilişkin sorusu ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'ın yaziı cevabı (7/119) 631:632 

•VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 609 

1. _ 14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Be
lediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci 
Bendine Dört Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 91) 609:611 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu' 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 82) 611:621 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan 
ve Nevşehir Milletvekili Turan öztürk'ün, 
Seçimlere Katılmamaları Sebebiyle Para Ce
zası Ödeme Yükümlülüğü Altına Bırakılan
ların Para Cezalarının Affı Hakkındaki Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/106) (S, Sayısı : 83) 621:622 

4. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı As
kerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu
lü Kanununun 8 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine ve 95 inci: Maddesinin 3 üncü Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/487) (S. Sayısı : 85) 622:623 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu 27.6.1984 Çarşamba günü 
sat 15.ÛQ'te açıldı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, Erzu
rum'da yapılmakta olan deprem konutları konusunda 
ve, 

Kars Milletvekili Musa öğün de, 25 Haziranda 
TV'de yayınlanan «İcraatın içinden» programıyla il
gili olanak; ' 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının, Gelen 

Kâğıtlarda yayınlanan «21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sa
yılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi; Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Ek-
lenımesi Hakkında Kanun Tasarısı» nın (S. Sayısı : 
90) ve, 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, Gelen 
Kâğıtlarda yayınlanan, «22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sa
yılı Siyasî Partiler Kanuhunün 6 ncı Maddesine Bir 
Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde île Bir Geçici-
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» nin (S. Sa
yısı ; 88); 

48 saatlik, süre beklenilmeksizin Gündeme alınma
sına dair tezkereleri kabul edildi. 

Danışma Kurulunun : 
Gündeme alınan 90 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile 

88 sıra sayılı Kanun Teklifinin Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» kısmının 2 ve 3 üncü sıralarında yer almasına, 
görüşülmelerine bugünkü birleşimde başlanılmasına, 
görüşmelerinin bitirilmemesi halinde çalışma süresi
nin saat 20.00'ye kadar uzatılmasına dair 16 esas nu
maralı, 

TBMM'nin çahşmalarına, 3 Temmuz 1984 günün
den itibaren, 3 gün ara verilmesine ve Plan ve Bütçe 
Komisyonunun ara verme sırasında da çalışmalarını 
sürdürmesine dair 17 esas numaralı, 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Genel Ku
ruldaki görüşme gün ve süreleri ile görüşmelerde takip 
edilecek usul ve esaslara dair 18 esas numaralı; 

önerileri de kabul olundu. 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk Ba

rajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin sözlü 
sorusuna (6/97) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Cemal Büyükbaş ve, 

Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, Sosyal Si
gortalar Kurumu hastanelerindeki doktorların çalışma 
saatlerine ilişkin sözlü sorusuna (6/112) Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli; 

Cevap verdiler. 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, günlük bir 

gazetenin 27.4.1984 tarihli nüshasında yeralan bir ha
bere ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna da (6/115) 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem cevap verdi; soru sa
hibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Bitlis 'Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir Türk 
gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalanmasına 
ilişkin (6/105) ve, 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Türkiye 
ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine ilişkin 
(6/109); 

Dışişleri Bakanından sözlü,soru önergeleri mehil 
verildiğinden, 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargıtay ve Da-
nıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/106), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, mer
hum İsmet inönü için yeni bir kabir yapılmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110), 

Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, resmî in
şaatlarda kullanılan tuğlarara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111), 

İlgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından ve, 

Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, tarım kre
di kooperatiflerinin plasman ve gübre isteklerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi de (6/113) soru 
sahibinin birden fazla sorusunun gündemde yer al
ması nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince; 

Ertelendiler. 
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lü Hakkında Kanun Tasarısı (1/469) (S. Sayısı : 87) 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tümü açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 
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Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınan : 
21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/499) (S. Sayısı : 90) ile, 

22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun 61 inci Maddesine Bir Bent ve Aynı Ka
nuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi (2/124) (S. Sayısı : 88); 

Üzerindeki görüşmeler de tamamlanarak tümleri 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul 

edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

28.6.1984 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.08'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye/ 
Hatay 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 

Kâltıip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 , 6 . 1984 Perşembe 

Tezkereler 
1. — Abdulkadir Konuk Hakkındaki ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere
si (3/472) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.6.1984) 

2. — Şehzade Kaygusuz Hakkındaki ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/473) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 27.6.1984) 

3. — Osman Yılmaz, Muhsin Kehya ve Mustafa 
Gülnar Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Ge
tirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/474) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.1984) 

4. — Kenan Doğan ve Mustafa özdemir Hakla
rındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/475) 

Rapor 
1. — 14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye 

Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Dört 

Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/535) 
(S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 27.6.1984) (GÜN
DEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekilf Hilmi Nalbantoğlu' 

•nun, Erzurum'da mahallî gazetelerde yayımlanan bir 
usulsüzlük iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/124) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.6.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletyekillerinin tedavi giderlerine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazüı soru 
önergesi (7/125) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.1984) 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Civil - Turnasuyu mevkiine çekilecek telefon kablo
suna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/126) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.1984) 

» • • « « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili İskender Cenap EGE 

KÂTtP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN •— Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Elazığ Milletvekili Naci Taşel'e kadar yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN 
'başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ay dm Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

televizyonda yayınlanan İcraatın'İçinden Pragramı, 
enflasyon ve TRT konularında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Ertuğ
rul Gökgün, Millet Meclisi İçtüzüğünün 60 mcı 
maddesine göre, televizyonda yayınlanan «İcraatın 
İçinden» programı, enflasyon ve TRT Televizyonu 
hakkında gündem dışı konuşma yapmak istediğini 
beyan etmiştir, 

Buyurunuz Sayın Gökgün. (IMPP sıralarından al
kışlar) 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 
eRTUGRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan Hükümet 
Programını okurken, programın 9 uncu sayfasında; 
«Yanlış ekonomik politikalar uygulanırsa refah değil 
fakirlik yaygınlaşır» demişti. Şimdi ise pahalılığın 
yurdu baştanbaşa kavurduğu; işçi, memur, emekli, 
esnaf, köylü, çiftçi, tek kelimeyle ortadireğin feryat 
ettiği bir dönemde refahtan hiç söz edilemeyeceği, 
fakirliğin son derece yaygınlaştığı bir gerçektir. Bu
nu inkâr etmek ve bunun aksini iddia etmek de müm
kün olmadığına göre, uygulanan ekonomik politika
lar yanlıştır, yanlışlığını ortaya koymuştur. 

Türkiye'de enflasyon vardır, bütün şiddetiyle eko
nomik tahribata neden olmaktadır, gittikçe de hızını 
artırmaktadır, sebebi de Sayın Özal tarafından yan

lış teşhis edilmektedir. Türkiye'de hüküm süren enf
lasyon maliyet enflasyonu ve psikolojik enflasyon 
olduğu halde, Sayın Başbakan ısrarla talep enflasyo
nundan söz etmekte, yapmış olduğu bu yanlış teş
hise göre tedavilerini yapmakta, yanlış ilaçlar kul
lanmakta, bu üaçlar da sonuca ulaştıramamakta ve 
neticede pazar yerleri ve piyasa cehenneme dönmüş 
bulunmakta, vatandaşlar da inim inim inlemektedir
ler. 

Sayın Başbakan «Talep enflasyonu var» diyor. Ta
lebi 1980'den beri kısmaktayız. Talebin artık kısıla
cak yeri kalmamıştır. Talep Türkiye'de ölmek üzere
dir. Büyük halk kitlelerinin ekmeği bile zor alacak 
duruma geldiği bir ortamda artık talepten söz etmek 
hatalı bir davranıştır. Bir müddet sonra, talebi kıs-
mek şöyle dursun, talebi diriltmek, ekonomiyi büyüt
mek için tedbirler alarak talebi canlandırmaya çalış
ma zorunluluğu hâsıl olacaktır. 

Türkiye'de bugün mal ve hizmet üretimi pahalı 
yapılmaktadır. Devlet eliyle girdilere zam üstüne 
zam yapılarak, hariçten ithal edilen pahalı mallarla 
ve en zarurî ihtiyaç maddelerinin, milletimize lazım 
olan maddelerin ihracı yoluna gidilerek enflasyon, 
bilhassa maliyet enflasyonu körüklenmektedir. 

Psikolojik enflasyon da bizzat Başbakan tarafın
dan körüklenmiştir. Henüz göreve başlamış olan 
ANAP belediye başkanlarını Ankara'da toplayarak, 
«Zamdan korkmayınız» tavsiyesinde bulunmuştur. 
Şimdi zamdan korkulup korkulmayacağı hususu su 
yüzüne çıkmış bulunmaktadır; zamdan korkulmalıdır. 
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Ortam böyleyken Sayın özal, özel bir şirkete ha
zırlatmış olduğu hava basıcı filmlere, «İcraatın İçin
den» programı adı altındaki programdan faydala
narak milletimizi icraat yerine lafla ikna etmeye, on
ları tekrar avutmaya çalışmaktadır. Buna da vatan
daşlarımız çok üzülmektedir. TRT, TRT Kanunu
nun 19 uncu maddesini fırsat bilerek allı pullu, süslü, 
lüks arabalarla süslediği programı milletimize arz et- • 
mekte, Sayın özal da seçimden önceki gibi evlerimi
ze misafir olmaktadır. Acaba evlerde, misafir oldu
ğu yerlerde çay ve şeker var mıdır, kendisine ikram 
edilmekte midir? Bu da düşünülmelidir. • 

26.6.1984 tarihinde Mecliste pahalılık hakkında 
muhalefet milletvekilleri ve muhalefet partileri tara
fından konuşmalar yapıldı. Burada Sayın özal «İc
raatın İçinden» programındaki konuşmasını aynen 
tekrarladı; fakat bu tekrarlanan konuşma icraatın 
içinden olması gerekirken, başkalarını suçlayıcı ma
hiyette suç işleyerek yapıldığı ve bu da millete ilan 
edildiği halde, muhalefet milletvekillerinin belgelere 
dayanarak göstermiş oldukları konuşmaları bu çatı
nın altında kaldı ve aziz milletimize duyurulamadı. 
TRT tamamen Anayasanın 13 üncü maddesine ay
kırı hareket etmekte, görevini yerine getirememekte
dir. Şöyle ki: 

Demokrasinin yerleşip kökleşmesi için Anayasa
nın 31 inci maddesi, devletin malı olan yayın araç
larından halkın haber almaşım, düşünce ve kanaat-
lara ulaşmasını, kamuoyunun serbestçe oluşmasını 
sağlayınız demektedir. Fakat her nedense 6 Kasımdan 
beri TRT Televizyonu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki çalışmaları göstermekten âdeta korkmakta
dır. s 

Bir zamanlar Meclis Genel Kurulunun çalışma
larını hemen 'her gün gösteren TRT yöneticileri size 
ne t>ldu şimdi?... 

Meclis salonuna dargın mısınız, yoksa genel ku
rul salonuna girmekten korkuyor musunuz?... 

Genel kurul çalışmalarını televizyondan vatan
daşlarımıza canlı olarak göstermeyi, kendi oylarıyla 
seçtikleri milletvekillerinin yüzlerini görüntülemeyi 
demokrasiye aykırı mı buluyorsunuz?... 

Meclis çalışmalarının nazarınızda haber değeri de 
mi yoktur?... 

Aylardan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurul salonunu arkadan âdeta gizlice çektiğiniz 
ıssız ve boş masa kolleksiyonundan İbaret, yemek- J 
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haneyi andıran cansız bir görüntüyü Türk Milletine 
halber diye sunmak sizi hiç üzmüyor mu?... İçiniz sız
lamıyor mu?.... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkanım. 

Bazı haber bülteninde 3, hatta 4 defa gösterdiği
niz bu cansız manzarayı güzel ve nazik (bir hareket 
olarak kabul edebiliyor musunuz?... Dün akşamki ha
reketlerinizin anlamı nedir?... 

Gösterdiğiniz manzara hoş olmadığına ıgöre, Tür-
Meclis çalışmalarının nazarında halber değeri de 

makrasiyi talhrip etmek niyetinde misiniz?... 

Haydi Türkiye Büyük Mület Meclisi çalışmaları
nı göstermek istemiyorsunuz; hatalarının düzelmesi 
için pazar yerlerindeki acıklı manzaralar da mı sizin 
için halber değeri taşımıyor?... 

Genel kurul çalışmalarını 'göstermediğimize göre, 
bazı komisyonları hertgün ısrarla göstermenizin sebe
bi nedir?... 

'Bu soruları daha çoğaltmak mümkün ama, zaman 
kıtdır, dardır. Bu dar zaman içerisinde bu soruları
mızın cevalbını istiyoruz. 

Sonuç olarak : Sayın Başbakan enflasyona doğ
ru teşlhis koyarak tedbirlerini buna göre almalıdır. 
TRT'nin Türk halkına haber verme ve kamu yarat
ma görevini eksiksiz yerine getirerek demokrasiye 
hizmet etmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı davranışını tez elden düzeltme yoluna girme
sini istiyoruz., 

TRT İdaresinin bu tutum ve davranışlarının dik
katle izlenip, önemle ele alınarak gereğinin Yüce 
Meclisçe yapılmasını arz eder, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAIŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gök'gün. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 54 ilde uygulanması TBMM'nin 1.3.1984 ta
rihinde onaylanmış bulunan Sıkıyönetimin Afyon, 
Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Çorum, Muğla, 
Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Yozgat 
illerinde 19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren kal
dırılmasına, diğer 41 ilde 19.7.1984 günü saat 17.00' 
den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/476) 
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2.-8 ilde uygulanması TBMM'mn 2.3.1984 ta
rihinde onaylanmış bulunan olağanüstü halin Bitlis, 
Çanakkale, Kastamonu ve Sinop illerinde 19.7.1984 
günü saat 17.00'den itibaren kaldırılmasına, Çankırı, 
Gümüşhane, İsparta ve Kırşehir illerinde 19.7.1984 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/477) 

3. — Amasya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Niğde, 
Rize, Sakarya illerinde 19.7.1984 günü saat 17.W den 
geçerli olmak üzere 4 ay süre ile olağanüstü hal ilan 
edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3(478) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sıkıyönetim ve olağanüstü hal hakkında Başba

kanlığın tezkereleri var efendim; okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.3.1984 tarihli ve 188-2/02062 sayılı yazı
mız, 

Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildiri
siyle tüm yurtta ilan olunan ve son olarak 54 ilde 
19.3.1984 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.3.1984 
tarihli ve 2 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan sıkı
yönetimin;, 

1. Afyon, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Ço
rum, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Tekir
dağ ve Yozgat illerinde 19.7.1984 günü saat Î7.00'den 
itibaren kaldırılmasının, 

2. Diğer 41 ilde 19.7.1984 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük MiHet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 28.6.1984 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.3.1984 tarihli ve 188-2/02063 sayılı yazımız. 
Anayasanın 120 nci ve 2935 sayılı Olağonüstü 

Hal Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 
<b) bendine göre 8 ilde 19.3.1984 günü saat 17.00' 
den geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunun 
1.3.1984 tarihli ve 84/7781 sayılı kararıyla 4 ay sü
re ile ilan ©dilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
2.3.1984 tarihli ve 3 sayılı kararıyla onaylanmış bu
lunan olağanüstü halin; 
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ı U Bitlis, Çanakkale, Kastamonu ve Sinop ille
rinden 19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren kaldı
rılmasının, 

2. Çankırı, _ Gümüşhane, İsparta ve Kırşehir il
lerinde 19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay 
süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 28.6.İ984 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz edirim. 
Turgut özal 

Başbakan 

BAŞKAN — Üçüncü tezkereyi okutuyorum efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.3.1984 tarihli ve 188-2/02063 sayılı yazı

mız; 

Amasya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Niğde, Rize, 
Sakarya illerinde, Anayasanın 120 nci ve 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının (b) bendine göre 19.7.1984 günü saat 17.00' 
den geçerli olmak üzere, 4 ay süreyle olağanüstü hal-
ilan edilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulunun 
28.6.1984 tarihli ve 84/8240 sayılı kararının sureti 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

BAŞKAN — Efendim, bu üç tezkere de aynı ko
nularla ilgili olduğu için, üçünü birden müzakereye 
koyacağım. 

Evvela üç tezkerenin kapsamları hakkında Hü
kümet adına Sayın İçişleri Bakanı konuşacaklar efen
dim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 20 dakika efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 12 
Eylül 1980 tarihinden itibaren bütün illerimizde de
vam edegelen sıkıyönetim uygulaması, malumları ol
duğu üzere, 19.3.1984 tarihinden itibaren 13 ilimiz
den kaldınlmış olup; bunlardan 8'inde olağanüstü har 
ilan edilmiş, 54 ilimizde de sıkıyönetim uygulaması
nın devamına karar verilmişti. 

12 Eylül öncesi gelişen olaylar neticesinde vatan
daşlarımız arasında meydana gelen ayrılıkların yol aç
tığı kamplaşma ve bunun yarattığı çatışmanın ülke 
ve millet bütünlüğümüzü tehdit etmesi karşısında bu 
tehdidi önlemek amacıyla 12 Eylül 1980 tarihinde 
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bütün ülkede sıkıyönetim ilan edilmiş, huzur ortamı 
bu şekilde sağlanabilmişti. 

Güvenlik güçlerimizin cansiperane mücadelesi so
nucu terör örgütlerine ağır darbeler vurularak dev
let otoritesi tekrar tesis edilmeye çalışılmıştır. Buna 
rağmen terör örgütlerinin yakalanamayan ve yargı
lamalar sonucu sefbest bırakılan kadrolarının birle
şerek yeniden örgütlenme gayretlerini sürdürdükleri 
gözlenmektedir, örgüt militanlarının şiddete tekrar 
başvurarak halkı sindirmek, demokrasiyi yıpratmak 
ve kitleleri yeniden harekete geçirmek için yoğun ça
ba içerisinde olduktan görülmektedir. 

1 Mart 1984 - 10 Haziran 1984 tarihleri arasında 
yurt genelinde polis sorumluluk bölgelerinde yapılan 
operasyonlarda 693 sol, 91 bölücü, 43 irticai, 1 aşırı 
sağ olmak üzere toplam 828 kişi, 51 otomatik s;Uah, 
60 tabanca, 3 av tüfeği ve 6353 mermi ele geçiril
miştir. 

Genel olarak arz edilen bu kısa bilgilerden de an
laşılacağı gibi, örgüt faaliyetlerinin kesintisiz olarak 
sürdürüldüğü görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Irak - İran Savaşı ve bu iki 
ülkenin sınırlarımıza komşu bölgelerinde otoriteleri
ni tesis edememeleri dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu 
sınır bölgelerimizde aşırı sol ve bölücü örgüt kalın
tılarının sızma ve eylem teşebbüsleriyle Suriye'nin 
terör konusundaki tutumu bu faaliyetlerin devam et
mesine neden olabilecek faktörlerdendir. 

Muhterem milletvekilleri, sıkıyönetim uygulama
sının halen sürdüğü illerimizle ilgili değerlendirme
lere geçmeden önce, bu uygulamanın kaldırıldığı 13 
ilimizin genel durumunu arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi 15.3.1984 tarihinde 5 ilimizde sı
kıyönetim kaldırılmış ve 8 ilimizde de olağanüstü hal 
uygulamasına geçilmiştir. 

19.3.1984 tarihinden 10.6.1984 tarihine kadar ge
çen süre içerisinde sıkıyönetim kaldırılan illerde bir 
sa'Mırı, üç çaitoşma, bir bldiırü dağıtana, bir yaza yaz
ma ve üç ölüm olayı vuku bulduğu görülmektedir. 

Sıkıyönetimin kaldırıldığı Bilecik, Burdur ve Kü
tahya illerinde ideolojik amaçlı bir olay meydana 
gelmemiştir. Muş ilimizde ise mahallî seçimler sıra
sında çıkan çatışmada üç vatandaşımız hayatını kay
betmiştir. Kırklareli'nde meçhul kişilerce TKP ve 
Dev-Yol imzalı birer bildiri dağıtma ve yazı yazma 
olayı meydana gelmiştir. 

Sıkıyönetim kaldırılan ve olağanüstü hal ilan 
edilen 8 ilimizde bu dönem içerisinde Bitlis, Çankırı, 
Gümüşhane, Kırşehir ve Sinop'ta bir olay meydana 

gelmemiş, Çanakkale ve İsparta illerinde mahallî se
çimler dolayısıyla birer saldırı ve yaralama olayı 
Kastamonu ilinde ise ideolojik mahiyette bir darp 
olayı meydana gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bazı bölgelerimizde ideolo
jik olayların yoğunluğu, örgütlerin varlığı, önemli 
operasyonların devam etmesi, illegal örgüt kalıntıla
rının toparlanma ve eylem hazırlığı içerisinde bulun
ması, silah kaçakçılığının yapıldığı ve yurt dışındaki 
teröristlerin sızmalarının mümkün olduğu sınır böl
geleri, işçi ve öğrenci potansiyelinin fazla olduğu böl
geler ve iller ya da bölgelerin ya da bölgenin 12 Ey
lül öncesi faaliyet gösteren illegal örgütlerin merkezî 
toplanma üssü durumunda olması nedeniyle sayılan 
bu kriterler bir il veya bölgede sıkıyönetimin uza
tılmasını gerektirecek bütün amilleri kapsamamakta
dır; ancak geçirilen tecrübelerin ışığında konuya 
belirli bir yaklaşım getirecek hususları da ihtiva et
mektedir. Bu esaslar dahilinde sıkıyönetimin kaldırıl
ması düşünülen il veya bölgelere ilişkin kriterlerde 
terör olaylarındaki biraz azalmalar, örgüt faaliyetle
rinin asgarî seviyede olması, 1.2 Eylül öncesi ilin ge
nel durumu ve siyasal kamplaşmaların az olması 
şeklinde değerlendirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1.1.1984 ilâ 10.6.1984 tarih
leri arasında polis sorumluluk bölgesi esas alınarak 
sıkıyönetimin uygulandığı illerde meydana gelen ide
olojik olayların Ankara, İstanbul, Adana ve Tunceli 
illerimizde dikkat çekici olduğu görülmektedir. Bu 
dönem içerisinde sıkıyönetimin uygulandığı 54 ili
mizde 5 saldiiirı, 9 çatışma, 17 darp, 2 barifea soygu
nu, 3 patlama, 7f bildiri dağıtma, 21 pankart asma, 
5 kanunsuz gösteri ve 6 yazı yazma gibi faaliyetlerin 
olduğu görülmüştür. 

Bu arada Ordu ilimiz ve çevresinde 12 Eylül 1980 
tarihinden itibaren mevzii olarak devam eden ope
rasyonlar, bölgedeki ideolojik faaliyetlerin varlığını 
ortaya çıkarmış, Dev-Yol örgüt mensuplarının Tokat, 
Sivas ve Malatya illerimizdeki örgüt mensuplarıyla 
da bütünleşmek suretiyle kırsal kesimde yeniden si
lahlı terör olaylarını devam ettirme çabalarını sür
dürdüğü anlaşılmıştır. Bu il ve çevresindeki diğer il
lerimizde operasyonlar halen devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ideolojik olay ve faaliyet
leri yönünden Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Diyar
bakır, Ordu, Tunceli, Hatay, Tokat, Sivas, Malatya, 
Çorum ve Gaziantep illerinin örgütlerin merkezî du
rumda olması, firari militanların barınma imkânı 
bulması, örgüt faaliyetlerinin devam etmesi, silah, 
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mermi uyuşturucu ve diğer kaçakçılık faaliyetlerinin 
yapılmasına müsait olması dolayısıyla terörün tekrar 
ortaya çıkması muhtemel görülen bölgelerimizdendir. 

Bölücü faaliyetler yönünden Diyarbakır, Gazian
tep, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Tunceli, Elazığ ve Hak
kâri illerimizde ise bölücü örgütlerin merkezi duru
munda olması, toplu örgüt davalarının devam etmesi, 
militanların kırsal kesimde barınma imkânı bulması, 
sınır bölgelerinden illegal geçişlerin devam etmesi, et
nik yapının örgütlenmeye müsait olması sebepleriyle 
hassasiyetini korumaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıda arz ettiğimiz 
görüşler ve kriterler göz önüne alındığında sıkıyöne
timin hangi illerimizden kaldırılabileceği konusunda 
belli bir kanaata varılabilmekte ve sıkıyönetimin kal
dırılabileceği teklifinin yapılabileceği il tespit edile
bilmektedir. Bunlar; Afyon, Amasya, Aydın, Balı
kesir, Bolu, Çorum, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, 
Sakarya, Tekirdağ ve Yozgat illeri olup, bu illerde 
örgütleri ideolojik olay ve faaliyetleri yönünden uzun 
süreden beri aktivitelerini kaybettikleri, meydana ge
lebilecek siyasî mahiyetteki olay ve eylemlerin mu
tat güvenlik tedbirleriyle tesirsiz hale getirilebileceği 
değerlendirilmektedir. 

Yukarıda arz edilen illerde terör ve anarşinin tek
rar başlayacağına dair bir • emare görülmüyorsa da, 
bu illerde sıkıyönetimin kaldırılmasını müteakip, ci
var illerde bulunan teröristlerin faaliyetlerini bu böl
gelere kaydırması ve sıkıyönetime neden olan diğer 
faaliyetlerle ilgili ihtimaller de dikkate alınarak Af
yon, Amasya, Balıkesir, Bolu, Çorum, Muğla, Nev
şehir, Niğde, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Yozgat il
lerimizden sıkıyönetimin kaldırılmasını; Amasya, Ay
dın, Balıkesir, Çorum, Niğde, Rize ve Sakarya ille
rimizden de sıkıyönetimin kaldırılarak geçici bir ted
bir olmak üzere olağanüstü hal uygulanmasına geçil
mesi Hükümetimizce uygun mütalaa edilmekledir. 

Halen olağanüstü hal uygulaması devam eden 8 
'ilimizden Bitlis, Çanakkale, Kastamonu ve Sinop'tan 
da bu uygulamanın kaldırılmasını; İsparta, Kırşehir, 
Çankırı ve Gümüşhane illerimizde ise, bölgelerinin 
'hassasiyetleri nedeniyle devamının uygun hale gel
mesini mütalaa etmekteyiz. 

Sonuç : 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; terör odakları ve 

destekçilerinin geçmişteki günlerin özlemi içerisinde 
ülkemizde yeniden terör ve anarşiyi başlatmak için 
nifak tohumlarını saçmaya hazır durumda bekledik

lerini. ve böyle bir ortam için uygun zaman ve zemi
ni kolladıkları hepimizin malumlarıdır. Bu büyük teh
likeyle mücadele Hükümetimizin başta gelen görev
lerindendir. Acak terör ve anarşiyle yapılacak müca
dele, topyekûn savunmayı gerektirir. Bu nedenle, par
ti farkı gözetmeksizin Yüce Meclisin değerli mensup
larının desteklerini ve yapıcı tenkitlerini her an ya
nımızda hissetmek çalışmalarımızda bize şevk ve he
yecan verecektir. Zira devletimizin bekasını ve mil
letimizin huzur ve güvenliğini yakından ilgilendiren 
böyle ıbir konuda sorumluluğun paylaşılması, fertle
rin üzerine düşen en önemli kutsi görevlerindendir. 
Yüce Meclisin bu görevin sorumluluğunun bilinci 
içerisinde olduğuna inancımız tamdır. 

Yukarıda arz edilen bütün ihtimalleri göz önüne 
alarak sıkıyönetimin kaldırıldığı ve kaldırılacağı iller
de emniyet teşkilatının daha müessir bir hale getiril
mesi için personel, araç ve gereç yönünden taksiyesi-
ne ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Bu itibarla yeni per-
sonel kadro tahsisleri yapılmış ve bu personelin eği
timleri neticesinde hassas bölgelerimizde görevlendi
rilmeleri planlanmıştır. Araç ve gereç ihtiyaçları, büt
çenin bütün imkânları zorlanarak temin edilecek ve 
alınması gereken tedbirler noksansız yerine getirile
cektir. 

Muhterem milletvekilleri, buraya kadar yapmış 
olduğum değerlendirmeleri göz önüne alarak halen 
sıkıyönetimin devam ettiği 13 ilimizden bu uygulama
nın kaldırılmasını, geçici bir tedbir olmak üzere 7 
ilimizde olağanüstü hal ilan edilmesini, daha önce 8 
ilimizde de uygulanmasına karar verilen olağanüstü 
halin 4 ilimizden kaldırılmasını ve 41 ilimizde ise sı
kıyönetimin uygulaması devamında fayda mülahaza 
edildiğini görüşlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru'bu Adına Sayın 

Emin Alpkaya, buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

Saym Alpkaya, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA EMİN ALPKAYA (Niğ

de) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Mil

liyetçi Demokrasi Partisi adına sıkıyönetim hakkın
daki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Bilindiği gibi, devam eden sıkıyönetim ilk defa 
Kahramanmaraş olaylarını takip eden 13 ilde 
26.12.1978 günü ilan edilmiştir, tç ve dış güçlerin sağ-
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ladıkları destekle Türkiye'yi demokrasi yolundan sap- I 
tırmak isteyen, memleketimizi temelinden sarsan ı 
anarşi, terör ve bölücü hareketler, devletin bekası 
ve yurdun selameti için sıkıyönetimin ilan edilme
sine neden olmuştur. I 

Bunun amacı, Anayasanın tanıdığı demokratik dü- I 
zeni, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak is
teyen şiddet hareketlerini önlemek ve normal nizamı I 
sağlamaktır. Eylemlerin arkasından bilinçsizce sü
rüklenen bir kısım gençlik, cerayan eden aldatıcı gö
rünüşe ve yönteme inanmakta olup, asıl hedefin ülke I 
bütünlüğüne yönelik olduğunu anlayamamıştır. I 

Gaye, asayiş ve emniyet olsaydı, anarşi ve terör I 
mahdut yerlerde ilan edilen sıkıyönetimle bertaraf edi
lirdi. Onun soğuk namlusu millî iradeyi temsil eden
lere kadar uzamış, 16 Temmuz 1980'de bir milletve
kilini ve 4 gün sonra da eski Başbakan Nihat Erim'i 
öldürmüştü. I 

Anarşik hareketlerle devlet organları işlemez ha
le gelmiş, vatandaşların can ve mal güvenliği kalma- I 
mış, memleket uçurumun kenarına sürüklenmiştir. 
Tam bu sırada Silahlı Kuvvetler 12 Eylül 1980 Ha
rekâtıyla idareye el koymuş ve bütün yurtta sıkıyö
netim ilan edilmiştir. I 

Sayın Milletvekilleri, çok ağır sorumluluğu olan I 
bu görevi 'Silahlı Kuvvetler şahsî çıkarları için yük-
lenmemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri eriyle, astsuba-
yıyla, subay ve generaliyle aristokrat bir sınıfın tem- I 
silcileri değildir; Türk'ün öz yarlığından fışkıran halk I 
çocukları olup, demokrasiye aşık, onu benimsemiş I 
kimselerdir. Bunu ortadan kaldırmaya teşebbüs eden I 
her varlığın karşısındadır. Bu inançla yurdumuzu, I 
milletimizi ve demokrasiyi korumak için idareye el I 
koymak zorunda kalmıştır. I 

Sayın milletvekilleri, bu olayları hep birlikte ya
şadık. örnekleri çoğaltmak istemiyorum; fakat ge- I 
nellikle (Batı demokrasilerinde İkinci Dünya Harbin- I 
deh beri hiçbir ülke sıkıyönetime başvurmamıştır. I 
Buna mukabil Türkiye'mizde maalesef Silahlı Kuv- I 
vetlerin yardımı olmadan siyasî hayatımıza düzen I 
verilememiş olduğu da açık ve gerçek bir vakıadır. I 

Sayın milletvekilleri, sıkıyönetim demokratik ül- I 
keler için şüphesiz ki, arzu edilen bir sistem değildir; I 
fakat keyfi bir rejim de değildir, hukuk nizamini sağ- I 
layacak bir rejimdir. Demokratik düzeni yıkmak, I 
millet ve ülke bütünlüğünü parçalamak isteyenlere 1 
karşıdır. Kanunlara sadık, nizam dinleyen vatandaş- I 
lar için önemsizdir. Bilakis bu vatandaşlar kendileri- I 
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ni daha çok güvencede görür, zorluk göstermez ve 
bir emniyet supabı olarak telakki eder. Ancak, sıkı
yönetim idaresi, taşıdığı vicdanî sorumluluğu da dik
kate alarak, rejimin gereği olan kuralları çiğneme
den, ilgililere kullandırttırmak ve kullanmak hükü
metin en başta gelen amacı olmalıdır. Çünkü, Sayın 
iBaşbakan bütün icranın başıdır. 

Sayın özal Hükümetinin 13 ilde daha sıkıyöne
timi kaldırmasını, 11 ilde olağanüstü yönetim ilan 
etmesini Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak mem
nunlukla karşılamaktayız. Geri kalan illerde sıkıyö
netimi uzatmak isteği Hükümetin sorumluluğunu 
gerektirir. Gönül ister ki, tamamen kaldırılsın. Bu
nun için gerekli bütün tedbirlerin' alınmasını temenni 
ederiz. Ancak, Silahlı Kuvvetleri yıpratacak her türlü 
davranış ve tutumdan kaçınmak hepimizin önde ge
len görevi olmalıdır. Sıkıyönetimin bütün illerde kal
dırılmasında en büyük etken, başta halkımız olmak 
üzere bütün anayasal kuruluşların rejime ve demok
rasiye sahip çıkarak bütünleşmesiyle mümkün olabi
lir. IBu kuruluşlar birlikte ve anlayış içinde çalıştığı 
takdirde, Devletin meşru otoritesi ülkenin her köşe
sinde hissedilir ve bu suretle asayiş sağlanır, sıkıyö
netim de kalkar. 

Sayın milletvekilleri, Silahlı Kuvvetleri kendi gö
revine en kısa zamanda iade edelim ki, daha fazla 
yıpranmasın. Memleketimizin yakınlarında cereyan 
eden sıcak olaylar bunun zaruretini ifade eder. 

Şükranla belirtmek isterim ki, 12 Eylül ^1980'den 
sonra ilk sekiz ayda toplam suçlarda yüzde 70 azal
ma olmuştur. 12 Eylül 1980 öncesi olay sayısı yılda 
32 893 iken, 12 Eylül'den sonra 6 492'ye inmiştir. 
Bugünlerde ise sıfıra yaklaşan durumlar mevcuttur. 
Hemen ifade etmek isterim ki, görünüşe göre Hükü
met bu konulara gerekli önemi vermemektedir. Ge
nellikle bu gibi vazifeleri başka makamlara terk et
miştir. Sayın Özal Hükümeti anagörev olarak iktisa
dî konulara yönelmiştir. Yalnızca, «Mal sattım do
lar aldım» hesabı içindedir. Geçen konuşmamda da 
belirttiğim gibi, ihtilalci anarşik hareketleri yalnız 
ekonomik tedbirlerle bertaraf etmek mümkün değil
dir. (ANAP sıralarından «Demagoji yapıyorsunuz» 
sesleri). 

Dinleyin lütfen; biz sizi dinliyoruz. (ANAP sıra
larından «Mevzuu değiştirmeyin» sesleri). 

.BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da mev
zuun değişip değişmediğini Başkanlık takdir etsin. 
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BMİN ALPKAYA ((Devamla) — Bugün dahi 
anarşi ve terör bitmemiş, yalnızca küllenmiştir. Ya
kalananlar beyin takımı değil, onların piyonlarıdır. 
Bugün sıkıyönetim tamamen kalksa, pahalılıktan bu
nalan vatandaşın sokağa döküleceği, kanunsuz grev
lerin başlayacağı, üretimin büsbütün düşeceği unu
tulmamalıdır, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Sıkıyönetimi biz kaldırıyoruz. 

EMİN ALPKAYA (Devamla) — O takdirde, Sa
yın Özal Hükümetinin ne hale geleceğini takdirleri
nize bırakırım. 

Sayın milletvekilleri, getirilen bu teklife Milliyet
çi Demokrasi Partisi olarak «Evet» diyeceğiz; fa
kat bu konudaki beyaz oyumuz Hükümete olan gü
vencimizden değil, anayasal bir müessesese olan sı
kıyönetimi uygulayacak, demokrasiye sadık kalmış, 
Atatürk tikelerine bağlı Türk Silahlı Kuvvetlerine 
olan itimat ve sadakatimizden ileri gelmektedir. 

Saygılar sunarım. ı(MDP ve HP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alpkaya. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seyfi Oktay, bu

yurun efendim.( HP sıralarından alkışlar), 
Sayın Oktay, süreniz 20 dakikakdır* 
HPGRUIBU ADINAM.8EYFÎ OKTAY (Anka

ra) — Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu
gün huzurunuza gelen sıkıyönetimin uzatılmasına 
dair talep siyasal, sosyal, ekonomik politika ve uy
gulamalarla Ulusumuzun ve Devletimizin güvenliği 
ile ilgili, son derece önemli konulara ilişkin bir ta
leptir. Bu nedenle konuyu çok boyutlu olarak açık-
kalplilikle ve cesaretle irdelemek istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bilindiği üze
re ülkemiz 3 yıllık geçiş döneminden sonra 6 Kasım 
Seçimleriyle demokratik hayata geçmiş bulunmakta
dır. Yine bilindiği üzere ülkemiz Ve halkımız çok sı
kıntılı ve tehlikeli günler yaşamıştır, 

12 Eylül öncesinin karakteristiğini çizecek olursak 
bazı siyasî kuruluşların Atatürkçü düşünceden 
uzaklaşmaları, Atatürk tikelerinin İhmal edilmesi, 
yurtta bölücü eylemlerin gelişmesi, Anayasamızın ön
gördüğü reformların yapılamamış olması sonucu 
yurdumuz büyük bunalımlara düşmüştür. 

Öyle ki, millî birlik zedelenmiş, toplumsal asgari 
müşterekler yıkılmış, Türk toplumunu ulus yapan öğe
ler, özellikle Atatürk tikelerinin beyinlerden silin
mesine özen gösterilmiş, özgürlükçü demokratik sis

tem işlemez hale gelmiş, can ve mal güvenliği kont
rolsüz kalmış, kitle halinde katliamlara girişilmiş ve 
ülke bir iç savaş meydanı haline dönüştürülmüştür. 

(İşte Türk Silahlı Kuvvetleri bu nedenler karşı
sında ülkenin kaderine sahip çıkmıştır. 

Türk Ordusu 3 yıllık bir süre içerisinde ülkenin 
ve ulusun bütünlüğüne yönelik bu eşi görülmemiş 
tehlikeyi gidermiş, ülke ve ulus bütünlüğünü, huzur 
ve güveni yeniden tesis etmiştir. 

Yine bu süre içerisinde hazırlanan Anayasa met
ni, Türk tarihindeki ikinci Anayasa oylaması sonucu 
kesinleşerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın getiridği sis
tem zaman içerisinde gerek Öğretide ve gerekse uygu
lama süreci içerisinde elbetteki değerlendirilecektir. 
Ancak, şu husus açıktır ki, bu Anayasa ile Türk Ulu
su demokratik yaşama girmiş ve demokrasi yolunda 
yine yürümeye başlamıştır. 

Konuşmamın bu bölümünde şu hususa değinme
den geçemeyeceğim. Bu Anayasanın çok önemli bir 
özelliği Vardır. Anayasamızın başlangıç bölümünde 
ve 2 nci maddesinde, Devletin Atatürk ilkelerine bağ
lılığı ve bundan vazgeçmenin mümkün olamayacağı. 
Türk Ulusunun hemen tümünce kabul edilmiştir. O 
halde diyebiliriz ki, Ulusumuz Atatürkçülük tikesi
ne bağlanmanın tek kurtuluş yolu olduğunu bilmek
tedir, Atatürk tikelerine uzak düşmenin yalnız fe
laket 'getireceğini anlamış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Halkçı Parti Grubu ola
rak anarşinin üstesinden gelmenin iki anakoşulu ol
duğuna inanmaktayız. Arz edeceğimiz bu iki koşul 
ne ölçüde gerçekleşirse, anarşi ve terörle mücadele, 
anarşi ve terörün nedenlerinin ortadan kaldırılmasın
da ancak o ölçüde haşarı sağlanabilecektir. Bu iki 
anakoşuldan biri siyasal, diğeri ise toplumsal ve eko
nomiktir. 

Şimdi siyasal koşul üzerinde duralım. 
Siyasal koşul, girilen bu yeni dönemde demokra

tikleşmeyi topluma kazandırmaktır. Demokratikleş
me, hak ve özgürlüklerin işlemesiyle ilgilidir. Demok
rasiyi yalnızca şeklen benimsemek, demokrasinin 
yozlaşmasına neden olabilir. Demokrasinin özünü 
ters düşecek, bir bakıma kapalı rejim uygulamala
rı, demokrasinin geleceği açısından son derece sakın
calı ve tehlikeli olabilir. 

iülke sorunları kapalı sistemle değil, açık ve de
mokratik sistemle, kamuoyunun ve halkın demokra
tik katılımı ile çözümlenebilir. Şunu ifade edelim ki, 
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geniş tabanlı 'bir demokratik katılım, gerçek demokra
sinin göstergesi ve teminatıdır. 

Toplumda güçsüzler güçlülere, namuslular kur
naz ve düzenbazlara, mazlumlar acımasız zorbalara 
karşı korunmak isteniyorsa, kişilerin temel hak ve öz
gürlükleri devleti yöntenlere karşı garanti altına alın
mak isteniyorsa, yasalar Özel kişilerin ya da yalnızca 
herhangi bir sınıfın yararına yapılmak istenmiyorsa, 
toplumu işleyen demokratik bir temele oturtmak zo
rundayız. fşte anarşiyi kökünden yok etmenin, onun 
ülkemizde yeniden nüvelenmesini önlemenin etkin 
araçlarından ve yollarından birisi budur. 

Halkçı Parti Grubu olarak üzüntüyle belirtelim 
ki, bugünkü iktidarın demokratikleşmeyi sağlama yö
nünde herhangi bir programı ve herhangi bir çabası 
yoktur. 6-7 aylık iktidar dönemi uygulamaları ise, 
demokratikleşme açısından üzüntü veren göstergeler 
sunmaktadır. 

Bir defa Anavatan İktidarı, millî iradenin temsil
cisi, demokratikleşmeyi sağlayacak en önemli amil 
olan parlamentonun tartışılmaz bir saygınlığa kavuş
turulması ve toplumla diyalogunu ve özleşmesini 
sağlama konusunda hatalar içerisinde bulunmakta
dır. Türkiye'de parlamenter demokrasiyi yerleştir
mek, geliştirmek isteyen her partinin içinde bulun
duğumuz dönemdeki temel görevi, parlamentonun 
gücü, önemi ve işlevi hakkında toplumu bilinçlendir
mesi gerekir. 

Daha yasama yılının başlangıcında, önceki Parla
mentolarda teessüs etmiş demokratik geleneği hiçe 
sayarak, Komisyon başkanlık divanlarını partizanca 
ele geçirmiştir. (ANAP sıralarından, «Ne alakası var» 
sesleri). 

Anlayamadığınız için bu konuşmaları yapıyoruz. 
Anlayabilseniz bu konuşmaları yapmayız. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika efendim; 
beni dinler misiniz? İlgisizdir söyledikleriniz. Lütfen 
sadet dışına çıkmaymız. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

Getirilen yasa tasarılarını inandırıcı gerekçeler
den yoksun olarak Meclise sunmaktadır. Çoğunluğu 
kısa, birkaç maddelik yasaların büyük bir kısmı Hü
kümete, yasamaya ait işlevleri devreder nitelikte ya
salardır. 

Kanun tasarıları kamuoyunun katkısından kaçı
rılarak, kamuoyunda ve ilgili demokratik kuruluş
lar nezdinde tartışılmasına olanak sağlamadığı gibi, 
kendi milletvekillerine dahi tasarıları yeterince ince
leme, değerlendirme fırsatı vermeyecek bir zamanla
ma yapmaktadır. ((ANAP sıralarından gürültüler, 
HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Oktay, çok istirham edece
ğim, konunun dışına çıkıyorsunuz. Bir ihtarda bu
lundum. İkinci ihtarda bulununca eğer yine devam 
ederseniz sözünüzü keserim. Bunların konuşulacağı 
yerler var. Onun için, lütfen sadet içinde konuyla 
ilgili konuşunuz. 

M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Sayın Başka
nım, anarşi ve terörün iki nedeni vardır. Bunlardan 
birisi siyasal, öbürüsü sosyal ve ekonomiktir. Siya
sal neden demokratikleşmeyi sağlamaktır. Demokra
tikleşme ülkede sağlandığı takdirde, anarşi ve terör 
ortadan geniş çapta kalkacaktır. Bu, doğrudan doğru
ya konunun içindedir efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın hatip, komisyon başkanlarıy
la anarşinin alakası çok. uzak; Lütfen o kısımları ge
çiniz. 

M. SEYFl OKTAY (Devamla) — Değerli millet
vekilleri; iktidarın sıkıyönetim konusunda da Mec
lisle olan diyalogu diğer konulardakinden farklı de
ğildir. Bilindiği gibi, sıkıyönetim Anayasamızın 122 
nci maddesinde düzenlenmiş bir anayasa müessesesi
dir. Sıkıyönetimi gerek demokratik hukuk anlayışı
mız ve gerekse Anayasamızın sistemi karşısında de
ğerlendirecek olursak, sıkıyönetim olağandışı bir yö
netim biçimidir. Zira, Anayasamızın tabiriyle, bu yö
netimde hürriyetlerin kısıtlanması veya durdurulma
sı söz konusudur. 

Sıkıyönetimin olağandışı bir yönetim biçimi ol
ması nedeniyle Anayasamız onu 122 nci maddesinde 
titizlikle düzenlemiştir. Yakından incelediğimizde bu 
maddenin sıkıyönetim için şu esasları getirdiğini gö
rürüz: 

Sıkıyönetim ancak belirli tehlikeler karşısında baş
vurulacak bir müessesedir. O tehlikeler 122 nci mad
denin 1 inci fıkrasında şöylece belirtilmiştir: 

İM. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Kanun hük
münde kararname çıkarmak yetkisi yasama etkinli
ği bakımından tamamen istisnai bir hüküm olması
na karşın, Anavatan İktidarı bu yolu âdeta istisnai 
olmaktan çıkarmış ve temel kural haline dönüştürü
cü uygulamalarda bulunmuş, âdeta kendisini mecli
sin yerine koymuştur. (ANAP sıralarından gürültü
ler), 
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«Anayasamızın tanıdığı hür demokrasi düzenini 
veya temel hak veya hürriyetleri ortadan kaldırmaya 
yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren haller
den daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması 
Veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş-
göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın 
veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya 
dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygın
laşması» halleridir. Bu nedenler dışında sıkıyöneti
min ilanı olası değildir. 

Sıkıyönetim ilanı ve uzatılması süre olarak belirli 
ve sınırlı tutulmuştur. Bu süre ilk ilanda en çok 6 
ay, daha sonraki uzatmada en çok 4 ay olarak belir
lenmiştir. 

Sıkıyönetim Yüce (Meclisin kararına bırakılmış
tır. Ayrıca, Türkiye iBüyük Millet Meclisi gerekli gör
düğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uza
tabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir. Sıkıyönetim, 
Anayasal bir müessese, hukuksal bir müessese olma
sı nedeniyle sıkıyönetimde de hukukun üstünlüğü ca
ridir. Nitekim, Anayasamızın 122 nci maddesinin be
şinci fıkrası, «Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hal
lerinde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin 
nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyet
lerin nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı ve sa
vaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöster-
rnesi halinde vatandaşlar için getirilecek yükümlülük
ler kanunla düzenlenir.» demek suretiyle, sıkıyöne
timin yasal ve objektif kurallara bağlı kalacağını 

'açıkça vurgulamaktadır. 

Görülüyor ki, Anayasamız sıkıyönetime belirli 
nedenler karşısında, belirli süre için Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin karar vereceğini hüküm altına al
maktadır. Anayasamız bu hükmüyle, ülkenin tehlike
lerini bilerek, ona vukuf ederek, ülkenin sorununa 
sahip çıkmasını Yüce Meclise emretmiştir. Hükümet 
her şeyden evvel ülkemizin maruz bulunduğu tehli
kelerin ne aşamada olduğunu, anarşi ve terörün ne 
durumda bulunduğunu, alınan önlemleri, varılabile
cek sonuçları Yüce Meclise tüm gerçekleriyle sun
malıdır. Hükümet böylesine önemli konuda kendisi
ni Meclisin denetimine sokmalı, Meclisin direktif ve 
temennilerini almalıdır. Yüce Meclisin Anayasal gö
revini ancak böylece yerine getirebileceğine, konu
ların çözümünün böylece kolaylaşabileeeğine inan
maktayız. 
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Değerli milletvekilleri, sıkıyönetim uygulamala
rıyla ilgili iki konuya değinmek istiyorum. Bilindiği 
gibi, belli çevrelerde de olsa, işkence iddiaları sürüp 
gitmektedir. IBU iddiaların bir yerde açıklığa kavuş- N' 
ması ve ondan sonra da durmasının gereğine inan
maktayız. Zira bu husus, Devletimizin ve Ulusumu
zun itabarıyla ilgili bulunmaktadır. Yüce Meclis bu 
konuda da etkin denetimini yapabilmelidir. Anaya
samızın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası, «Kimse
ye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysi
yetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye ta
bi tutulamaz» demektedir. İşkencenin bir yöntem 
olarak uygulandığına inanmak olası değildir; an
cak bu iddialar karşısında ilgilileri aklama görevi Yü
ce Meclise düşmektedir. İBu konu bir Meclis Araştır
masıyla açıklığa kavuşturulmalıdır, Yüce Meclis 
Anayasal görevini yerine getirmelidir. 

Değerli milletvekilleri, grubumuzun sıkıyönetim 
uygulamalarıyla ilgili olarak üzerinde durduğu ikin
ci konu ise; sakıncalılar konusudur. 1402 Sayılı Ya
sanın 2 nci maddesine 2766 Sayılı Yasa ile ilave edi
len hükme göre, sıkıyönetim komutanlarının bölge
lerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açı
sından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri 
yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre 
atanması veya işine son verilmesi, mahallî idarelerde 
çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine 
son verilmesi hakkındaki işlemleri ilgili kurum ve 
organlarca derhal yerine getirilir. Bu şekilde işlerine 
son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve ka
mu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha kamu hiz
metlerinde çalıştırılamazlar. 

BAŞKAN -*- "Üç dakikanız var efendim. 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Bu şekilde iş

ten atılanların sayısının ne miktarda olduğunu kesin 
olarak bilmiyoruz; ancak bunların yüzbinlerle ifade 
edildiğini duymaktayız. Bunlar herhangi bir yargı 
organınca hüküm giymeden, ömür boyu cezalandı
rılmış nevi şahsına münhasır bir cezalı grubudurlar. 
Çoğu aile reisidir; birçokları binbir güçlükle tahsili
ni ikmal ederek kendilerini hizmete hazırlamış kişi
lerdir. öyle görülüyor ki, bunlar devletin ilgilenme
si gereken bir sosyal problem oluşturmaktadırlar. Bun
ları tümüyle dışlamak mümkün olmadığına göre, ka
mu hizmetinde çalıştırılması da mümkün olmayan 
bu insanlarla ilgili olarak Hükümetimiz nasıl bir sos
yal tedbir düşünmektedir? Hâlen güvenlik soruştur-
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maları sonucunda işe alınmayanları da eklersek, or
taya daha büyük bir rakamın çıkacağı muhakkaktır. 
Bu sakıncalı ve hizmetleri yararlı olmayan topluluk, 
toplumcu ve hümanist bir yaklaşımla sorunlarına ça
re aranması gereken bir topluluk durumundadır. Halk
çı Parti Grubu olarak biz, bu konuda, alınacak ted
birlerin geniş ölçüde yaraları saracağına ve toplum
sal barışa katkıda bulunacağına inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri; konuşmamın başlangıç bö
lümünde anarşi ve terörün üstesinden gelmenin siya
sal önlemleri yanında, sosyal ve ekonomik önlemle
ri olduğunu da vurgulamıştım. Evet, anarşi ve terö
rün üstesinden gelmenin ikinci koşulu, sosyal içerikli 
bir ulusal ekonomik politika uygulanmasıdır. Bir ül
kede ekonomik politika ülkenin koşullarına göre, ül
kenin sosyal ve ekonomik önceliklerini nazara alarak 
düzenlenmiyorsa, gerçek anlamda ulusal olma nite
liğini kazanamaz. Üretimi artırmıyor, işsizliğe çare 
bulmuyorsa, o politikanın sosyal içerikli olduğu söy
lenemez. Üzüntüyle söylemek gerekirse, ülkemizde 
uygulanan ekonomik politika bir T'MF reçetesinden 
başka bir mahiyet taşımamaktadır. ifMF, Tanzanya' 
ya uyguladığı reçeteyi Türkiye'ye de uygulamaktadır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Teşekkür ederim. 

Bugün bu reçete uyarınca yatırımlar kısılmakta, 
ücretler ve taban fiyatları aşağı seviyede tutulmakta, 
yapılan zamlar bu politikalarla birlikte yoksulu daha 
yoksul yapmakta, sosyal dengesizlikleri artırmakta, 
açlık ve sefalet kapıyı çalar hale gelmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayınız. 

ıM. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, 

Çalışanların ücretleri geçimlerine yetmediği gibi. 
giderek işsizler ordusu da büyümektedir. İşsizliğin 
büyüdüğü bu dönemde Hükümetin idarede partizan
ca kadrolaşma çalışmaları da huzursuzlukları artıran 
bir başka konu olmaktadır. 

İBAŞfKiAN — Sayın Hatip, sözünüzü keseceğim, 
hiç ilgisiz şeyler söylüyorsunuz efendim. (ANAP sı
ralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) Lütfen 
bağlayınız. 

İM. SEYFÎ OKTAY ((Devamla) — Bu tedbirler 
alınmadığı takdirde.. Geçiyorum Sayın Başkanım, 
ikazınız üzerine. 

IBAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
M. SEYFÎ OKTAY ((Devamla) — (Bu tedbirler, 

bu köklü tedbirler, anarşi ve terörün kaynağına ine
cek bu tedbirler alınmadığı sürece, bu tehlikelerin 
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kökenine iniimediği sürece anarşi ve terörün kökün
den kazınacağına ve önleneceğine inanmıyoruz. 

Bütün bu arz ettiğimiz durumlar karşısında Hü
kümet politikalarının Meclis tarafından sürekli ve et
kin bir denetime tabi tutulmasını gerekli ve önemli 
buluyoruz. 

/BAŞKAN — Bağlayınız, vakti geçiriyorsunuz. 
!M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Halkçı Parti 

Grubu olarak biz, Hükümetin ekonomik politikasını 
da anarşiyi yok etme bakımından ümit verici bir po
litika olarak görmemekteyiz. Halkçı Parti Grubu 
olarak, Hükümetin siyasal, sosyal ve ekonomik po
litikasını tezelden ve yeniden gözden geçirmesini ta
lep ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar, gürültü
ler). 

IBAŞKAN — Lütfen efendim. 
M. SOYEl OKTAY (Devamla) — Demokrasi

nin işlerlik kazanması için gerekli önlemleri almasını 
istiyoruz. İşsizliğe çare bulacak, adaletli bölüşümü 
sağlayacak, üretimi artıracak, pahalılığı önleyecek, 
ülke koşullarına uygun bir ekonomik politika uygu
lamaya davet ediyoruz. (ANAP sıralarından gürültü
ler). 

AHMET İLHAMI 1KÖSEM (İMalatya) — Halâ 
bağlamadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü keseceğim. 
M. SEYFİ OKTAY '(Devamla) — Sayın Başka

nım; bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen; 

•M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Şu hususu da 
huzurunuzda beyan etmeden ve Hükümetten sorma
dan ayrılamayacağım:' 

Sıkıyönetim ilan edilen illerde sıkıyönetimin kal
dırılarak olağanüstü hal ilan edilmesini uygun görmü
yoruz. Bu illerde anarşi ve terör devam ediyorsa, sı
kıyönetimi kaldırmak neden? Etmiyorsa, olağanüstü 
hal ilan etmenin anlamı nedir? "Geçen defa olağan
üstü hal ilan edilen illerde durum nedir? O illerde ola
ğanüstü hal neden devam etmektedir? Bu konunun 
cevaplarını da Sayın Hükümetten talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. Tamam, vakti
niz doldu, 

iM. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Grubum ve 
şahsım adına Ulusumuza esenlikler diler, hepinize 
saygılar sunarım. ((Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oktay. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Talat Sar

gın, buyurun, (ANAP sıralarından alkışlar). 
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ANAP GRUBU ADINA TALAT SARGIN ((To
kat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; Anavatan Partisi Grubu adına sıkıyönetimin ba
zı illerde kaldırılmasıyla ilgili görüşümüzü arz et
meye çalışacağım. 

(Bilindiği üzere, 1Û Eylül 1980 tarihinden evvel 
bölücülük, anarşi ve terör ülkemizi bir iç harbin eşi
ğine getirmek ve parçalamak durumuna sokmaktay
dı. 12 Eylül'den sonra alınan büyük ve önemli tedbir
ler ve uygulanan sıkı bir mücadele sonucunda bugün 
daha iyi bir seviyeye ve demokratik düzene dönmüş 
bulunmaktayız. Bugün için de anarşi ve terör ile 
bölücülük hareketlerinin kökünün kazındığını iddia 
etmek mümkün değildir. Ancak, Anavatan Partisi 
Hükümetinin kesin kararlı, taviz vermeyen politika
sı sonucunda bugünkü olumlu seviyeye geldiğimizi 
sevinçle ve iftiharla görmekteyiz. Bunun içindir ki, 
bu tedbirlerin tüm illerde birden bire kaldırdmasının 
da uygun olmadığı idraki içindeyiz. (Bugün huzuru
nuza 41 ilde sıkıyönetimin devamı, 11 ilde olağanüstü 
halin uygulanmasını ve İH ilin de normal yönetime 
geçilmesi talebiyle karşı karşıya gelmiş bulunmakta-. 
yız. Bunu, altı aylık iktidarda, demokratik bir ikti
darda çok kısa sürede çok olumlu bir netice olarak 
görmekteyiz. Bunun sonuçlarının tüm illere raci ola
cak ve tüm illerin normal yönetime geçmesi seviye
sine erişmesini temenni etmekteyiz ve bu teklifi biz 
Anavatan Partisi Grubu olarak olumlu ve başarılı 
görmekteyiz. 

Sayın Alpkaya komutanımız, Silahlı Kuvvetleri
mize güvenlerinden dolayı sıkıyönetimin bu illerde 
'kaldırılmasına olumlu oy vereceklerini ifade buyur
dular. Anavatan Partisi Grubu da, Silahlı KuVvetle-
rimize kesin olarak güvenmekte, güvenlik kuvvetleri
mize güvenmekte ve Türk Devletine ve Türk Devle
tinin güçlerine güvenmektedir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) ©ütün bu güçler içerisinde inanıyoruz ki, 
bu uygulanan politikalar sonucu en kısa zamanda 
tüm illerde.. 

İM.. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Herkes güveniyor beyefendi, herkes güveniyor. 

BAŞKAN —.Lütfen efendim... 
TALAT SARGIN (Devamla) — Normal yöne

time geçme çabasına çalışılacaktır. 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar).' 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, müdahale etmeniz gerekir efendim, 
müdahale etmeniz gerekir; lütfen Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin müdahalenizden ne dediğini. 
anlamadım ki hatibin. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Çok ciddî söylüyorum, anlayamadım. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Herkes güveniyor. Devlete ve orduya güvenmeyen 
yoktur bu Mecliste Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne dediler efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — • 

Lütfen işitiniz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu tarzda müzakereler 
daha heyecanlı, daha kalabalık olacak; anlaşıldı, peki 
efendim. 

SEYHMUS BAHÇECİ (Diyarbakır) — Zatıâli-
nizin idaresinde öyle olur efendim. 

BAŞKAN — Efendim? 

SEYHMUS BAHÇECİ (Diyarbakır) — öyledir 
efendim. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Vecihi Ataklı, bu
yurunuz. . 

Süreniz 10 dakika Sayın Ataklı. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Gumhuriyet döneminde bölge
sel ve genel düzeyde ve çeşitli zamanlar içerisinde sı
kıyönetim uygulamaları mecburiyetiyle karşı karşıya 
kalınmış ve Silahlı Kuvvetlerimiz bu görevi yüklen
mek zorunda bırakılmıştır. 

Şüphesiz, şartlar gerektirdiği ve devlet-millet gü
venliği için başka çıkar yol kalmadığı zaman sıkı
yönetim tatbikatına geçilmesi anayasal bir zorunlu
luk ve görevdir. 

Aslında, bir memlekette sık sık bu yönde bir uy-
sulama mecburiyetinde kalınıyor ve özellikle ara re
jimlere geçiliyorsa, gelmiş geçmiş siyasî kadroları
mızın politik hayatımızdaki tutum ve davranışlarını 
gözden geçirmemiz ve gerçekçi bir şekilde değerlen
dirmemiz gerekmektedir. 

Dünyanın hiçbir yöresinde ve hiçbir devletinde 
siyasal kadroların hata ve günahları yüzünden sık 
sık görev almak durumunda olan silahlı kuvvetler 
bir daha kışlalarına dönmemekte, dönse bile oluşan 
alışkanlıklarla Ve ufak tefek bahanelerle tekrar yö
netime elkoymaktadırlar. Bunun yegâne istisnası 
Türk Silahlı Kuvvetleridir. Gumhuriyet Ordusu, ken
disini politikanın dışında ve üstünde tutmayı Atacın
dan kalan kutsal bir miras olarak sürdürmesini bil
miş ve bu sebeple de dünyanın en disiplinli ve en 
güçlü bir atâlet ordusu olduğunu bütün dünyaya ka
bul ettirmiştir, 4 
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Nitekim, SilaJb.li (Kuvvetler tç Hizmet Yasasının 
43 üncü maddesiyle, «Türk Silahlı Kuvvetleri her tür
lü siyasî tesir ve düşüncenin dışında ve üstündedir» 
hükmü getirilerek, bu duyarlılık belirlenmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerimiz sık sık ve uzun süre asıl gö
revi dışında bir görev alma mecburiyetinde bırakma
nın vebali ve günahı çok büyüktür. Çünkü, sıkıyöne
tim bir törpü gibidir; Silahlı (Kuvvetleri ve onun son 
derece özverili mensuplarını, ne kadar dikkatli olur
larsa olsunlar, zedeler ve menfi yönde etkileyici olu
şumlara sebep olur. 

Şüphesiz, 27 Mayıs ve 12 Eylül öncesi olaylar ve 
olguları önlemek için bir müdahalede bulunmaktan 
'başka çare kalmamıştı, Devlet kurtarılmış, huzur ve 
güven ortamı sağlanmıştı; ama bu sağlanırken Silah
lı Kuvvetler hiç de istemediğimiz bazı risklerin altına 
girmek ve bazı değerlerinin zedelenmesine katlanmak 
durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Bunu, bir bakı
ma sıkıyönetimin getireceği normal sonuçlar olarak 
da değerlendirmemiz mümkündür. 

Genelde bir değerlendirme yapmak gerekirse şun
ları tespit etmemiz mümkündür: 

Sayın milletvekilleri, sıkıyönetim ister istemez Si
lahlı Kuvvetleri politikanın içine çekmekte ve görev 
itibariyle de politik kararlar alma ve uygulamalara 
mecbur kılmaktadır. Sıkıyönetim uzadıkça, bu sü
reç içinde bazı konularda orduyla halk tabakaları az 
veya daha kapsamlı ölçüler içinde karşı karşıya gel
mekte ve bu durum geleneksel millet - ordu 'bütün
lüğünü ve sevgisini zayıflatıcı bir faktör olmaktadır. 
Gücünü ve sevgisini milletten alan bir ordu için, bu-

% nun çok önemli bir sorun olduğuna inanıyor ve bu 
sebeple büyük bir kaygı duyuyorum. 

Bazı alt kademelerdeki güvenlik ve asayiş görev
lileri sıkıyönetim dönemlerinde normal dönemlere 
oranla daha büyük çapta haksız ve usulsüz uygula
maları sıkıyönetim şemsiyesi altında yapmak rahat
lığına kavuşmaktadırlar. Haksızlığa uğrayanlar kor
kudan suskun kalmakta, hakkını arayamamanın ezik
liği ve korkusu içinde yaşamaktadır. Bu suretle sı
kıyönetim komutanlarının bilgisi olmadan, özellikle 
Silahlı Kuvvetler mensupları dışındaki bazı güvenlik 
görevlileriyle memurlarının hatalı tutum ve davranış
ları neticesinde duyulan kırgınlıkların bedeli Silahlı 
Kuvvetlere fatura edilmektedir. 

Sıkıyönetim uygulamalarında çok önemli görülen 
'bazı olayların üzerine ivedilikle gidilmesi mecburi
yeti, inceleme ve araştırmayı ikinci plana atmayı ge-

* rektirmekte ve bu zorunluluk alt kademe personeli-
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' nin yetersiz ve tecrübesiz olması hallerinde de bir 
kısım vatandaşların haksızlığa ugK .asına, kurunun 
yanında yaşın da yanmasına sebep olmaktadır. 

Asıl ve en önemli olan konu şudur: Sıkıyönetim 
komutanlarının bir kısım kuvvetlerini yurt içi gü
venlik kuvveti olarak ayırmak mecburiyetinde kalma
ları, ister istemez eğitimde ve disiplinde bir zafiyeti 
de beraberinde getirmektedir. 

Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik durumu ile bu
gün Türkiye çevresinde gelişen olaylar göz önünde 
tutulduğu takdirde, modern silah ve teçhizatla dona
tılmış bir ordunun en yüksek eğitim ve disiplin dü
zeyinde harbe hazır bir durumda bulundurulmasının 
önemi, özellikle Türkiye (Büyük Millet Meclisi ile 
yetkili ve sorumlu mevkide olanlar için hassasiyetle 
üzerinde durulması ve değerlendirilmesi gereken bir 
sorun olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu olumsuz faktör
lerden çıkarılacak kısa ve açık sonuç şudur: Türk 
Silahlı Kuvvetleri mümkün olabilen en kısa süre için
de kışlasına dönmeli ve sıkıyönetim görevlerini gü
venlik kuvvetlerine devretmelidir. Elbette,* yurt sat
hında yaygın olan sıkıyönetimin bir anda kaldırılma
sı, olaylar ve muhtemel gelişmeler göz önünde tutu
lursa, pek kolay değildir; ama takdir edersiniz ki, 
yalnız seçim yapıp, parlamentoyu ve yerel yönetim
leri oluşturmakla demokratik düzene geçilmiyor. De
mokratikleşme süreci içinde de sivil yönetime geçişi 
belirleyen adımları gecikmeden, ama planlı ve dik
katli bir şekilde atmak lazımdır. Bunların en başın
da ve şüphesiz en önemlisi, yönetimi gittikçe sivilleş-
tirmak için, sıkıyönetimi ve benzeri yönetimleri kal
dırıcı tedbirleri getirmek, ortamı buna hazırlayarak 
demokrasiyi kendi kuralları içinde hedefine ulaştır
maktır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasiye geçiş sürecinin 
hızlandırılması ve demokrasinin bütün unsurlarıy
la devlet ve millet hayatındaki yerini alması, demok
rasi yoluna konulan engellerin kaldırılmasına bağlı
dır. Bu koşulları gerçekleştirmedikçe, gerçek de
mokrasiden bahsedilemez ve hedefe varılamaz. 12 
Eylül sonrası yönetimi bütün ağırlığı ile demokrasi
yi yozlaştıran ve devlet hayatını tehlikeye sokan anar
şi ve terörizmle ciddî ve çok etkili bir mücadeleye 
girmiş ve milletin de onayını alarak, aşırı sağ ve sol
da kümelenen anarşi odaklarını etkisiz hale getire
rek demokrasi yolundaki en tehlikeli ve sakıncalı en
gelleri büyük çapta ortadan kaldırmıştır. 6 Kasım 
Seçimleriyle kurulan Parlamento ve onun içinden çı-
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kan tktidar, bu yoldaki diğer engelleri ve pürüzleri 
de kaldırarak, yurtta sağlanan huzur ve sükûn ortamı 
ile 'birlikte gerçek demokrasiyi kurmak zorunluluğu 
altına girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, demokrasiye geçişi süratlen
dirmek ve ortamı buna hazırlamak, önce Hüküme
tin ve tktidar Partisinin, sonra da başta siyasî parti
ler olmak üzere, bütün anayasal kuruluşların birin
ci görevi değil midir? Parlamenter demokrasiye geç
tiğimiz 6 aylık döneme bir baktığımız zaman, Sayın 
Özal Hükümetinin bu geçiş ortamını nasıl ve ne yön
de hazırladığını dehşetle görüyor ve yarın için çok 
büyük kaygılara düşüyoruz. Neden? Hükümet, de
mokrasi yolundaki taşları temizleyeceği yerde, 12 
Eylül öncesi olayların (hazırlayıcısı ve teşvikçisi bazı 
kadroları ve aşırı akımları bu yol üzerine teker teker 
ve akıl almaz bir pervasızlıkla koymakta, âdeta nor
mal demokrasiye geçişi engellemekte, en azından bu 
süreci uzatmak gayreti içinde görülmektedir. 

özellikle, merkezî ve malhallî yönetimle ilgili ka
demelerde aşırı sağ uçların kadrolaşması sinsice ger
çekleştirilmekte ve 12 Eylül öncesi durdurulan ve dış
lanan 'bu akımlar o noktadan alınarak bir yarış baş-
latırcasına ileriye götürülmektedir. IBu gidişin çok 
tehlikeli olduğunu ve bu oyunu evvelce oynayanların 
kendi siyasî kadrolarıyla 'birlikte millete ve devlete 
son derece zarar verdiklerini ne kadar çabuk unut
tuk. Hatırlayacaksınız, 9 Mayıs 1984 günü bu kür- . 
süden yaptığım bir konuşmada, Hükümeti bu yön
de ikaz etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen bağlayınız efen
dim. 

VECÎHit ATAKLI (Devamla) — Sayın milletve
killeri, aradan bu kadar zaman geçti, Hükümet için
deki çeşitli alkımların ve özellikle ağır baskı yapan 
grupların tesiri ve onların Kabinedeki temsilcileri 
vasıtasıyla devlet kapılarını yine 9 Mavıs tarihinde 
söylediğim gibi, ülkücü ve selametçi militanlara ar
dı ardına açmış, demokrasi yolunun üzerine kayala
rı koymava devam etmiştir. Bu parvasızlık nereden 
geliyor? (HP sıralarından alkışlar) 

Geçmişte Atatürk devrimlerine, Cumhuriyetin te
mel ilkelerine, çağdaş Türkiye kavramına ve en önem
lisi demokratik ve laik Cumhuriyete ters düşen ve 
kanlı terör eylemlerinde taraf olan bu kadrolaşma 
hareketi 12 Eylül öncesi durdurulan noktadan alı
nıp, bunun bayraktarlığı yapılarak nereye gidilmek 
ve kimlere ne gibi mesajlar verilmek isteniyor? 
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Sayın milletvekilleri, bu tutum, demokrasiye ge-
ç;ş sürecinin aşılmasını çok zorlaştırır ve hatta im
kânsız kılabilir. Hükümetin ve tktidar Partisinin tu
tumu ve çarpık anlayışı demokrasiyi düzlüğe çıkara
maz, kendilerini de son derece ağır olan bir sorum
luluktan kurtaramaz. Bu kadrolaşmava kılıf hazır
lamak üzere «Bürokrasiyi yeniden düzenleme ve teş
kilatlanma» diye bir yol tutturdunuz. Yıllarını dev
let hizmetine vermiş ve almteri dökerek adım adım 
bulunduğu en yüksek devlet görevine gelmiş bürok
rattan küçük memura kadar çalışanları huzursuz 
kılan ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir uy
gulamaya gidiyor, devlet kadrolarını devlet hizmetin
den nasibi olmayan belli fikirlerin temsilcileriyle 
dolduruyor ve bu yolla kadrolaşmayı bu perde ar
kasında yapıyorsunuz ve siz Devleti böyle bir kad
ro ve zihniyetle yöneteceğinizi sanıyorsunuz. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Mec
lise hakaret ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
VECtHt ATAKLI (Devamla) — Memuru ami

re, müdürü genel müdüre, velhasıl devlet çarkımızı 
döndüren insanlarımızı kaderlerine küstürüp, yarının
dan endişe eder bir ruhî bunalıma sürüklüyor ve bu 
suretle huzur ve güven ortamını siz bozuyorsunuz. 
Bu tutumunuzla siz demokrsiyi nasıl düzlüğe çıka
racak, nasıl rayına oturtacaksınız? Bütün gücünüzle 
demokrasiyi bataklığa ittiğinizi hissetmiyor, görmü
yor musunuz? 

AHMET ÎLHAMt KÖSEM (Malatya) — Yüce 
Meclise hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Sayın hatip... 
VECİHt ATAKLI (Devamla) — Bütün bu dav

ranışınızla sıkıyönetimin uzamasına... 
BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica ede

yim. Efendim, birkaç arkadaşa da hatırlattım bura
da, defaten ifade ediyoruz. Devamlı olarak Başkan
lığa hitap buyurunuz efndim, «siz, biz» diye isimler
le yahut zamirlerle konuşmayalım. Burada konuş
malar doğrudan doğruya Başkanlığa ve Umumî He
yete yapılır. Lütfen efendim ve bağlayınız, sürenizi 
geçiyorsunuz. 

VECtHt ATAKLI (Devamla) — Peki efendim. 
Bütün bu davranışlarla sıkıyönetimin uzamasına, 

sıkıyönetimin kaldırıldığı yerlerde olağanüstü du
rumun ilan edilmesine zemin hazırlayarak, milleti 
inleten ekonomik politikanızı ve kadrolaşmanızı da
ha kolay ve bir tepki gösterilmeden uygulama im
kânını devam ettiririz diye düşünüyorsanız, o zaman 
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Silahlı Kuvvetlerin bu göreve daha uzun bir süre 
devamı sonunda uğranılacak zararın ve bunun ge
tireceği sorunların nasıl karşılanacağının hesabını da 
vermeye hazır olunuz, Bizim ve kamuoyunun bu yol
daki... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, süre
nizi geçiyorsunuz. 

VECÎHİ ATAKLI (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, bağlıyorum. 

BAŞKAN — O zaman, siz bildiğiniz sürece bu
nu konuşacaksınız Başkanlığın vazifesi yok. 

AHMET İLHAMI KÖSEM ([Malatya) — Nere
ye hesap soracaklarmış, sorsunlar efendim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
VEGİHİ ATAKLI (Devamla) — Müsaade bu

yurun efendim, müsaade buyurun. 
AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Efen

dim, Yüce Meclisten hesap soruyorlar. 
BAŞKAN — Hayır efendim, Yüce Meclisten 

değil, İktidardan hesap soruyor. 

VECÎHİ ATAKLI (Devamla) — Hükümete so
ruyoruz. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
VECÎHİ ATAKLI '(Devamla) — Bağlıyorum 

efendim, bağlıyorum, heyecanlanmasın arkadaşlar. 
Sayın özal, «Tekerlek kırılınca yol gösteren çok 

olur» derler; biz, tekerlek (kırılıp araba devrilmeden 
önce gerçek yolu gösteriyor ve iç bünyenizdeki bu 
karmaşık yapısal olgunun devlet dairelerinde ve ye
rel yönetimlerdeki kadrolaşma mücadelesi ve Ata
türk ilkelerine ters düşen uygulamalar ve faaliyetler 
sonunda arabanın devrilmemesi için sizi dikkatli ve 
tedbirli olmaya davet ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hatip lütfen, kesiyorum sö
zünüzü. 

VECİH! ATAKLI "(Devamla) — Netice olarak 
şunları ifadeyle sözümü bitiriyorum» (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen suiistimal etme
yim efendim, 

VECÎHİ ATAKLI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten aynı şeyleri tekrar
lıyorsunuz ve sürenizi de aştınız. 

VECÎHİ ATAKLI (Devamla) — Hayır efendim, 
aynı şeyler değil. 

Netice olarak şunları ifadeyle sözlerimi bitiriyo
rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
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VECÎHİ ATAKLI (Devamla) — Hükümet, yu
karıdaki açık ve seçik bir şekilde arza çalıştığım tu
tum ve sakat davranışlarından vazgeçerek, normal 
demokratik düzene geçişi hazırlayan ortamı yarat
malı, sıkıyönetimi kaldırma sürecini süratlendirici 
çalışmalar yapmalıdır. Demokrasiye geçişin önemli 
bir işareti sayılan sıkıyönetim kaldırılırken, o yerler
de olağanüstü hal ilanı ile yeni bir sıkı yasa döne
mi başlatılma alışkanlığına gidilmemeli, Hükümet 
daha evvelden bu tedbiri almayı gerektirmeyecek or
tamı hazırlamalıdır. Sıkıyönetimin kademeli olarak 
kaldırılması ve gerektiğinde görevi devralacak gü
venlik güçlerinin... 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözünüzü kesiyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VEClHt ATAKLI (Devamla) — ... toplanması 
için lüzumlu plan ve program yapılmalıdır. 

Saygılarımla arz. ederim. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, demokrasiyi 
savunuyoruz, demokrasiyi yerine oturtmak istiyo
ruz ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde uygu
lamak mecburiyetindeyiz her şeyden önce. 

Şimdi, elimizde bir İçtüzük var, o İçtüzük Mec
lisler tarafından çıkarılmış, orada süreler tahdit edil
miş, Başkan defalarca ikaz edecek, ama arkadaşla
rımız kendi bildikleri gibi konuşacaklar; bu nasıl de
mokrasi olacak ve nasıl yöneteceğiz biz? (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ondan sonra, 
herhangi bir şekilde bir noktayı kaçırdığımız zaman 
arkadaşlardan ihtar alacağız, azar alacağız; olmaz, 
biraz insaflı olalım. 

'Sayın Kadri Altay, buyurun efendim. (Alkışlar) 
Sayın Altay, süreniz 10 dakikadır efendim, elifi 

elifine bitecek* 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Çok kıymetli Ba5-

kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 10 dakika gibi 
bir müddet tanındı, ben huzurunuzda çok kısa kala
cağım, ama gerçeği dile getireceğim. 

6 Kasım demek, demokrasinin kendisi demektir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 6 Ka
sım, sizi buraya getiren tarih demektir, hepimizi bu
raya sokan tarih demektir; daha ne bekliyoruz? Gü
ven demektir. 

Efendim, Miliyetçi Demokrasi Partisi olarak 
biz 6 Kasıma giderken önce güvenlik diye iddia et
tik ve bu konuda ileri gittik; ANAP «önce ekonomi, 
sonra güven» dedi. 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — öyle de
medi, öyle demedi; önce güven dedi* 
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BALKAN — Lütfen ©fendim, lütfen. 
KADİRİ ALTAY (Devamla) — Aynı kapıya çı

kar, beraberiz o konularda Sayın ANAP'lı. (MDP 
sıralarından alkışlar) Halkçı Parti ise «önce eşitlik» 
dedi, eşitliğinin takdiri kendilerinde, (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri alkışlar) Biz «Kanun eşitliği» 
diyoruz; kanunda eşitlik önemli. 

Şunu dile getirmek istiyorum arkadaşlar: Ben, 
kösteğim itilbaırlilyılıe inisan ööldlürme sanaıtım bülten biri
si idim; ama ibu mesleğimi de ellerimizden aldılar, 
1980'den evvel neredeyse Ordunun aslî görevini bile 
alıyorlardı; ne kadar çabuk unutuyoruz bu işleri... 
12 BydiÜ 'har şeyti ortaya kioydu; ama 12 Eyfflül'den 
sonra 6 Kasım Orduyu kışlasına da soktu; yapanlara 
huzurunuzda şükran borcumuzu dile getirmek isti
yorum. ı(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bunun için şunu belirtmek istiyorum': 6 aydan 
beri Hükümet güven yönünden her türlü tedbiri yü
rütüyor; ama vasat öyle bir vasat ki, Hükümetin yet
kileri dahi buna yetmiyor; görüyoruz. Sıkıyönetimin 
devamını, kısmî de olsa istiyor; biz bunların huzu-
rundayız, yanındayız. Elbette ki, böyle birdenbire ol
mayacak bu iş. Onun için Hükümeti bu konuda, sı
kıyönetim yönünden destekleyeceğiz. 

Sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
Efendim, müzakereler son bulmuştur. Şimdi tez

kereleri teker teker okutup oylarınıza arz edeceğim. 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildiri
siyle tüm yurtta ilan olunan ve son olarak 54 ilde 
19.3.1984 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle 
uzatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.3.1984 
tarihli ve 2 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan sı
kıyönetimin; 

1.! Afyon, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Ço
rum, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Tekir
dağ ve Yozgat illerinde 19.7.1984 günü saat 17.00'den 
itibaren kaldırılmasının, 

2< Diğer 41 ilde 19.7.1984 günü saat 17.00'den iti
baren 4 ay süreyle uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 28.6.1984 tarihimde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz- ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
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BAŞKAIN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul 
edilmiştir^ 

2 nci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 120 nci ve 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 
(b) bendine göre, 8 ilde 19.3.1984 günü saat 17.00' 
den geçerli olmak üzere, Bakanlar Kurulunun 
1.3.1984 tarihli ve 84/7781 sayılı kararıyla 4 ay sü
reyle ilan edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
2.3.1984 tarihli ve 3 sayılı kararıyla onaylanmış bu
lunan olağanüstü halin; 

1. Bitlis, Çanakkale, Kastamonu ve Sinop ille
rinden 19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren kaldı
rılmasının, 

2. Çankırı, Gümüşhane, İsparta ve Kırşehir ille
rinde 19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay 
süreyle uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 28.6.1984 tarihimde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul1 edil
miştir. 

CAHfT TUTUM (Balıkesir) — İttifakla^ değil, ek
seriyetle. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Amasya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Niğde, Rize, 
Sakarya illerinde Anayasanın 120 nci ve 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasının (b) bendine göre 19.7.1984 günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle olağan
üstü hal ilan edilmesi hakkındaki Bakanlar Kuru
lunun 28.6.1984 tarihli ve 84/8240 sayılı kararının 
sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
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BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 28.6.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınla
narak basılıp dağıtılmış bulunan, 14.4.1930 tarihli ve 
1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 
58 inci Bendine Dört Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısının 48 saat kaydı aranmaksızın günde
me alınmasına dair Başbakan Turgut Özal'ın öner
gesi. 

BAŞKAN — Efendim, sunuşlarda Başbakanlığın 
İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre verilmiş bir öner
gesi var; okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

14.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine 4 Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı gerçek ve tüzelki
şilerin de toptancı halleri kurabilmelerini ve böylece 
tüketiciye daha yararlı hizmet verebilmelerini sağla
maktadır. 

Konunun önemine binaen bir an önce kanunlaş
ması gerektiğ'nden, 28.6.1984 tarihli gelen kâğıtlarda 
yayınlanan ve basılıp dağıtılmış bulunan 91 Sıra Sa
yılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 53 üncü maddesine 
göre 48 saat 'kavdı aranmaksızın gündeme alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut özal 

Başbakan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
a) SİYASİ PARTİ GRUBU TEKLİFLERİ 
1. — Gündeme alınması kararlaştırılan 91 Sıra 

Sayılı Kanun Tasarısının, Gündemin «Kanun Tasa* 
rısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmının 1 inci şırasında yer almasına ve görü
şülmesine bugünkü birleşimde başlanarak, çalışma 
süresinde bitirilememesi halinde bitimine kadar çalış
ma süresinin uzatılmasına dair Anavatan Partisi Gru
bunun teklifi. 

BAŞKAN — Bir ikinci tezkere var, onu okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başjkanlığına 
İçtüzüğün 50 nci maddesinin 7 ve 8 inci fıkraları 

ile 55 inci maddesine göre 28.6.1984 tarihinde top
lanan Danışma Kurulunda parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası 
uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını arz 
ederim. 

Ercüment Konukman 
Anavatan Partisi Grup 

Başkanvekili 
Öneri : Gündeme alınması kararlaştırılan 91 Sıra 

Sayılı 14.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine 4 Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının gündemin, 
«Kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen 
diğer işler» ıkısmıriın 1 inci sırasında yer alması ve 
görtöşmd'erıine ıbuıgülnikü bıirfaşlımlde baışflanımıası, çafliış-
ma süresinde bitirilememesi halinde bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 

Türk gemisinin İrak savaş uçaklarınca bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki sözlü soru, mehil verildiği için 
ertelenecek. 

2. — Kara Milletvekili Ömer Kuşhan'tn, Yargı
tay ve Danıştay a üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (61106) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, Kars Milletvekili 
Ömer Kuşhan'ın, Yargıtay ve Danıştaya üye seçimi
ne iıMışkıin Adalet Bakamımdan sözlü soru öncınges'ki'e 
geçiyoruz. 

Sayın Kuşhan? Burada. 
Sayın Adalet Bakanı? Yok. 
Soru ertelenmiştir efendim. 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğhı'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Ba-
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kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi... 

Sayın Sökmenoğlu? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğarfın, Tür

kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

BAŞKAN — Şanlıurfa Milletvekili Osman Do-
ğan'm, Türkiye iîe Suriye arasındaki emlak müzake
relerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi de, bir ay mehil istenmiş olduğundan, ertelendi 
efendim. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/110) 

BAŞKAN — Beşinci sırada Erzurum Milletveki
li Hilmi Nalfoantoğlu'nun, Merhum ismet İnönü için 
yeni bir kabir yaptırılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi de, 15 gün mehü istendiği için er
telenmiştir^ 

/. —.14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye 
Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Dört 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/535) 
(S. Sayısı: 91) (1) 

BAŞKAN — Almış olduğumuz karar gereğince, 
14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Dört Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tekno
loji, Ticaret Komisyonu Raporunun müzakeresine ge
çiyoruz. 

Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Tümü üzerinde söz isteyen var mı? 
Şahsı adına, buyurun Sayın özdemir. 
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, ben Ticaret ve Sanayi Komisyonu üyesi
yim. Dün bu konu saat 13.00'te Komisyonumuza gel
di; bu gündemimizde yoktu, gündeme alındı, görüşül
dü ve ben buna muhalifim. Muhalefet şerhi koyaca
ğımı beyan ettim; dün akşam üzeri saat 17.00 sıra
larında Sayın Komisyon Başkanı bana geldi, «Sayın 

(1) 91 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı
gil'in, resmî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi... 

Sayın Abacıgil? Yok. 
Sayın Bakan? Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle' 
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgirin, tarım kredi kooperatiflerinin plasman ve 
gübre isteklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi... 

Sayın Abacıgil? Yok. 
Sayın ilgili Bakan? Var. 

Bir defaya mahsus olmak üzere, bu da ertelen
miştir. 

Bakanım bunu ivedilikle yarın görüşelim derler, görü
şeceğiz.» dedi. «Ben nasılsa buna muhalifim, muhale
fet şerhi koyacağım» dedim. Şimdi görüyorum ki sa
yın milletvekilleri, «İmzada bulunamadı» kaydı var. 
Bunu acaba öbür arkadaşlarım evlerinde mi imzala
dılar? Bu acele neden acaba? Bu halleri kuracak mü
teahhitler Meclisin kapısında mı bekliyorlar, yarın te
mel mi atacaklardır? Bu haller, belediyelerin görevi 
değil midir?. 

Burada bir şey okuyacağım muhterem milletve
killeri. 1580 Sayılı Yasanın 1 inci maddesi aynen şu
nu diyor muhterem arkadaşlarım : «Belediye, belde
nin ve belde sakinlerinin mahallî mahiyette müşterek 
ve medenî ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükel
lef hükmü bir şahsiyettir.» Belediye, aynı zamanda bir 
sosyal yardım kuruluşudur. Bu işlevleri belediyenin 
yapması, benim şahsî kanaatim daha iyidir ve ben 
buna muhaliftim. Şunu anlamadım; bu nasıl* imza
landı ve benim imzam bulunamadı? Ben burada idim. 

Bir de efendim, 1580 Sayılı Yasanın 15 inci mad
desinin 58 inci fıkrasına göre her nevi et, yağ, balık, 
zeytinyağı, peynir ve sebze, meyve, turşu, tuzlu balık 
gibi muhafazası ve satılması sıhhî, baytarî şeraite tabi 
yenilecek şeylerin müzayedeli, müzayedesiz toptan alım 

VI. — KANUN TASARI VE TEKUFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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satımını muayyen mahallerde ve belediye nezareti al
tında icraatını temin için haller tesis ve idare etmek 
görevini haizdir. Takdir Yüce Meclisindir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham ediyorum, Sa

yın özdemir, bu mesele komisyona gelmedi mi, Ko
misyonda müzakere edilmedi mi? 

CEMAL ÖZDEMİR (Devamla) — Müzakere edil
di efendim, ancak ben muhaliftim, komisyonda im
zalanmadı. Akşam üzeri saat 17.00 sıralarında idi, 
Sayın Komisyon Başkanı bana geldi, «Bakanım yarın 
bunu ivedilikle görüşelim der» dedi. «Sayın Başka
nım, ben nasılsa muhalifim, muhalefet şerhi koyaca
ğım» dedim. Fakat bana imzaya gelmedi, ama «İm
zada bulunamadı» denmiş. 

Sayın Başkanım, bütün komisyonlarda evvela müs-
vette halinde hazırlanıyor, sonra daktilo ediliyor ve 
imzalanıyor. Bütün arkadaşlarım bunu bilirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Komisyonda rapor hazırlanır, komisyonda arka

daşlar, muhalefeti varsa muhalefet şerhi koyar, orada 
da imzasını eder. Demek ki bu aceleye gelmiş. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ, TİCARET KOMİS
YONU BAŞKANI FAHİR SÂBUNİŞ ı(Bursa) — Sa
yın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, buyurun. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; Sayın 
özdemir'in açıklaması beni hakikaten hayrete düşür
dü Komisyon Başkanı olarak. Dün Komisyonumuz
da konuyu görüştük; gayet tabiî muhtelif fikirleri 
müzakere ettik. Bu müzakerelerin sonunda ((zaten ka
nun 3 maddeden müteşekkildir, ikisi yürürlük hüküm
leri ve meriyete girişidir, bir maddedir kanun) mad
denin aynen kabulü hususunu oyladım, kabul edildi. 
«Etmeyenler» dedim, tek bir -itiraz yoktu ve Komis
yonda Sayın özdemir muhalif olduğunu veya muha
lefet şerhi vereceğini bana söylemedi; bütün komisyon 
arkadaşlarım orada idi. Bilahara rapor tanzim edildi. 
Meclis hazır çalışıyorken ben raportöre talimat verdim 
ve «Lütfen dolaştır, mevcut arkadaşlarımıza imzalat» 
dedim Bu arada Sayın Bakanla görüştüm, Biz hepi
miz yeni milletvekiliyiz ben zannediyordum ki, bu bay
ram tatili dolayısıyla 2-3 gün geçtikten sonra 5 Yıllık 
Kalkınma Planı için geleceğiz Meclise ve o zaman 
hazırdır, 48 saat de geçmiş olacaktır ve kanun görü
şülecektir. Çünkü bu Kanundan gayemiz, hallere, ya
ni özel sektöre, özel ve tüzel gruplara hal açma yet-
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kişi vererek birtakım usulleri gerçekleştirebilmektedir. 
Müzakere edilecek, Sayın Meclisimiz uygun görürse 
kabul edilecek, uygun görmezse kabul edilmeyecek. 
Bu kadar basit bir hadise. Yani burada, sanki atı 
alan Üsküdar'ı geçiyormuş anlayışıyla birtakım itham
lar yapılmasını anlamak mümkün değildir. 

Durum budur. Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Selam ve saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şabuniş. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)^- Sayın 

Başkan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, ne buyurdunuz 
efendim? 

RİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Acele
nin ne manası var, onu anlayamadım. Atı alan Üskü
dar'ı mı geçti hakikaten? 

BAŞKAN — Efendim, bunları komisyonlarda tar-
tışsanız daha iyi olur. Umumî Heyette tartışmak yeri 
değil bu meselelerin. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Dört Fıkra Ek-

- lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 
15 inci maddesinin 58 inci bendine aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

«Belediyelerce, gerçek veya tüzelkişilerin belediye 
hudutları içinde yaş meyve ve sebzelerin toptan alımı 
ve satımı için haller açmalarına izin verilebilir. 

Nüfusu 250 000 ve daha yukarı olan belediyeler
de açılacak toptancı hallerinin kuruluş, yönetim ve iş
leyişlerine ait usul ve esaslar, belediye meclislerince 
tespit olunur. 

Nüfusu 250 OOO'den az olan belediyelerde açıla
cak toptancı hallerinin kuruluş, yönetim ve işleyişle
rine ait usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

Bu yönetmeliklerle belirlenecek esaslara aykırı ha
reket edenler hakkında 1580 sayılı Belediye Kanunu 
ile 80 sayılı Kanunun ceza hükümleri uygulanır. Top
tancı hali kuracak olan gerçek ve tüzelkişilere lüzum
lu krediler T.C. Ziraat Bankasınca sağlanabilir.» 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

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

Kurulu yürütür. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon raporunun tümünü oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler, Sayın Talât Sargın'ın sıkıyönetimle 

ilgili beyanları esnasında benim kaçırdığım; fakat bö
lücülük ifade ettiği sanılan kısımları bizzat getirttim, 
böyle bir şeye rastlayamadım. Sayın üyenin konuşma
larında bu tarzda ayırıcı bir yön yok; zabıtlar elimde. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz, bu son ifadenizle ilgili bir şey söy
lememe müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, şöyle 

bir hafızanızı yoklarsanız veya hafızamızı yoklarsak, 
itiraz, bölücülük ifadelerinin kullanıldığı manada de
ğildi. 

BAŞKAN — Nerdeydi? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Orduya Anavatan 

Partisinin inancı olduğu ifade edilmişti ve itiraz ona 
edilmişti. Buna hepimizin inancı vardır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çok istirham ediyorum; 
bu meseleler, bu konular, hassas konulardır. Bütün 
grup sözcüleri o konuda kendi bağlılıklarım, kendi 
inançlarım ifade ettikleri gibi, Anavatan Partisinin 
sözcüsü bunu ifade edemez mi?.. Ettiği zaman ne gi
bi bir değişiklik olabilir?.. Burada metinlerden oku
yayım müsaade ederseniz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, ben aranızdaki diyalogun 
ıkopmaması için gayret gösteriyorum, başka bir mak
sadım yok. Yani benim anlayamadığım, yanlış anla
dığım noktayı, dalgın bulunarak herhangi bir arka
daşımız yanlış anlayıp bir itirazda bulunabilir. O ba
kımdan, eğer hakikaten arkadaşımızın bana ikazı, ha
tırlatması sonucu eğer böyle bir atlama olursa, bunu 
tetkik etmek benim vazifem. Tetkik ettim, olmayışın
dan memnun oldum. Olsaydı bunun için gereken mua-
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meleyi de yapardım. iBunun için itiraz edecek bir nok
ta göremiyorum yani. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, hassa
siyetinize saygı duyuyorum; yalnız ifadeniz, sanki ar
kadaşlarımızın müdahalesinin, yani bizim milletvekille-
rimizkı müdahalesinin yersiz olduğu manasına çıkıyor. 
(ANAP sıralarından «Öyle zaten öyle» sesleri, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım, bir dakika, rica ederim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Orada kullanılmış 
olan ifade, Anavatan Partisi Grubunun Orduya olan 
güvenini ifade ediyordu. Arkadaşlarımızın itirazı,.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin bütün kanatlarının Orduya güveni var
dır; arkadaşlarımız buna itiraz ettiler Sayın Başkan. 
özellikle bunu belirtmek istiyorum. (ANAP sıraların
dan «Sen ne demek istiyorsun?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika; bir 
fincan suda fırtına koparmayalım, lüzumsuz bir mü
zakere açmayalım. Mesele anlaşılmıştır; aynı şeyi söy
lüyoruz, aynı şeyi iddia ediyoruz, bundan ibaret. 

Teşekkür ederim, buyurun. 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) (1) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 
inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması 'hususunu oylarını

za arz ediyorum ; Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz 

istiyorum Saym Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, grup adına söz

ler öncelik ahır. 
HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke

sir) — 'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüz
deki teklif, aslında yeni bir teklif değildir. Danışma 

(1) 82 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Meclisinin çalışma döneminden başlayıp Millî Güven
lik Konseyine kadar uzanan bir macerası mevcuttur. 

Benim üzerinde durmak istediğim konunun muhte
vasından çok -kuşkusuz muhtevası hakkında da fi
kirlerimiz vardır- teklif Türkiye Büyük Millet Mecli
sine her yenilenişinde nedense kapsamı genişlemekte 
ve ceza miktarları da ağırlaştırılmaktadır. İnsan aklı
na hani şöyle bir şey geliyor ve şöyle diyesi : Bunu 
bir an evvel kanunlaştıralım da bu gidişle böyle erte
lersek hem daha çok ağırlaşacak, hem daha çok ge
nişleyecek. 

Bu, ceza hukukunda ciddî bir yaklaşım değildir. 
Bu teklif, Danışma Meclisinde benim tespitlerime gö
re,'Mehmet Pamak ve arkadaşları tarafından sunu
lan ve Danışma Meclisinde büyült tartışmalara neden 
olan, Danışma Meclisinden geçtikten sonra Millî Gü
venlik Konseyinde kanunlaşamayıp kadük olan bir 
tekliften ibarettir. 

Bu teklifin macerasını bilirseniz sanıyorum ki, oy
larınızı daha sağlıklı olarak kullanabilirsiniz. Bir kez 
böylesine ceza kanununun bünyesinde önemli değişik
likler getirilen tekliflerin Hükümetçe getirilmesi, sa
nıyorum ki, hukuk sistematiği açısından çok daha isa
betli olurdu. 

Aklıma bir soru takılıyor : Neden bunu Hükümet 
getirmiyor acaba? Tabiî, saygıdeğer Başbakanımıza 
latife yollu takılmama izin verirlerse, şöyle bir cevap 
verecek olsalar, benim ona verecek bir cevabım her 
halde olmaz : Eğer Anayasanın 91 inci maddesi ceza 
hükümlerinin kanun hükmünde kararname ile düzen
lenmesine imkân verseydi, «merak etmeyin Sayın Tu
tum onu da getirirdik» derlerse, doğrusu pek verecek 
cevabım olamaz, çünkü Sayın Hükümetimiz kanun 
hükmünde kararnamelerle her şeyi büyük ölçüde, en 
azından düzenleme alışkanlığında olduğu için, böyle 
bir fırsatı kaçırmış olmaktan hayıflanmış olabileceği
ni de düşünmüyor değilim. Bu takılmamı bağışlamala
rını dilerim. 

Efendim, sanıyorum kendilerinin de sorumlulukta 
bulunduğu bir- Hükümet döneminde bu mesele Danış
ma Meclisinde tartışılmıştır. Adalet Komisyonu p ta
rihte bakınız hangi gerekçeyle reddetmiştir : «Ceza 
kanunu gibi, ana kanunların perakende değişiklikle
re uğratılması kodifikasyon tekniğine aykırıdır. Ko
misyonumuz genel gerekçede sözü edilen 33 değişikli
ğin (Ceza Kanununu da kastediyor» birçoğunun mes-
hud değişiklikler olmadığının bilincindedir. Yapıla
cak iş; Başbakanlık yazısında da doğru olarak belir
tildiği gibi, Ceza Kanununun modern ceza ilminin tşı-
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ğı altında tümüyle ele alınması olabilir. Bu da Ko
misyonumuzun mesaisini aşan geniş kapsamlı bir ön 
ilmî araştırmayı gerektirir. Medenî Kanun revizyonu 
için bu yola gidilmiştir. Pek zorunlu olmadıkça, Ceza 
Kanunu için de aynı yolun takibi gerektiği görüşüyle 
Komisyonumuz teklifin maddelerine geçilmeden tümü-

, nün reddi gerektiğini, 4 üyenin çekimser oyu ile ço
ğunlukla kararlaştırmıştır.» 

Bu gerekçe ile Danışma Meclisinde açılan müza
kereler sonunda «ret» konusunun kabul edilmeyip Ko
misyona tekrar idae edilmesi, Komisyonca bir daha 
gözden geçirilerek metnin iyileştirmek suretiyle Da
nışma Meclisine getirilmesini uygun bulmuş ve bu tek
lif geri gitmiştir. Tekrar geldiğinde çok önemli deği
şiklikler yapılmadığını gördük. 

O zaman Hükümet Temsilcisi aynen şöyle demek
tedir, bunu da bilmenizde yarar var, okutuyorum : 
«Evvelemirde Ceza Kanunumuz 1926 yılında yürürlü
ğe girmiş, uzun yıllardan beri muhtelif değişikliklere 
uğramıştır. 36 defa muhtelif vesilelerle tadil edilmiştir. 
Bu büyük kanunlarda da mutlaka ki, cemiyetin ileri 
gelen terakkisine, sosyal ve ekonomik yapısının de
rişmesine göre kanunların değişmesi de tabiîdir. Bu
nun için bir şey ileri sürülemez. Nitekim, muhtelif 
vesilelerle bu değişiklikler yapılmıştır. Ancak, Ceza 
Kanunu, Medenî Kanun gibi kanunlarımız, bizim te
mel yasalarımızdan bazılarıdır. Bunlar üzerinde de
rişiklikler yapılırken, bu değişikliklerin tümüyle ele 
alınması daha doğrudur. Şu bakımdan ki, Ceza Ka
nunu muayyen bir sisteme göre yapılmış, özellikle bu
rada bahis konusu olduğu için arz edeyim, hakaret 
suçları için baştan başlayarak; devletin şahsiyetine 
karşı hakaret, kanunlara hakaret, Cumhuriyete haka
ret, din ve dince mukaddes sayılan şeylere hakaret; 
diğer taraftan bayrağa hakaret, vazifeli memura ha
karet, veyahut şalhsa hakaret... Bu şekilde bir insicam 
dahilinde bunların hepsi düzenlenmiş ve birbirleriyle 
hemahenk bir şey kurulmuştur. Bu sebeple Hükümet 
olarak görüşümüz de, bunların tamamının ele alın
ması bahis konusu idi ve bu Kanun teklifinin de 
burada görüşülmesi ve Hükümetin bu şekilde Ceza 
Kanunu üzerinde yaptığı hazırlıkları da nazarı dik
kate alınmasıydı.» 

Şimdi benim burada, saygıdeğer Hükümetten açık
ça sorduğum şudur : Bu fikirlerden Hükümet caymış 
mıdır? Bu fikirler acaba o anda bürokratik mekaniz
mada yer alan değerli temsilcilerin, hükümet adına 
konuşanların, öznel, kişisel fikirleri miydi? Hükümet 
bu konuda ne düşünmektedir? Çünkü, hatırlarsanız 
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bu Yüce Meclise bir Halkçı Parti Milletvekili tarafın
dan Boşanma Usullerinin Kolaylaştırılmasına ilişkin 
bir münferit kanun teklifi geldiğinde, Adalet Bakanı 
başta olmak üzere, Hükümet temsilcileri Medenî Ka
nun gibi son derece aslî ve temel bir kanunda pera
kende değişiklik yapmaya kalkmanın hukuk sistemati
ği ve kodifikâsyon tekniği açısından sakıncalı olabile
ceği, Medenî Kanunun ele alındığı, üzerinde çalışıl
dığı ve bu nedenle bunların bir bütün olarak ele alınıp 
Yüce Meclise getirileceği vaat edilerek karşı çıkıl
mıştı. Acaba Ceza Kanununda böyle münferit deği
şiklikler teklifini içeren bu tür öneriler karşısında Hü
kümet tavrını değiştirmiş midir? İkide bir bu konu 
Meclislerin huzuruna geldiğine göre önemli bir prob
lem alanı olması gerekir. Yoksa, üç arkadaşın birle
şerek bir kanun teklifi verme hakkı, hatta tek başına 
bir kanun teklifi verme hakkı her zaman saygın bir 
haktır, buna karşı çıkılmaz; ama belli periyotlarla 
bunun kadük hale gelişi tarihinden, daha doğrusu Da
nışma Meclisinde ele alındığı tarihten bu yana 18 ay 
geçmiştir, 18 ay sonra tekrar önümüze gelmektedir. 
Nedendir bu? Bir problem alanı mı vardır? Bilimsel 
olarak bazı araştırmalar yapılmış da, bugün mevcut 
okn Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177, 178 inci 
maddelerinin uygulanmasında toplumsal birtakım san
cılar mı doğmaktadır? Hangi kurum bu araştırmayı 
yapmıştır? Adalet Bakanının elinde istatistikler var mı
dır? 175 inci maddenin uygulanmasında ne gibi ak
saklıklar ortaya çıktı da, bunların bir kül halinde (hem 
cezalarım artırmak, hem de içeriklerini genişletmek ih
tiyacı doğmuştur? 

Sanıyorum Danışma Meclisinde verilmiş olan ka
nun teklifi, olduğu gibi gerekçesiyle beraber canlan-
dırılmıştır ve sadece Danışma Meclisindeki orijinal 
teklife nazaran cezalarda biraz artırım ve ifadelerde 
değişiklikler yapılmıştır. Maşallah bizim komisyonlar 
da denge arayacaklarına, böyle bir teklif önlerine gel
diğinde, asıl metni hazırlayanların maksadını da aşan, 
âdpta kraldan çok kral taraftarı kesilerek cezaları bir 
misli artırma gibi bir heves içine girmektedirler. Bu
na yalnız bu Mecliste değil, birçok meclislerde tanık 
olmuşuzdur. Halbuki, komisyonlar daha fazla denge, 
daha fazla ahenk aramak ihtiyacı içinde bulunmak
tadırlar Ve bulunmaları gerekir, nedense bunu göre
miyoruz. 

Şimdi bu teklif önümüze yeniden gelmiştir. İçeriği 
konusunda kuşkusuz fikirlerimiz vardır. Eğer bu sos
yal bir problem alanı ise, Hükümetin Adalet Bakan
lığının mutlaka ciddî bir şekilde bunun üzerinde ça-
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lışarak, birbirleriyle son derece dengeli bir biçimde 
. ya Ceza Kanununun bütünü içinde veya çok âcil ve 

zorunlu görüyorsa, ayrı bir metin halinde huzurumu
za getirmesi daha isabetli olurdu. Aksi takdirde, bu 
tür tekliflere karşı Hükümet kesin bir tavır almadığı 
takdirde, hiç sanmıyorum bu teklifi hazırlayan arka
daşlar, kutsal bir ay içinden belli kesimlere bir mesaj 
vermek istesinler. Böyle bir şeyi aklımın köşesinden 
dahi geçiremiyorum. Çünkü, bu birçok kez Yasama 
Organının önüne gelmiştir. Bu bir problem alanıysa, 
Hükümet buna eğilmelidir. İkide bir münferit olarak 
birçok değerli arkadaşın öncülüğü ile bu tür teklifler 
getirilerek ana kanunda değişiklikler yapmaya kalk
mak, sanıyorum ki sonu kestirilemeyecek olan bir 
hukuk macerası olur. 

Burada bizim içeriğini tartışırken belki hatırlatma 
kabilinden söyleyeceğim bir iki söz de şu olabilir. 
Burada getirilmek istenen şey, aslında kutsal değer
lerin korunmasıdır. Halkçı Parti Grubu olarak hiç kuş
kumuz yok ki toplumsal dayanışmanın önemli unsur
larından olan kutsal değerlere saygınlığı sağlamak ve 
gerekiyorsa bunun müeyyidesini de getirmek zorun-
luktur. Bu mümkündür. Bu son derece eksperlik iste
yen, sosyal içeriği olan önemli bir konudur. Münferit 
düzenlemelerle bunun üstesinden gelmenin çok zor 
olduğunu sanıyorum. Esas itibariyle belki bu bir ihti
yaç olarak ortaya çıkabilir; ama bu ihtiyacın bu de
rece somut ihale gelmişse belli istatistiklere dayanı
yorsa, Hükümet huzurumuza çıkmalı ve bizi ikna et
melidir. 

Şöyle bağlamak istiyorum : O tarihte Başbakan
lığa da sorduk; ne diyorsunuz bu Kanun teklifi hak
kında? Başbakanlıkta, yine o zamanki hükümet tem
silcisinin verdiği cevap gibi, «Ceza Kanununu mo
dern ceza ilminin ışığı altında topuyla ele almaktayız 
ve alınması zorunludur» şeklinde bir cevap vermek
tedir. 

Şimdi sanıyorum ki, aramızda belki ihtilafa neden 
olabilecek olan konu değil; birinci konunun sunulu
şu, ikincisi getirilmek istenen değişikliklerin içeriğidir. 

Bir kez, 175 inci maddede defaatle birçok arka
daşın Yüce Meclisin huzuruna getirdiği en önemli 
konu tahkir unsurunun maddeden çıkartılmasını is
temeleridir; ceza hukukçularının büyük ölçüde -bana 
göre- tepki gösterdikleri nokta budur. Laiklik ilkesi 
gereği olarak savunulan, nokta da bu. Tahkir kastı
nın metinden çıkarılmamasında nedense ısrar ediliyor. 

O zaman da tartıştık : önergemiz kabul ediliyor, 
komisyona gidiyor, komisyon ısrar ediyor tahkir kastı 
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yine bulunsun diye; eski Meclisten bahsediyorum. 
Şimdi bu son derece önemlidir. Sanıyorum ki, veri
len önergelerin ışığı altında bu konuyu daha iyi bir 
hale getirmek mümkün olabilir. Ancak, Yüce Kuru
la hâkim olan müzakere usulü ve geleneği korkarım 
ki madde metinlerinin iyileştirilmesi için elverişli bir 
atmosfer değil. Muhalefetin verdiği bir teklif, hatta 
korkarım yine Anavatan Partisi içinden bir başka ar
kadaşın verebileceği bir teklif dahi, sanıyorum ki, ko
laylıkla, hukuk açısından sağlıklı bir katkı niteliğin
de tartışmalara neden olmuyor; blok halinde oylar 
kalkıp iniyor ve Genel Kurul yasaların daha mükem
mel hale getirilmesinin platformu olunuyor; bu çok 
büyük bir tehlike, fevkalade büyük bir tehlike. Bunut 

geçen Meclisin deneyimine sahip bir kişi olarak söy
lüyorum; beraberce bunun üstesinden nasıl gelebiliriz, 
hep düşünmemiz lazım. 

Saygıdeğer Başkanım, sözlerimi bağlarken şunu 
söylemek istiyorum : Mümkünse Adalet Komisyonun
dan bu metnin geri alınmasını ve Adalet Bakanlığı
nın içinde Ceza Kanununun tümü üzerinde ciddi bir 
çalışma var ise, çünkü devlet adına verilmiş olan söz
leri tekrarlıyorum, 1,5 yılda devletin verdiği söz değiş
mez, 5 senede değişmez; çünkü güven ve istikrar ka
mu hizmetlerinde esas unsurdur. Saygıdeğer Başba-
kanurıızın da sorumluluk yüklendiği dönemde veril
miş olan bir sözü 'burada hatırlatmak istiyorum : 
Adalet Bakanı çıkmalı, «Ceza Kanunu üzerinde ça
lışmalar vardır. Biz bu konuyu bu çerçeve içerisinde 
Yüce 'Meclise getireceğiz ve en mükemmel bir şekil
de Türk halkının da isteklerine ve büyük ölçüde di
leklerine uygun bir metni 'huzurlarınıza getireceğiz» 
demeliler. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar.) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz ben de şahsım adına söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Sabahattin Eryurt, 'buyurun efendim. 
Sayın Eryurt, süreniz 10 dakikadır. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; ön
ce hepinizi saygıyla selamlarım. 

önümüze getirilen bir kanun teklifi var. Bu ka
nun teklifi birçok münakaşalara taibi tutulmuş, bir
kaç defa da Büyük Millet Meclislerine intikal etmiş; 
'benim tespit ettiğim kadar öne© 1958 yılında, ondan 
sonra da Danışma Meclisi zamanında Sayın Tutum'un 
ifade ettikleri gibi, ele alınmış. Danışma. Meclisinde 
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önce Adalet Komisyonu bu kanun teklifinin reddine 
karar vermiş, kanun teklifi Heyeti Umumiyeye gel
miş, yine tespit edebildiğim kadar Heyeti Umümiye-
de 11 arkadaş söz almış ve 11 arkadaş değerli arka-
daş'larım, bu kanunun kabul edilmesi yolunda beyan
da bulunmuşlar, muhalefet eden yok. Belki Cahit 
Beyefendi yanlış hatırlıyorlar. Ondan sonra iade edil
miş, Adalet Komisyonu Heyeti Uimumİyenin görüşü 
istikametinde ka'bulüne karar vermiş ve bazı düzen
lemelerle, düzeltmelerle kanunu tekrar Heyeti Umu-
miyeye getirmiş ve Heyeti Uimumiyede de kanun ka
bul edilmiş; itiraz da vaki değil Heyeti Umumiyede. 
Kabul edildikten sonra Güvenlik Konseyine gitmiş, 
araya bu seçimlerin vesairenin girmesi sebebiyle, ta
rihler tutuyor aşağı yukarı, orada çıkmamış kalmış. 

Bu defa aynı kanun teklifi, evvelki haliyle de
ğerli arkadaşım Ali Dizdaroğlu tarafından 24.5.1984 
tarihinde yeniden muameleye konularak, Adalet Ko
misyonumuzda 'birtakım değişikliklerle kabul edilerek 
Heyeti Aliyemize gelmiş 'bulunuyor. 

önce kanunun tümü üzerindeki 'görüşlerimi, bila-
hara da maddeler hakkındaki mütalaalarımı arz ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun konusu olan mev
zu, Türk Ceza Kanununun Din Hürriyeti Aleyhine 
fişlenen Cürümler başlıklı kısmında esasen mevcut. 
Bu defa din ve vicdan hürriyetlerini himaye konu
sunda noksanlıklar bulunduğu düşüncesiyle ve ceza
ların da azlığı dikkate alınarak ele alınmış bulun
maktadır. Mehaz İtalyan (Kanununda bir dine ina
nanların dinî inançlarını alenen ihlal edenler ceza
landırıldığı halde, Türk Ceza Kanununun 175 inci 
maddesinin son fıkrasında sadece neşir yoluyla dün 
ve mezheplerden birinin tahkir ve tezyif edâmesi 
cezalandırılmaktadır. Bu durumda dinî hisler ve mu
tekitlerin yani inananların inancı korunmamaktadır. 
Yine Kanunumuz din ve mezheplere tahkiri suç say
dığı halde, mukaddes değerlere hakareti veya söv
meyi suç saymamaktadır. Bu teklifin kabulüyle, Allah 
ve peygamberlere, yani mukaddes değerlere hakaret 
fitili de ceza müeyyideleri altında alınmış olacaktır. 

Bu hususla ilgili İsviçre, İtalya ve Almanya gibi 
Garp memleketlerinin mevzuatına baktığımızda gö
rüyoruz ki, aynı mevzuat bu ülkelerin kanununda yer 
almış. Mesela, 1936 tarihli İsviçre Kanununun 261 
inci maddesi, «Her kim alenen ve çirkin şekilde baş
kasının dinî kanaatlerini ve bilhassa Allah hakkında
ki imanını tahkir veya tezyif ederse», 1930 tarihli 
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italya Ceza Kanunu, bizim ttalya Ceza Kanununu 
almamızdan daha sonra yaptıkları değişiklikte, ki 
'bizim aldığımızda bu yok, 724 üncü maddesi «Her 
kim ulûhîyyete (Yani ilalhî güçlere) veya devletin res
mî dininin timsal veya bu dinle tazim edilen kimse
leri tahkir1 edici sözlerle küfrederse» hükümleriyle bu 
yolda suç işleyenleri, Federal Alman Ceza Kanunu
nun 11 inci faslında 161 inci maddesiyle de Allaha 
Müteallik Cürümler başlığı altında Allaha küfreden
ler cezalandırılmaktadır. 

Şüphe yok ki, Allah ve peygamberin himayeye 
ihtiyacı yoktur. Burada maksat, insanların inanç ve 
imanlarına hürmet etmektir. Himaye edilmek istenen, 
kulların din ve vicdan hürriyetleridir, manevî hak
larıdır. Nitekim, 1982 tarihli Anayasamızın, Genel 
Kurulda görüşülmesi sırasında 24 üncü maddeyle ala
kalı olarak verilen önergede «Kimse dini ve dince 
'kutsal sayılan değerleri tahkir, tezyif edemez» şeklin
deki, istek" görüşülmekteyken, Anayasa Komisyonu 
Gözcüsü arkadaşımız; Komisyonumuz önerge sahip
leriyle aynı fikirde olmakla beraber, konunun Ceza 
Kanununda tedvinini öngörmüştür. Bu sebeple de 
teklif, Anayasanın ruhuna uygun düşmektedir. Al
lah ve Peygambere ve mukaddese sövüp sayanları 
hoşgörü ile karşılamak ve bunlara bir nevi sövüp 
saymak hürriyeti vermek ahlak ve hukuk ilkeleriyle 
olduğu kadar, Türk Milletinin üstün hasîetleriyle ol
duğu >gibi, saygı duygularıyla da bağdaşamaz. (Al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu hükmün laiklik ilkesi
ne aykırı olabileceği düşünülebilir mi? Demin temas 
ettiler. Madde hükmünün değişmesinin laiklik ilkesi
ni zedeleyebileceğini kabul etmek mümkün değildir. 
islâm Dini ile laiklik ilkesi birbirini reddeden ku
rumlar olmadığı gibi, lâiklik ilkesi hiçbir zaman ve 
şekilde dine karşı da değildir. Laiklik ile din, devlet 
işlerini birbirinden ayırmak demektir. Nitekim, Ana
yasamızın 24 Üncü maddesinde din ve ahlak öğrenimi 
kabul edildiği gibi, din ve vicdan hürriyetini temi
nat altına almış; Devlet, Diyanet İşleri Başkanlığım 
kurmuş, mektepler açmış, camilere din görevlileri ta
yin etmiş, dini bayramları genel tatil yapmıştır. 

Türk Ceza Kanunundaki bu boşluk kaldıkça, ha
karet etmek isteyenlerin asıl laikliğe aykırı bu yol
daki tutumları güvence altına alınmış olur; endişem 
buradadır. Laik ceza kanunlarında 'bütün dinler ay-
nr şekilde korunmuş, dinler arasında ayıran yapılma

mıştır. Din hürfiyeftine karşı olan fiiller şahısları ol
duğu kadar, • kamu düzenine de karşı işlenmiş suç 
olarak kabul- edilmektedir. 

Yine, Anayasamızın 24 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası, «Kimse dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı 
kınanamaz» demektedir. O halde, bir şahsın dinî 
inancını rencide eder mahiyette inandığı mukaddesa
ta sövülmesi Anayasaya aykırıdır ve kimsenin toplu
mun hissiyatım rencide etmeye de hakkı yoktur. 

Denebilir ki, «>Bu suç kul ile Allah arasında bir 
olaydır, Allah cezasını verjr.» Onu diyen arkadaşla
rımız da oldu bana çünkü. Esasta bu doğrudur, an
cak böyle bir durumda o fiile şahit olmuş kimseler, 
hazır bulunanların kamu hukuku rencide olur ve dü
şünceleri şüphesiz rencide olur. Görülüyor ki, bura
da korunmak istenen kamu hukuku ve şahısların di
nî inançlarıdır. Yine ileri sürülür kir-ceza kanunu gi
bi anakanunîarm perakende değişikliklere uğratılması, 
kodifikasyon tekniğine, yani kanun yapma tekniğine 
aykırıdır, 

Değerli arkadaşlarım, bir kanun tümüyle ele alı
nabileceği gibi, 'gerektiği zaman veya birkaç maddesi 
de değiştirilebilir. Nitekim, Ceza Kanunu bugüne ka
dar 36 defa, bir bakıma da 33-35 defa kısım kısım 
değiştirilmiştir. Demek ki değişikliğe uğruyabiliyor 
madde madde. 

Bir başka görüş de şöyle : Türk Ceza Kanununun 
547 ve 576 ncı maddelerinde «Bir şahsın itidal ve 
muvazene harici hareketlerle başkalarım rencide et
mesi müeyyide altına alınmıştır, bu kâfidir deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada size 547 nci madde
den bîr kısım okuyacağım : «Her kim itidal ve mu
vazene haricinde veya çirkin, ayıp görünen sair her
hangi bir hal ile başkasını alenen incitir veya huzur 
rahatını ihlal ederse 15 güne kadar hafif hapis, ya
ni bir gün hafif hapisten başlayacak veya 30 liraya 
kadar hafif para cezası verilecek.» 

Arkadaşlarım burada bir incelik var. Vatandaş 
Kızılay Meydanında -Haşa haşa- Allaha, peygambe
re sövdü, «547 nci maddesinde müeyyidesi var» diyor
sa şayet; bu 547 nci maddedeki müeyyide arz etti
ğim husustan ibaret. Ayrıca da, bu fiilin takibi şi
kâyete bağlı suçtur. Takibi şikâyete bağlı suçlar, siz
lerce de malumdur, vatandaşın dilekçe vermek sure
tiyle takibat yapılmasını gerektirir. Halbuki, bir kim
se bu fiile muhatap olduğu yahut buna şahit olduğu 
halde eğer yazılı şikâyetname vermezse bu takipsiz 
kalır. 

! 
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Bu da bizim inanç hürriyetimizi, vatandaşın vicdan 
hürriyetini zedeler. ."-•••* 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Peki 

efendim, bağlıyorum. 
Kanun teklifi üzerindeki umumî görüşlerimi böy

le tespit ettikten sonra, maddeler üzerinde kısa kısa 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Eryurt rica edeyim, madde
ler ayrı ayrı, konuşulurken her madde üzerinde söz 
•alıp .-konuşmak imkânına sahipsiniz. Onun için eğer 
uygun 'bulursanız maddeleri maddelerin görüşülmesin
de ele alın. 

SABAHATTtN ERYURT (Devamla) — Efendim, 
genel çerçeve içeririnde bir kısım var, onu anlatayım 
öyleyse. 

Şimdi kanunun içeriğinde «devletçe tanınmış din» 
tabiri var. Bu tabir İtalya Ceza Kanunundan 1926' 
da alınmış. Bizim Anayasamız da 1937'de alınmış 
bir Anayasadır, o sebeple bu kanuna girmemiş. Laik 
dbvfet prensibi kabul edildikten soruna da bu hük
me lüzum olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. Bu defa Adalet Komisyonumuzda her iki ifade 
ıtıaırzı «smetvcu't ıdliınılıerden» veya «devletçe tanınmış olan 
dinlerden» hükümleri maddeden çıkarıldı, tespit edi
len bilgiler ışığında «her kim sevamî dinlerden birini 
ta'hkir ederse» hükmü getirildi. 

Değerli arkadaşlarım bunun sebebi şu : İslâm ve 
Hıristiyan dinlerinde dinlerin semavî kitaplar diye 
tanınan kitapları vardır. Bunlar da zebur, Tevrat, İn
cil ve Kuran-ı Kerimdir. İşbu semavî kitapların ge
tirdiği dinler de, gerçek din olarak kabul edilen din
lerdir. Bizim dinî kitabımız olan Kuran-ı Kerim de 
saydığım bu semavî kitaplar olarak kabul edilmek
tedir. Bu ifadenin kabulüyle hangi dinlere hakaret 
edildiği de bu şekilde tespit ve tadat edilmiş ola
caktır. 

Ancak bu maddede bir din var, dinî inançlara ha
karet. Bu tezvirata, karışıklığa sebep olur düşüncesin
deyim. Bunun için önerge takdim ettim, Başkanın bu
yurduğu gibi, bila'hara onu açıklarım. 

Bir de birinci fıkrayla üçüncü fıkranın birbirine 
atıf yaptığı taraflar var, bunları da arz edeceğim. Bu 
konulardaki önergelerimide başkanlığa takdim et
tim. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt, 
Sayın Ömer Kuşhan, buyurun. Sayın Kuşhan, sü

reniz 10 dakika efendim. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; bir
çok konular vardır ki bunları halledebilmek için ya
salar çıkararak neticeye gitmek mümkün olur. Zaman 
içerisinde cezalandırmanın gerektirdiği durumlarla 
karşılaşır insanlar ve insanlardan oluşan toplumlar, 
Bazı müesseselerin tahrip olmasını önlemek babında 
getirilen bu cezalar, eğer tabirimi mazur görünüz az
gınlık, veya pervasızlık devam eder, yükselmeye de
vam eder ise, bugün .getirilmek istenen kanunda ya
pılmak istenen tadilat doğrultusunda cezaları artır
mak suretiyle önlenmeye çalışılır. Yalnız toplumların 
bazı kavramları vardır ki onların üzerinde özellik
le durmak ve özellikle işlemek gerekir, yani onları 
korumak, mutlaka gerektir; ama onu cezaî hüküm
lerle cezaları yükseltmekle değil de daha doğrusu 
onu koruyacak olan ahlaksal, onu koruyacak olan 
diğer değerleri, özellikle toplumdaki insanlar da bü-
vük boyutlarda yüceltmek, yükseltmek suretiyle ya-" 
ptlmak temelli sağlam bir yöntem olur düşüncesinde
yim. 

Değerli milletvekilleri, daha evvel konuşan arka
daşlarım kanunun, kanun tekniği yönünden değer
lendirmesini yaptılar. Anayasayla çelişmesi olup ol
madığı yönünden değerlendirmesini yaptılar; be», 
özellikle bu dört maddede yapılmak istenen değişik
likleri biraz önce vurgulamaya çalıştığım yönden ir
delemek istiyorum. Yani, demek istiyorum ki, yasa
larda cezaî hükümleri yükseltmekle manevî değerleri 
korumak belki birinci planda veya ilk etapta çaredir 
dive gözükebilir; ama köklü bir tedbir değildir ve 
dolayısıyla bu şek'ilde cezaları yükseltmek suretiyle 
manevî değerleri korumak diye bir endişe peyda ol
muş ise toplumda, o toplum kendinde büyük ölçüde 
bu konularda bir revizyon yapmak, kendi kendini ye
nilemek, kendi kendini yüceltmek ihtiyacını da duy
malıdır. Ben bu kanunun geldiğini görünce, bu ka
nunu tetkik etmeye başladığımda, ilk evvela bu duy
gular içerisinde başladım veya kanunu tetkik ettik
ten sonra bu duygulara vardım, demem daha doğru 
olur. 

Sayın milletvekilleri, o balkımdan diyorum ki; bu 
cezaları yükseltebiliriz. Cezalan yükseltmekle bazı 
kimseleri caydırıcı önlemler de getirmiş olabiliriz; 
ama eğer bir kimse bu işe kastetmiş, kesinlikle bu 
işi yapma kararındaysa veya onun ahlak anlayışı, 
onun din anlayışı, onun manevî değerler karşısındaki 
inancı, saygısı, sevgisi, tutumu illede bunu yapmaya 
mani olmuyorsa, ona para cezasıyla karşı koyamaz-
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siniz. Affınıza sığınarak hafızalarınızı tazeleme ba
bında söylüyorum, yoksa bilmeyen Türk insanı yok
tur benim şu anda size söyleyeceğim Nasrettin Ho
canın kadı karşısındaki hikâyesini : Nasrettin Hoca 
bir gün "birisinin hakaretine uğrar ve Kadının karşı
sına çıkar. Kadı hakaret eden kimseye para cezası 
verir, Hocanın çok azına gider. «Bu kadar küçücük 
'bir para cezasıyla bu iş geçiştirilmemeliydi» diye dü
şünür, hemen Kadının yanında toparlanır ve suratına 
iki tane tokat atıverir. 1 akçe ceza vermiştir tokadı 
vurana, çıkarır 2 akçeyi de - oraya kor; «Kadı efen
di, biraz önce hükmetmiş olduğunuz cezayı ben şim
diden kabul ettim, ödedim» der. Sayın milletvekilleri, 
eğer bir kimse oradaki Nasrettin Hoca veya Kadının 
havasında konuya yaklaşırsa, o zaman cezalarla bu
na mani olmak mümkün değildir. 

Bununla şunu demek istiyorum : Birçok mües
seseleri tekrar elden geçirmek ve dolayısıyla burada 
yapmak istediğimiz bu cezaları artırıcı mahiyetteki 
tadilatları müesseselerde, eğitim sahasında ve yetiş
tirme sahasında, yani insan yetiştirme sabasında yap
mak mecburiyetindeyiz. Çünkü, üzülerek müşahede 
ediyoruz ki, değerli milletvekilleri, özellikle son yıl
larda manevî değerlere saygı yönünden bir tefessüh 
etme, bir dejenerasyon maalesef dış etkilerin tesiriyle 
olabilir, uygulanan eğitim sisteminin tam manasıyla 
uygulanmamış olmasından olabilir ve daha başka et
kenlerle de olabilir gün geçtikçe biraz artmakta. Bu
na mutlaka mani olmak lazım; ama buna cezaları ar
tırmak suretiyle değil, diğer bununla müşterek çalış
tırılması gereken yasalara da bu doğrultuda değişik
likler getirmek suretiyle onu mutlaka yapmak lazım. 

Değerli milletvekilleri, istatistikleri tetkik etme 
olanağım bulamadım; ama bana öyle geliyor ki, her
halde gerek Danışma Meclisi döneminde, gerekse şu 
anda Anavatan Partisi saflarında bulunan değerli ar
kadaşım bu kanunu tekrarlamak, tazelemek suretiyle 
getirdiğine göre, toplumda bu şekilde bir suç işleme 
temayülü artmaktadır. Bu çok kötü bir işarettir, üze
rinde çok durulması gereken, tehlikeli bir işarettir ve 
özellikle milletvekillerinin, özellikle Parlamentonun 
bu konu üzerinde çok durması gerekir demek istiyo
rum. 

'Değerli milletvekilleri; son söz, olarak da şunu 
arz etmek istiyorum : Lütfen, son günlerde çok konu
şulan manada söylemiyorum; ama genelde hepinizin 
üzerinde durması gerektiği için, yani polemik yap
mak istemiyorum, o şekilde değerlendirmeyiniz lüt
fen, enflasyon belası, memlekete bir defa girmeye gör- ı 

sün onu mutlaka yenmek lazım; çünkü görüyorsu
nuz ki, kanunda cezalar konulmuş, para cezaları var; 
ama enflasyon karşısında bu para cezaları bir şey 
ifade etmiyor ve bu böyle devam ettikçe cezalar da 
yükselecek ve para cezalarını ihtiva eden kanunlar 
hergün tekrar tekrar bu Meclise gelmekle, dolayısıy
la enflasyon oranında onların da miktarlarının yük
seltilmesi gibi bir durum söz konusu olacaktır. 

Bütün bunları elbetteki sizler de biliyorsunuz, siz
ler de düşünüyorsunuz; ama hafızayı tazelemekte fay
da vardır, teşriî görevin bir noktada sonucu da veya 
gereği de budur diyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Komisyon, Hükümet; söz istiyor musunuz efen

dim? istemiyorsunuz. -
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Et

meyenleri saymadınız Sayın Başkan, lütfen. (HP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Bir dakika efendim, 
bir dakika. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Bizi 
de sayın. 

'BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, .«Ka
bul edenler» diyorum; bakar mısınız arkaya? 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Bir 
de etmeyenlere bakın. 

BAŞK.AN — Sayın üye, lütfen efendim. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, şunu istirham ediyorum. Ben gözümle 

bunu fark ediyorum. Hiçbir zaman hiç kimsenin hak
kını kimseye yedirmeye niyetim yok, kimseye de rüş
vet vermeye de ihtiyacım yok. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

1 inci maddeyi okutuyorum efendim : 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 175 inci 
maddesi aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 175. — Her kim semavi dinlerden birine 
ait dinî işlerin yahut ibadet ve ayinin yapılmasını 
men ve ihlal ederse bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiilin işlenmesi sırasında cebir, şiddet, 
tehdit veya hakaret vakî olmuş ise, fail iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Her kim Allah'a, semavi dinlere, bu dinlerin pey
gamberlerinden veya kutsal kitaplarından birine veya 
dinî inançlara veya mezheplere alenen hakaret eder
se bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

Birinci ve üçüncü fıkralarda yazılı suçlar basın ve 
yayım suretiyle işlenirse, cezalar bir misli artırılarak 
hükmolunur. 

BAŞKAN —Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) -_ 
Ben söz istiyorum ©fendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Kazamciöğlu; süre
niz beş dalkik'adıır e'fendim. 

YUSUF ZÎYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın .Başkam, sayım üyeler; bu kanun 'maddesiyle, 
'itimat (buyurun ki, şu anda temasa geftdim. Eğer da
ha 'evvel temasa gelseydim, hazarilamrldım ve bu işe 
de en iyi hıazıdamaeak güçte alan bir .arkadaşınızım. 
(ANAP sıralarımdan «BraVo» sesleri)' Alay edim, oila-
biflV. 

BAŞKAN — Lütfen efendim., lütfen. Alay değiıl, 
takdir babında! efendim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Ddvarta) — 
Efendim, şunu arz etmek istiyorum : Okuyorum; 
«Her kim semavî dinilerdem birime ailt dini işledin ya
hut .ibadet ve aıyimliın yapıilmasunı men ve ihlal eder
se» şu kaidar ceza. Demek k!i, ber türlü din bu işe 
giriyor, 'güzel, Sayım Bakanlıktan veya Bakamılıığıın 
mütıehals'sı's heyetimden şu husuisu rica ediyorum; on
dan sonra bu işi eîe .afalta derim. Demek ki, burada 
biz Protestanlteğı, HıiMsitiyanıbğı, Museviliği, bepsiıni, 
Ort'odbkslluığu, diğer dinleri, Büdıizmii, bepsini hima
ye atoma alıyoruz; güzel. Ben de işitiyorum bunun <hi-
mayesiıni, yalnız şu şartlla : Acaba tetkik ettiler mi, 
yatana memilıeketilbrde M'üsllümaınilık böylece hiiimaıye 
altıma alınmış mıdır? (ANAP sıralarından «Alınmış, 
Avus'tiuırya*dia aılınlmi'şifcıır» sesleri) Alımimışısa getirsin-
iler. Bütün dünya al'mlalsu Hazım. Biz bütün dümyanım 
'dinilerini burada himaye altıma allıyoruz. Bakım, 
«İnançlar» diyor. Dikkat buyuıruin; her türlü inanç. 
Öyle bir Avusturya dile çıkmak oilmaz. Şunu söyıîe-
me!k is'tiyoruım, eğer ıhaızrfıklı olarak gelseydim şunu 
söyleyecektim : Ehlisalip Seferleri nereye dayanur? 
«Pis MÜslümanİıar» diye dayahmiaz mı? Kalkıp ora
dan (buraya kadar gelip, bizi kırıp geçirmeye dayan
maz mı? Bulgun HırMİ'yanliarım elime imkân verseniz, 
dine dayamıp tekrar Türkiye'ye hücum etmezler mi? 
Hâlâ da bumu yapmııyorilar mı? Biz kendi dinimize 

karşı yapiiîacak hakaıreltilierin ömillenmesi için bu kanun 
maiddösiiınlin ıgeftirilımösine 'taraftaınm, öyle derim; amaı 
diğer diınler için aıynı garanitiyi vermek; aıncak o din 
sahiplerinin de bizim dine aynı garantiyi vermesiyle 
mümkün ollur. Siz çıkın burada onları koruyun, gi
din Alımiamıylâ ya, Fransa'ya kucak kucak hakarete 
maruz kailin, olur mu bu? Olmaz. Rica ederim; bu
nu, bütün dünyadaki durum nedir, onu tetkik etsin
ler, onu iburaya ge'tifsioller, ondam slonıra mütalaa ede
lim derim. Başka hiçbir diyeceğim yok. 

Saygıılammı sunaınim. ^Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Kazanci'oğ-

iu. 
ISayım Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜIÜKER (Fstamlbul) — Sayım Başkan, Yüce 

Meclisim değerli üyeleri; dinle ilgili değerlerin korum-
masma a'i't 175, 176, 177 inci maddelerllte ilgili bir ka
nun teklifi karşms'imdayız. Yallmuz, burada dikkat dt-
meimiz gereken nokta şu : Böyle bir kanun tdklifinim 
getiriiime'si için evvela ciddî bir ihtiyacım oflm&'sı la-
zıim. gelir. Yani, o ilhltliyaç da şöyle -ollıuır : B,u maddeler 
ydtersiz kailur, birtakım insanilar suç işiler, mahkeme
ler önlüne getirilir; fakat bu maddeler yetersiz kal
dığı! için bunlarda değilşikllik yapmak istenir. Komis
yonda da sordum, «lütfen lislfcaföJstiiklerli verim» dedim, 
•yani bir ar'tmla vaırsa, elbette ki Yüce Meollis bumun 
'tedbirini aıbr, onlda bir şüphemiz yolk. Böyle bir ceVap 
varilmedi. Biıraz evvel ıgrup başkanvekllitaıiz de aynı 
şeyi sordular, böyile bir şey söylenmedi. Evvela bu 
nso'kt&ytı belirtmek istiyorum. 

Hk'inöîsi; bu Türk Ceza Kanunu temeli bir kamum 
ve iç indeki 'konular ceza bulkukumun ve Anayasa hu
kukunun en çdtırefiıl babisllerr. Ben kendimi bu nok
tada' -hukukçuyum- uzman saymıyorum. Çünkü bir 
?ilan var, dinle iligilli, o işlte uzman oflmaldığtıim aşikâr, 
sade bir vatandaşım. 

Simdi burada bir iki moktayı söyllemek istiyorum; 
Komisyon lütfetisin geri çeksin; tıpkı Tapufkıma Ya-
saisımida yapılldığı gibi, Yani, bu reddedilsin değil, 
Komisyona çekilsin, orada konuşulsun ve tekrar bu
raya getirilsin. 

«Her kim devletçe tamımmuş olan dinlerden birimli 
tahkir eder» diye, devam ediyor eski metim. Bu eiski 
metim İtalya'dan alunmıış. ttaillya, billiyorsunuz dinime 
düşkün ülkelerden biri, yani tesadüf oHaırak da kaltö-
iilktir, dinline düşküm 'ülkelerden biri. Orada deviliatce 
tanınımuş olan Idlimllerden biri tabirimin, devllletin dini 
tanımaisı olarak değil, kanumillana o ülkenin, burada 
Türkiye'min, Türk ıRanonflaınımıdan yasaıklanmamış olam 
dinlerden bıM anlamınla affınııyor. Belki burada bir 
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deglişiklıik düşünülebilir, faırk etmez. Yani, dıeğenld aır-
kadaşımıızın getirdıijği tekllüte, bu notada bık deği
şiklik yaparsa dlabiir de, dmaıyaibilir de, içtihatlarla • 
(belîli almuış doruitnlda, 

fiir d© somdaki fılkrtaldla; din. ve mezheplere haka
ret ve tezyif yaıpıldlılğı zaman, yalnız yayın yakı suç
lanmış, bumda da hiır değıişıikillik yapılabilir; yani yalı
nız yayın yoluyla değil, her ne suretle olursa olsun suç 
•öluır. Yayın yoluyla yapıldığı zaman a^ırlaıştırahbiir. 
Benim gördüğüm, üzteridde düzenleme yapaılalhilıecelk 
'$öyil©r; ama... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim . 
REŞİT ÜİKER (Devamla) — Bağlıyoruim Sayın 

Başkan* 
Semavî dinler deniyor. Ben huzurunuzda konuşa

bilmek için, bir yanlısMc yapm&ımak için Meclis telci 
bütün ısiözllüklerii taradım. Yalnız bir tanesinde -tabiî • 
bu ıhifaen bir şeydir; ama bu 'küinsiüıden kesin konuş
mak lazım1- Kültlb-ü semâvîyye, Tevrat, Zebur, İncil, 
Kuır'an ıdıîye balhlsıediyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 'böyle olunca bu mad
denin inaksaldı bugün yürürlükte olan şekiyJe, bütün 
dinlere -yani bizim yasalarımızın yasak etmediği, en-
gellem'eidiiği bütün dinlilere- koruma getiriyor. Onun 
Idışıınida ben sormak Miyorum, bifaSyorum benim ih-
tüisasım da değiit, Buıdizlm var, Ktonfüçyanizm vaır. 
Teoizm var vesaire, daha birçok din vaır. Bu say
dığım dinilerden hajdise çıkmaz diye 'düşünemezisiniz; 
olur bunlar da ayin yapabilirler, şu olur, bu olur. 
Semavî dinler elendiği zaman eski metinden ayrılıp, 
Anayasanın 'bütün dinileri- Dünyalda kabul edilen bü
tün d'inlarl, yalnız kenldi dinimizin kabul ettiği din-
ler değil, bunlar bizim düniimliziin kabul ettikleri- bü-
tün dinleri bunum dışında bırakıyor muyuz, bırakmı
yor muyuz; bu noktanın biMmtnesiride yaırar var. 

Son bir nokta Sayın Başkanım, bizim-dinimizde 
zor yokitur; Din'imizin en büyük kuralı ve dlinlimiizin 
yayılmasında en büyük etken olan bir kuraldır bu. 
Burada getirtilen cezalar bakınız, bu 1 inci madde
de, 1 aydan 6 aya kadar iken (Türk Ceza Kanunu 
çıktığmldan beri değişmemiş bir maddedir) teklif, 6 
a'ydan 1 yıla, son şekil İse, 1 yıüdaa 2 yıla çıkanyor. 
Düğer maddeler de bunun gfitoü ağır cezalar getiriyor. 

Müslüman bir ülkede olduğumuza göre, bizim bu 
kadar ağar cezaları gerektirecek hadiseler mıi var, yani 
Ibunlıaır kaçıyor mu? Bu blir. İkincisi, bu kadar ağır 
ceza göbiıridiği takdimde, (hâkim huzuruna gidİldHğimidıe, 
hâkim, ışlüphıeli d'uırum da var ise, çok ağır bir ceza 
dMuğu İçin ceza vermekten kaçmayacak mıdır? Ce
za nazariyatında bu kabul: ediliyor. Görüyorsunuz ki, 

şöyle küçük bir irdeleme yapıldığında önemli husus
lar orlbaya. çıkıyor. Ben sade blir milletvekili olarak 
söylüyorum.., 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bapıyorunı Sayın 

Başkanım, . 
Üzerinde durutaaisı gereken önem! temel bir ka

nundur. Rcöndlslyon bumu lütlfen geriye atomlar; na-
sıJl ki Tapulama Kanununda yapıldı konuşuldu; ko
nuşulduktan sonra bu sekide çıkacaksa, gene bu şe
kilde gettı . 

Saygılar sunuyorum. (Aflikrçİaır) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ülker. 
Eferidim, madde Üzerindeki müzakere bitmıî ltıiır. 
Sayın KbmiıVyton söz u'lsitiyor muisunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKlANVEKtlİ AH

MET İLHAfMt KÖSEM (Malatya) — Cevap vermek 
'isiteriz ©fendim1. 

BAŞKAN — Buyurun ©fendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞJKANVEKİLIİ AH

MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın Başkan, 
Yütoe 'Metilisin kıymetli mİMvekileri; huzurunuza 
manevî değerleri koruyan • bir kanun gelmiştir, bu 
kanunun jtarttıışma&ı yapArken Kamfeyonumuıza ba
rı külfetler yüklenmiş ve Komisyonumuz da bu kül-
f etleri yerine (geftirmlişbir. 

Şöyle ki : Sayım Reşlit Ülker Ağabeyimiz bu se
mavî dinler konusundaki araştırmamı sormuştur. Bi
zim inanctmıiza göre, semaıvîi dinler dlörît tanedir, klteabı 
olan dirileridir. Kuran Maımiysti gettirmi/şıtir, Tevrat, 
Zeibuır ve îmcile inanan dinltar de dliğar semavî diniler
dir. BunHarın haridridleki Idlinılerli zaten kabul edemi
yoruz, inlancumıız budur, Allah'ın bunıların haricinde 
insanlara buyurmuş olduğu başka 'bir dün kabul ede
miyoruz. 

ikincisi; Yusuf Ziya Kazanctoğlu Beyin bir ®ö-
rüş'üydlü, «Ayruıpa devletleri acaba bizlim Isllaim .Diini-
nii 'tanıyor mu?» dediler. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
öyle demedim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kazancıoğlu. 
«Tanıyor mu?» şeklinde değil efendim, «onlar da 

bu derece saygı gösterip, kendileri kanunla himaye 
ediyorlar mı? şeklinde söyledi. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AH
MET İLHAMI KÖSEM (Devamla) — Efendim, 
Avusturya Ceza Kanununda ve Anayasasında bunu 
kabul etmiştir ve İslâm Dinini tamamen tanımıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Almanya"da nasıl? 



T. B. M. M. B: 85 28 . 6 . 1984 0 : 1 

BAŞKAN — Lütfen, şimdi tek tek seyahate çık
mayalım efendim. 

Buyurun sayın 'hatip. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ AH

MET ÎLHAMİ KÖSEM (Devamla) — Efendim, biz 
burada bütün devletlerin değil, Türkiye Cum'hurive-
ti Anayasasının çerçevesi içerisinde hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde 
Hıristiyan da vardır, Protestan da vardır, Yahudi de 
vardır; bunların dinine, laik olduğumuza göre, bun
ların dinlerine de saygı göstermek mecburiyetindeyiz 
ve Komisvonumuz da bu görüştedir. 

Efendim, biz şuna inanıyoruz : Türk Milleti ta
rihi boyunca dinine, peygamberlerine sevgi ve saygı 
göstermiş, buna inanmıştır. Zaten bunun mücadele
sini vermiş, şimdiye kadar bunun mücadelesi için ci
hatlar yapmıştır. Eğer bir millet dinine ve Allah'ına, 
peygamberine inanmıyorsa, buna küfredenlere ses çı
karmıyorsa, bu millette adalet de yok olur, rüşvet de 
gelir ve her şey de bu milleti batırmaya mahkûm
dur. 

Biz diyoruz ki, şu kanun gelmekle bizi yaradana 
küfredenlere cezaî müeyyide uygulamak mecburiye
tindeyiz, bunun için bu kanunu getirdik ve bu kanu
nun mücadelesini böyle yapıyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösem. 
Başka söz isteyen var mı? Buyurun Sayın Kazan-

eıoğlu. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Sayın Başkanım, kıymetli üye arkadaşlarım; ben söz
cünün şu sözlerine aynen iştirak ediyorum : Biz de 
Allah'ımızı tanırız, biz de Kuranı Kerim'e riayetka
rız, biz de dinimizi her şeyin üstünde tutarız, bunda 
hiç şüphe yok; ama birdenbire böyle bir kanunun 
'buraya gelişini de anlayamadım; ne oldu, din elden 
mi gidiyor? Ben de buna şaşırdım kaldım, birden ya-
kalaridık bu hadiseye, daha evvel gelseydi biz de ha
zırlanabilirdik. 

Şimdi, aslında din Allah ile insanın arasında bir 
hadisedir. Bunun büyük felsefesi de vardır, o husus
lara girmek istemem; çünkü o zaman yanlış anlaşılır, 
istismara doğru kayılır, onu demek istemiyorum. 
Yalnız bir noktayı açıklamak isterim; bir tek misal 
gösterdiler, o da Avusturya. Dernek ki, tetkik etme 
ihtiyacını duydular. Adalet Bakanlığında birisi de. 
«Efendim, Avusturya'da var» dedi, o zaman «tamam* 
deyip 'bitirdiler. Hepsini tetkik edeceksiniz. Çünkn 
bunun aksini şöyle mütalaa etmek isterim ; Biz s** 
mavî dinleri memleketimizde bu kanunla himaye 

edersek, Müslümanlık hariç; onu himaye edelim, onu 
kabul ettik; ötekilerini himaye edersek onlar da bi
zim Muhammed'in ortaya koyduğu Müslüman di
nini himaye etmezlerse Müslümanlık Türk ülkesinden 
çıkan bu kanun dolayısıyla bütün dünyada, diğer Hı
ristiyan memleketlerde küçük düşer... Sanki biz kor
kuyoruz onlardan, onlarınkini himaye ediyoruz; ama 
onlar bizimkini himaye etmiyor. Ben demiyorum ki, 
bu kanun teklifi kabul edilmesin; tetkik edilsin, Al
manya'da nasıl, Belçika'da nasıl, Hollanda'da nasıl, 
Amerika'da nasıl, getirsinler bunu görelim. Evet ora
da da öyle ise evleviyetle herkesten evvel biz de ka
bul ederiz dedim. 

Maruzatım bundan ibarettir; arzı teşekkür, ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğlu. 
Efendim, madde üzerinde önergeler var, okutuyo

rum : 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesinin 1 inci 
fıkrasında gösterilen ceza miktarı Kanunun diğer 
maddeleriyle ilgili cezalara göre fazla görüldüğünden, 
maddenin cezaya müteallik kısmının aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

27 . 6 . 1984 
Osman Bahadır Sabahattin Eryurt 

Trabzon Erzurum 
Ertuğrul Gökgün Mustafa Çorapçıoğlu 

Aydın Balıkesir 
Emin Alpkaya 

Niğde 
«6 aydan bir yıla kadar» hapis 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesinin 3 üncü 

fıkrasında yazılı «dinî inançlara» hükmünün madde
den çıkarılmasını arz ederiz. 

27 . 6 . 1984 
Sabahattin Eryurt Osman Bahadır 

Erzurum Trabzon 
Mustafa Çorapçıoğlu Ertuğrul Gökgün 

Balıkesir Aydın 
Emin Alpkaya 

Niğde 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesinin son 
fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

28 . 6 . 1984 
«Üçüncü fıkrada yazılı suç, basın - yayın yoluy

la işlenirse, ceza bir ımisli artırılarak hükmolunur. 
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Birinci fıkrada yazılı suçların basın ve yayın yo
luyla teşvik ve tahrik edilmesi halinde aynı ceza 
uygulanır.» 

Sabahattin Eryurt Osman Bahadır 
Erzurum Trabzon 

Emin Alpkaya Ertuğrul Gökgün 
Niğde Aydın 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 1 inci maddesiyle de

ğiştirilmek istenen Türk Ceza Kanununun 175 inci 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Nuri Topkaya Mehmet Topaç 
Ordu Uşak 

özgür Barutçu Mustafa Sabri Güvenç 
- Diyarbakır Niğde 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Madde 175 - Fıkra - 1) 
«Her kim semavî dinlerden birine ait dinî işlerin 

yahut ibadet ve ayinin yapılmasını men ve ihlal eder
se 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve beşbin liradan yk-
mibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 1 inci maddesiyle de

ğiştirilmek istenen Türk Ceza Kanununun 175 inci 
maddesinin son fıkrasında yer alan «'Birinci ve» iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Coşkun Bayram 
Balıkesir Adana 

Hasan Altay M. Turan Bayezit 
Samsun Kahramanmaraş 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 1 inci maddesiyle de

ğiştirilmek istenen Türk Ceza Kânununun 175 inci 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Coşkun Bayram 
Balıkesir Adana 

Hasan Altay M. Turan Bayezit 
Samsun Kahramanmaraş 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Madde 175 - (1 inci fıkra) 
«Her kim mevcut dinlerden birini tahkir maksa

dıyla dinî işlerin yahut ibadet ve ayinin icrasını men 
veya ihlal ederse üç aydan bir yıla kadar hapis ve 
beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sıyla cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri aykırmk dere
celerine göre yeniden işleme koyuyorum. 

'Cahit Tutum ve arkadaşlarının önergesini okutu
yorum: 

«Madde 175. — (1 inci fıkra) Her kim mevcut 
dinlerden birini tahkir maksadıyla dinî işlerin yahut 
ibadet ve ayinin icrasını men veya ihlal ederse üç 
aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AH

MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın Başkan, 
görüşümüze göre önergeler çoktur, belki Komisyonda 
bir hata yapmışızdır. Biz teklifi geri alacağız, geri 
çekeceğiz bir defaya mahsus olmak üzere. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Komisyon teklifi geri alıyor. Efendim, 1 inci mad

de üzerinde müzakere yaparken Komisyon madde 
üzerinde verilen önergeler muvacehesinde bir te
reddüt hâsıl olduğunu ifade etti ve maddelerin tek
rardan Komisyonda tetkiki için kanun teklifini geri 
veriyoruz efendim. 

Bütün maddeleri aldınız, değil mi efendim? 

ADALET KOMtSYONU BAŞKANVEKtLl AH
MET İLHAMÎ KÖSEM (Malatya) — Evet efen
dim, bütün maddeleri aldık. 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve Nev
şehir Milletvekili Turan öztürk'ün, Seçimlere Katı
lamamaları Sebebiyle Para Cezası ödeme Yükümlü
lüğü Altına Bırakılanların Para Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/106) (S. Sayısı: 83) 

BAŞKAN — Şanlıurfa Milletvekili Osman Do
ğan ve Nevşehir Milletvekili Turan öztürk'ün, Se
çimlere Katılamamaları Sebebiyle Para Cezası öde
me Yükümlülüğü Altına Bırakılanların Para Cezala
rının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu üzerinde görüşeceğiz. 

Bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 83 sıra sayılı kanun teklifinin 
son bir defa daha görüşülmek üzere, İçtüzüğün 89 
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uncu maddesine göre Komisyonumuza iadesini arz 
ve teklif ederiz. 

27 (>6 . 1984 
Adalet Komisyonu Başkanı İhsan Nuri Topkaya 

Ali Dizdaroğlu Ordu 
Antalya 

Özgür Barutçu Mehmet Bagçeci 
Diyarbakır Yozgat 

Alpaslan Pehlivanlı Coşkun Bayram ' 
Ankara Adana 

Hasan Altay 
Samsun 

BAŞKAN — Bu teklifi de Komisyonun talebi 
üzerine, içtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince iade 
ediyorum. 

4. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
nun 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 
inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet 
komisyonları raporları (11487) (S. Saytsı : 85) (1) 

BAŞKAN — 25.10.1963 tarihli ve 353 savılı As
kerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununun 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 
95 inci Maddenin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonu Raporu üzerinde müzakereye başlıyo
ruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

ediyorum: Okunmasını kabul edenler... Okunmama
sını kabul edenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler:,. Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: . 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askeri Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununu» 8 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 inci Mad
desinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka

nun Tasarısı 
MADDE 1. — 353 Sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(1) 85 S. Sayılı Basmayab Tutanağa eklidir, 

2 8 . 6 . 1984 O : 1 

«Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a. ko-
mutanı veya. askerî kurum amiri tarafından yazılı, 
yetki verildiği takdirde, subay ve astsubayların işle
dikleri suçlar hariç olmak üzere, Askerî Ceza. Kanu
nunun; ağır hapis veya ölüm cezasını gerektiren hali 
dışında 63. üncü maddesi ile 66 ncı, 68 inci, 76 ncı 
maddeleri ve meydana gelen hasar tutarımn 50 000 
Türk Lirasını geçmemesi halinde 137 nci maddesin
de yazılı suçlara ait suç evrakını, soruşturma yapıl
ması istemiyle askerî savcılığa göndermeye, askerî 
hâkim sınıfından olan adB müşavirler yetkilidir; an
cak tutuklama isteminde bulunamazlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 353 sayılı Askerî. Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 95* inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki/ şekilde değişti
rilmiştir. 

«Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a ko
mutanı veya askerî kurum amiri, suç evrakım in
ledikten sonra askerî savcıya gönderir vt sanığın 
tutuklanmasını isterse bu husustaki istemini de bil
dirir. 8 inci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayırm tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde: söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorem: Kabul edenler.* 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorumi: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenter;.. Kabul edilmiştir.-
Tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenle*;.. Kabul edilmiştir. 
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Tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 
Yüce Heyetinizin aldığı karar gereğince 5 inci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde görüşmeleri yap-

2 8 , 6 . 1 9 8 4 O: I 

mak üzere 9 Temmuz 1984 Pazartesi günü saat 
14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.15 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelerin altyapı durumla
rına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İsleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/114) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Tanm Orman ve Köy İş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Sorul . Kallkınmıada önceliıMi yöre Meninin herbd-
risinde kaç adet köy ve kaç km. köy yolu program
lanmış olduğu, bu köylerden kaçının kaç km. lik 
yolu asfalt kaplama, stabilize kaplama veya toprak 
tesviyeli olarak yapılmış olduğu ve kaç köyün yolu
nun henüz olmadığının bildirilmesini, (Ocak 1984 
tarihi itibariyle) 

Soru 2. Kalkınmada öncelikli yöre illerinin yine 
aynı ayrıntı ve miktar ve oranları vermesi koşulu 
ile içme suyu, köy elektrifikasyonu, ilkokul varsa or
taokul gibi altyapı tesislerinin durumunu gösterir 
bilgi, belge veya dokümanların varsa <bir envanteri
nin gönderilmesini. 

Soru 3A Bu bilgi, belge ve dokümanlar muva
cehesinde geri kalmışlığı ortaya getiren yapılmamış
lar veya yoklar oranlarını düşürücü şekilde 1985 yı
lından itibaren altyapı yatırımlarım düzenlemeyi ve 
uygulamayı uygun bulur musunuz? 

T. C 
Tarım Orman ve Köy İşleri 

Bakanlığı 28 . 6 . 1984 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-1222/93286 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K.K.D. Bşk. lığı, K. ve K. Md. 

lüğü 15 Haziran 1984 tarih ve 7/114-1395/04853 sa
yılı yazısı, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Kalkınmada öncelikli 
Yörelerin Altyapı Durumları» hakkındaki yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederimi 
Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakam 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru 1. Kalkınmada öncelikli yöre illerinin 
herbirisinde kaç adet köy ve kaç km. köy yolu prog
ramlanmış olduğu, bu köylerden kaç km. lik yolu as
falt kaplama, stabilize kaplama veya toprak tesviyeli 
olarak yapılmış olduğu ve kaç köyün yolunun henüz 
olmadığının bildirilmesini; (Ocak 1984 tarihi itiba
riyle) 

Cevap 1. Sorunun cevabı tablo ; 1 ve 2'de de
taylı olarak verilmiştir* 

Soru 2. Kalkınmada Öncelikli yöre illerinin yine 
aynı ayrıntı ve miktar ve oranlan vermesi koşuluy
la içme suyu, köy «lektrifikosyonu, ilkokul varsa orta
okul gibi altyapı tesislerinin durumunu gösterir bilgi, 
beliğe veya dokümanların vaırsa bir envanterinin gön
derilmelini. 

Cevap 2. Sorunun cevabı Tablo : 3 ve 4'te ve
rilmiştir. 

Soru 3. Bu bilgi, belge ve dokümanlar muva
cehesinde geri kalmışlığı ortaya getiren yapılmamış
lar veya yoklar oranlarım düşürücü şekilde 1985 yı
lından itibaren altyapı yatırımlarım düzenlemeyi ve 
uygulamayı uygun bulur musunuz? 

Cevap 3. V. Beş Yıllık Kalkınma Planının Te
mel Hedefleri ve stratejisinde ifade edildiği üzere, 
Kalkınmada öncelikli Yörelerimizin gelişme potan
siyeli, ekonomik, malî sosyal ve idarî tedbirleri ih
tiva eden politika ve programlarla harekete geçirile
cek, bu yörelerimiz ile diğer yöreler arasındaki ge
lişmişlik farkları azaltılacaktır. 

Arz ederim 
Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı 

— 623 — 



TABLO : 1 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER YOL - SU - ELEKTRİK 
1984 YATIRIM PROGRAMI 

Tesviye Stablize Onarım Asfalt îçme Suyu Ünite Adı 

Sıra Prog. Yol Kv. Prog. Yol Kv. Prog. Yol. Kv, Prog. Toplam Geç. Yıl. Yıl içinde tkm. On. 
No,: İ l i (Km Ün. Ad. (Km.) Ün. Ad. (Km.) Ün. Ad. (Km.) Ün. Ad. bitecek bitecek Prog.Ad. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Adıyaman 
Ağn 
Bingöl. 
Bitlis 
Diyarbakır 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Kars 
K. Maraş 
Malatya 
Mardin 

. Muş 
Siirt 
Sivas 
Tuncel 
jŞanhurta. 
Van 

116 
248 
168 
235 
316 
112 
179 
416 
141 
154 
377 
181 
170 
263 
98 

307 
366 
186 
386 
197 

45 
122 
101 
106 
110 
44 
54 
84 
54 
54 

148 
62 
44 

100 
40 
69 
92 
68 

110 
82 

185 
255 
165 
45 

291 
122 
183 
324 
146 
133 
479 
219 

63 
317 
229 
248 
365 
149 
343 
421 

51 
78 
33 
40 
68 
37 
39 
87 
31 
19 
91 
33 
15 
57 
57 
74 
63 
35 

106 
86 

108 
100 
141 
77 
34 

181 * 
202 
216 

57 
277 
177 
191 
204 
220 
401 

35 
153 

83 
66 

179 

25 
28 
65 
14 
12 
58 
58 
40 
22 

• 43 
50 
55 
32 
50 
96 
10 
32 
22 
27 
34 

13 
15 
16 
14 
18 
6 

36 
3 5 . 
37 
— 
20 
64 
28 
31, 
27 v 

20 
30 
10 
20 
22 

184 
80 
24 
12 

136 
23 
12 

73 
36 
12 
52 
48' 

55 
35 
12 
57 
30 
38 
29 
18 

— 
— 

6 
— 
— 

7 
— 

2 
8 

— 
10 
— 

4 
2 
1 
2 
3 
7 
3 

— 

74 
17 
18 
12 

114 
• 16. 

11 
62 
28 
12 
42 
38 
32 
33 
H 
37 
17 
30 
27 
15 

7 
2 
5 
2 
7 
7 

— 
10 

8 
3 
1 

— 
2 

29 
6 
2 
8 
1 

21 
1 

Toplam 4 616 1 635 4 681 1 100 3 072 772 462 966 55 593 130 



/ KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER YOL - SU - ELEKTRİK 
1984 YATIRIM PROGRAMI 

Sıra 
No.: 

1 
2 
3 
4 
5 

İ l i 

Çankırı 
Çorum 
Kastamonu 
Sinop 
Yozgat 

Tesviye 

Prog. 
(Km, 

75 
106 
148 
139 
139 

Yol Kv. 
Ün. Ad. 

20 
41 
85 
98 
33 

Stablize 

Prog. 
(Km.) 

410 
174 
147 
218 
316 

Yol Kv. 
Ün. Ad. 

28 
49 
33 
62 
49 

Onarım 

Prog. YoL Kv. 
(Km.) Ün. Ad. 

112 36 
52 27 
44 36 
61 23 

164 27 

Asfalt 

Prog. 
(Km.) 

38 
47 
70 
38 
25 

İçme Suyu 

Toplam 
Ün. Ad. 

58 
25 
74 
91 

7 

Geç. Yıl. 
bitecek 

5 
. — 

17 
— 
— 

Ünite Adı 

Yıl İçinde tkm. On. 
bitecek Prog. Ad. 

23 6 
23 — 
57 — 
24 5 
7 12 

Elektrik 

Hes. 
Ün. Ad. 

— 
1 

: 
— 

P 
S 
U 

Toptan 

8 20 + 5 ti Toptan 

607 277 965 221 433 

5 223 1 912 5 646 1 321 3 505 

149 

921 

218 

260 

255 

1 221 

22 

77 

134 

594 

23 

168 33 

o 



T. B, M. M. « . : « 38 ,16 .1994 O : 1 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER 1.1.1984 TARİHİ 

TCK Yolu Faydalanan Asfalt 

Sıra 
No.: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

İ l i 

Adıyaman 
Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Kars 
K. Maraş 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Sivas 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Van 

Köy Ünite Tul iüjy Ünite Tul 
Ad. Ad. Km. Ad. Ad. Km. 

Toplam 

47 
46 
39 
21 
62 
71 
63 
89 
55 
21 
99 
62 
45 
44 
30 
60 

103 
41 
57 
38 

1 1093 

40 
21 

J 7 
10 
47 

.48 
22 
39 
35 
28 
30 
72 
25 

— 
2 

42 
35 
45 
67 
13 

678 

615 
542 
527 
464 
794 
924 
867 

1 353 
663 
396 
734 
834 
934 
— 
559 
647 

1 864 
692 
789 
893 

15 091 

.__ 
1 
1 

— 
8 
8 
7-
2 

— 
1 
2 

14 
1 
9 

— 
13 

5 
— 

7 
1 

80 

_ 
-,— 

1 
— 

7 
2 

— 
— : 

— 
4 

— " 
6 

— 
1 

— 
— 
1 

f 

4 
— 

26 

__ 
4 
8 

— 
55 
35 
24 
7 

— 
7 

13 
70 
11 
51 
— 
57 
44 
— 
40 

1 

427 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER 1.1.1984 TARİHİ 

TGK Yolu Faydalanan Asfalt 

Sıra 
No. : 

1 
2 
3 
4 
5 

20 + 5 

İ l i 

Çankırı 
Çorum 
Kastamonu 
Sinop 
Yozgat 

Toplam 

İl Toplamı 

Köy Ünite Tul Köy Ünite Tul 
Ad. Ad. Km. Ad. Ad. Km. 

33 
50 
73 
49 
» 

264 

1 357 

16 
13 

154 
97 

1 

281 

959 

637 
996 

1 285 
487 
314 

3 719 

18 810 

5 
22 
— 

3 
3 

33 

113 

1 
1 

— 
7 

— 

9 

35 

29 
62 
— 
31 
37 

159 

586 

— ffîSS — 



T. B*M. Mv B ; 8S 

TABLO : 2 

İTİBARİYLE KÖY YOLU ENVANTER DURUMU 

Stablize Tesviye 

Köy Ünite Tul Köy Ünite Tul 
Ad. Ad, Km. Ad. Ad. Km. 

19* 
282 
92 
99 
354 
207 
224 
432 
305 
16 
377 
290 
201 
265 
237 
103 
699 
85 

331. 
349 

12i 
42 
26 
29 
304 
91 
44 
38 
47 
46 
24 
239 
ııa 
159 
38 
44 
129 
22 
321 
81 

1 189 
1 221 
521 
549 

2 501 
943 

1 001 
2 135 
1 463 
249 

1 707 
1 754 
997 

1 493 
1 137 
562 

3 943 
375 

2 232 
1.821 

81 
198 
,167 
114 
208 
277 
258 
455 
131 
84 
294 
109 
238 
280 
99 
111 
393 
256 
191 
156 

115 
130 
244 
111 
277 
283 
148 
107 
204 

* 253 
83 
343 
163 
114 
138 
48 
173 
136 
583 
174 

699 
1 173 
1 103 
920 

1 408 
1 874 
1 665 
2 379 
1 324 
1 089 
1 562 
1 208 
1 302 
1 465 
926 
642 

2 197 
1 317 
2 183 
1 603 

5 147" 1 9B5T 27 793 *13Ö 3 827 2 * 039 

İTİBARİYLE KÖY YGLU ENVANTER DURUMU 

Stablize. Tesviye 

Köy Ünite Tul Köy Ünite Tül 
Ad. Ad. Kiri. Ad. Ad. Km. 

38* 
637 
576 
207 
486 

183r 
163-
746 
447 
17 

1 875 
3 160 
3 332 
1 49T 
2 441 

50 
3<S 
274 
167 
80 

100 
119 
781 
646 
10 

432 
483 

2 295 
1 891 
584 

2 290 1556 12 305 507 1576 5 688 

7 437 3 511 40 098 4 707 5 403 33 727 

28 . 6 . 1984 <*; 1 

Ham Yol Toplam 

Toplam 
Köy Ünite Tul Köy Ünite Ünite 
Ad. Ad. Km. Ad. Ad. Ad. 

14 
31 
14 
38 
59 
7 
14 
57 
17 
21 
13 
27 
29 
119 
3 

211 
71 
42 
105 
26 

918 

382 
126 
540 
201 
508 
255 
55 
273 
113 
230 
42 
442 

1 223 
115 
34 

428: 
235 
750-
926 
183 

7 061 

917 
489 

1 071 
777 
825 
540 
240 
949 
456 
759 
158 

1 258 
2 014 
504 
130 

1 448 
802. 

1 223 
2 191 
660 

17 411 

294 
512 
274 
251 
629 
499 
503 
946 
453 
122 
686 
440 
469 
673 
339 
438 

1 168 
383 
634 
532 

10 245 

618 
298 
811 
341 

1 096 
631 
247 
418 
364 
533 
149 

1 030 
1 496 
389 
210 
520 
538 
908 

1 834 
438 

12 869 

912 
810 

1 085 
592 

1 725 
1 130 
750 

1 364 
817 
655 
835 

1 470 
1 965 
1 062 
549 
958 

1 706 
1 291 
2 468 
970 

23 114 

Ham Yol Toplam 

Toplam 
Köy Ünite Tul Köy/ Ünite Ü /te 
Ad. Ad. Km. Ad. Ad. Ad. 

1 
6 

151 
1 
3 

48* 
9Z: 
939? 
348 
4 

182 
244 

2 521 
807 
241 

440 
701 

1 001 
378 
572 

332 
375 

2 386 
1448 

40 

772 
1 076 
3 387 
1 826 
612 

162 1 431 3 995 3 092 4 581 7 673 

1 080 8 492 21 406 13 337 17 450 30 787 



TABLO : 3 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER 1.1.1984 TARİHİ İTİBARİYLE KÖY İÇME SUYU ENVANTER DURUMU 

Sulu Yetersiz Susuz Toplam 

Sıra Köy Ünite Köy Ünite Köy Ünite Köy Ünite 
No,: î t * Ad. Ad. Toplam Ad, Ad. Toplam Ad. Ad. Toplam Ad. Ad. Toplam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
İÜ 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Adıyaman 
Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Kars 
K. Maraş 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Sürt 
Sivas 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Van 

191 
191 
244 
146 
291 
451 
381 
433 
271 
69 
343 
205 
353 
137 • 
288 
222 
775 
335 
280 
285 

223 
81 
384 
118 
228 
366 
110 
110 
67 
189 
29 
345 
492 
71 
98 
161 
243 
491 
639 
177 

414 
272 
628 
264 
519 
817 
491 
543 
338 
258 
372 
550 
845 
208 
386 
383 

1 018 
816 
919 
462 

84 • 
224 
37 
70 
185 
81 
66 
402 
67 
35 
269 
177 
91 
281 
47 
86 
124 
30 
231 
206 

69 
50 
53 
45 
151 
43 
7 
59 
53 
61 
17 
140 
147 
119 
4 
47 
12 
24 
279 
51 

153 
274 
90 
115 
336 
124 
73 
461 
120 
96 
286 
317 
238 
400 
51 
133 
136 
54 
510 
257 

65 
143 
32 
56 
214 
34 
116 
196 
163 
37 
166 
108 
56 
297 
33 
189 
365 
59 
178 
78 

356 
179 
431 
188 
751 
260 
146 
285 
272 
311 
131 
549 
844 
199 
110 
354 
310 
438 
978 
223 

421, 
322 
463 
244 
965 
294 
262 
481 
435 
348 
297 
657 
900 
496 
143 
543 
675 
497 

1 156 
301 

340 
558 
313 
272 
690 
566 
563 

1 031 
501 
141 
778 
490 
500 
715 
368 
497 

1 264 
424 
689 
569 

648 
310 
868 
351 

1 130 
669 
263 
454 
392 
561 
177 

1 034 
1 483 
389 
212 
562 
565 
953 

1 896 
451 

988 
868 

1 181 
623 

1 820 
1 235 
826 

1 485 
893 
702 
955 

1 524 
1 983 
1 104 
580 

1 059 
1 829 
1 377 
2 585 
1 020 

Toplam 5 891 4 622 10 513 2 793 1 431 4 224 2 585 7 315 9 900 11 269 13 368 24 637 



KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER 1.1.1984 TARİHİ İTİBARİYLE KÖY İÇME SUYU ENVANTER DURUMU 

Sulu Yetersiz Susuz Toplam 

—
 629 

Sıra 
N o , : 

1 
2 
3 
4 
5 

20 + 5 

i l i 

Çankırı 
Çorum 
Kastamonu 
Sinop 
Yozgat 

Toplam 

ti Toplamı 

Köy 
Ad. 

308 
494 
329 
278 
311 

1 720 

7 611 

Ünite 
Ad. 

218 
' 182 

695 
853 

11 

1 959 

6 581 

Toplam 

526 
676 

1 024 
1 131 

322 

3 679 

14 192 

Köy 
Ad. 

72 
79 

324 
85 

148 

708 

3 501 

Ünite 
Ad. 

23 
11 

525 
194 

6 

759 

2 190 

Toplam 

95 
90 

853 
379 
154 

1 471 

5 695 

Köy 
Ad. 

87 
173 

• 421 
64 

153 

898 

3 483 

Ünite 
Ad. 

101 
192 

1 316 
498 

24 

2 131 

9 446 

Toplam 

188 
365 

1 737 
562 
177 

3 029 

12 929 

Köy 
Ad. 

467 
'746 

1 074 
427 
612 

3 326 

14 595 

Ünite 
Ad. 

342 
385 

2 540 
1 545 

41 

4 853 

18 221 

Toplam 

809 
1 131 
3 614 
1 972 

653 

8 179 

32 816 

p 

3 



T. B, M. M. B: 85 28 * 6 * 1984 O: î 

TABLO ; 4 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ 20 + 5 İL 1 . 1 . 1984 TARİHİ İTİBARİYLE 
KÖY ELEKTRİFİKASYONU ENVANTER DURUMU 

Sıra 
N o , :•• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
2 
3 
4 
5 

20 + 5 

İ l i 

Adıyaman 
Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Kars 
K. Maraş 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Sivas 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Van 

20, ti Toplamı 

Çankırı 
Çorum 
Kastamonu 
Sinop 
Yozgat 

5 fi Toplamı 

İl Toplamı 

Köy 
Ad. 

146 
114 
114 
60 

135 
295 
213 
487 
196 

8 
302 
243 
203 
172 
102 
95 

492 
103 
162 
180 

3 822 

395 
573 
455 
135 
497 

2 055 

5 877 

Elektrikli 

Ünite 
Ad. Toplam 

130 
2 

30 
22 
47 
76 
18 
23 
66 
12 
15 
58 
79 
38 
6 
2 

38 
9 

62 
23 

756 

204 
162 
787 
167 
17 

1 337 

2 093 

276 
116 
144 

82 
182 
371 
231 
510 
262 

20 
317 

301 
282 
210 
109. 
97, 

530 
112 
224 
203, 

4 578 

599 
735 

1 242 
302 
514 

3 392 

7 970 

Elektriksiz 

Köy 
Ad. 

194 
444 

"' 199 
212 
555 
271 
350 
544 
305 
133 
476 
247 
297 
543 
266 
402 
772 
321 
527 
389 

7 447 

72 
173 
619 
292 
115 

1 271 

8 718 

Ünite 
Ad. 

518 
308 
838 
329 

1 083 
593 
245 
431 
326 
549 
162 
976 

1 404 
351 
206 
560 
527 
944 

1 834 
428 

12 612 

138 
223 

1 753 
1 378 

24 

3 516 

16 128 

Toplam 

712 
752 

1 037 
541 

1 638 
864 
595 
975 
631 
•682 
638 

1 223 
1 701 

894 
472 
962 

1 299 
1 265 
2 361 

817 

20 059 

210 
396 

2 372 
1 670 

139 

4 787 

24 846 

Köy 
Ad. 

340 
558 
313 
272 
690 
566 
563 

1 031 
501' 
141 
778 
490 
500 
715 
368 
497 

1 264 
424 
689 
569 

11 269 

467 
746 

1 074 
427 
612 

3 326 

14 595 

Toplam 

Ünite 
Ad, 

648 
310 
868 
351 

1 130 
669 
263 
454 
392 
566 
177 

1 034 
1 483 

389 
212 
562 
565 
953 

1 896 
451! 

13 368 

342 
385 

2 540 
1 545 

41 

4 853 

18 221 

Toplam 

988 
868 

1 181 
623 

1 820 
1 235 

826 
1 485 

893 
702 
955 

1 524 
ît 983 
1 104 

580 
1 059 
1 829 
1 377 
2 585 
1 020 

24 637 

809 
1 131 
3 614 
1 972 

653 

8 179 

32 816 

— 630 
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2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Or - Köy'ün verdiği kredilere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakam H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (7/117) 

\ Türkiye Büyük Millet 'Meclisi, /Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla arz 
ederim. 

Davut Abacıgü 
Balıkesir Milletvekili 

1. OR -KÖY'den kredi alan tavukçuların piliç
ler yumurtaya yatmadan önce borç taksitlerinin öden
mesine zorlandıkları ileri sürülmektedir. Bu doğru 
mudur?... 

2. Aynı kuruluştan kredi almak isteyenlere güç
lük çıkarıldığı ve yetkililerin üreticilere örneğin «yol
larınız bozuk, oralara gelemeyiz» diyerek görevlerini 
savsakladıkları ileri sürülmektedir. Bu iddialar doğru 
ımıdur?. 

T.C. 
Tarım Orman ve 

Köy îfşleri Bakanlığı 28.6.1984 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2 - 1221/93285 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K.K.D. Bşk. lığı, Kvve K. Md. 

lüğü 15 Haziran 1984 tarih ve 04867 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü tarafından 

Sayın Başbakanımıza yöneltilen yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığın emir ve tensipleri gereğince tarafım
dan cevaplandırılmış olup, iki nüsha olarak ekte tak
dim edilmektedir. 

Arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı 

Balıkesir Milletvekili. Sayın Davut Abacıgil'in Yazılı 
Soru önergesinin Cevabı 

$oru 1. OR - KÖY'den kredi alan tavukçuların 
piliçler yumurtaya yatmadan önce borç taksitlerinin 
ödenmesine zorlandıkları ileri sürülmektedir. Bu doğ
ru mudur?. 

Cevap İl OR - KÖY kredileri 2 yıl ödemesiz 
devre, 5 yıl vade ile verilmektedir. Bu itibarla tavuk
çuluk kredisi alan üreticilerden «piliçler yumurtaya 
yatmadan önce» borç taksidi ödenmesine zorlanma
ları iddiası varit değildifi 

i Soru 2. Aynı kuruluştan kredi almak isteyenle-
I re güçlük çıkarıldığı ve yetkililerin üreticilere örne-
I ğin «yollarınız bozuk, oralara gelemeyiz» diyerek gö

revlerini savsakladıkları ileri sürülmektedir. Bu id
dialar doğru mudur?. 

Cevap 2. Yolların bozuk olması sebebyle köyle-
I re gidilemediği konusunda bugüne kadar Bakanlığımı

za herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir. 

Kredi almak isteyenlere güçlük çıkarıldığı iddiası 
da varit değildir. Ancak, kaynak yetersizliği sebebiy
le bazı ahvalde talep edilen kredilerden cüzi bir mik-

I tarının karşılanamaması sözkonusudur. Bu konuda 
Bakanlık olarak gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

I Arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
I Bakanı 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat attm-
I larına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri 
I Bakanı H. Hüsnü Doğanın yazıtı cevabı (7/119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak Mahsûlleri Ofisi tarafından 1984 yılı büğ-

I day alımlarından dolayı aşağıdaki sorularımın Sayın 
Tarım Orman ve Köy İşleri 'Bakanı Hüsnü Doğan 

I tarafından yazılı olarak cevaplandınlması hususunda 
delaletinizi rica ederim. 

I M. Murat SÖkmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

L Hububat alımlarında Hükümet olarak çiftçi-; 
ye % 50 ödeme yapılacağı ilan edildiği halde Top
rak Mahsûlleri Ofisi taksitle ödenecek diğer % 50 
üzerinden % 5 oranında peşin vergi (stopaj) kesmekte
dir. İleride ödenecek miktar için vergi kesilmesini hak
kaniyet prensibine aykırı bulmuyor musunuz?.. 

I 2. Çiftçinin eline % 50 peşin geçsede bilahara 
I diğer alacağından vergi kesilse T.M.O. daha çok alım-
I da bulunmaz mı?. 

3. Şimdiye kadar müstahsil T,M.O. sinden di-
I ğer alacağı, olan kısım için vaad edilen aylık % 3 
I faizli «Devlet bonosu alamadığından menfi yönden 
I etkilenmemiş midir?» 
I 4. Bu hususun da T.M.O. nin Güney illerimıizde-
I ki alımlarını etkilediğine iştirak eder misiniz?. 
I 5. Tüccarın se bu aksamalardan istifade ederek 
I büyük miktarda alım yapması ileride buğday fiyat* 
I larının artmasına sebep olmayacak mıdırfi . 
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T. B< M. M< B ; 85 

T.C. 
Tarım Orman ve 

(Köy İşleri Bakanlığı 28.6.1984 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM . 2 - 1220/93284 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. K.KJD. Bşk. lığı, K. ve K. Md. 
lüğü 15 Haziran 1984 tarih ve 7/1(19/1405/04871 sayılı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu tarafından 
Bakanlığıma yöneltilen «Toprak Mahsulleri Öfisi'nin 
hububat alımları» hakkındaki yazılı soru önergesi
nin cevabi ekte takdim edilmektedir, 

Arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Koy işleri 
Bakanı 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu'nun 
yazıl* Soru önergesinin Cevabı 

Som 1. Hububat alımlarında Hükümet olarak 
çiftçiye % 50 ödeme yapılacağı ilan edildiği halde 
Toprak Mahsulleri Ofisi taksitle ödenecek diğer •% 
50 üzerinden !% 5 oranında peşin vergi (stopaj) kes
mektedir. ileride ödenecek miktar için vergi kesilme
sini hakkaniyet prensibine aykırı bulur musunuz?. 

Cevap 1. Hububat alımlarında mal bedeli üze
rinden yapılan |% -5 oranındaki zirai kazanç vergisi 
tevkifatı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa istinaden 
yapılmaktadır, ödemenin nakten veya hesaben ya
pılması vergi kesmeyi ziorunlu kılmaktadır. 

Soru 2. Çiftçinin elme ;% 50 peşin geçsede bila-
hara diğer alacağından vergi kesilse Toprak Mahsul
leri Ofisi daha çok alımda bulunamaz mı?. 

Cevap* 2. Peşinattan vergi kesilmesi düğerinden 
kesilmemesi hususu vergi mevzuatına aykırı bulun
maktadır. 

- • * • - — — « i y i 

28 » 6 â 1984 0 : 1 

Soru 3. Şimdiye kadar müstahsil Toprak Mah
sulleri Ofisinden diğer alacağı olan kısım için vaad 
edilen aylık % 3 faizli «Devlet bonosu alamadığın
dan menfi yönden etkilenmemiş midir?.» 

Cevap 3. Alımlarda üreticiye verilmesi gereken 
bonoların tedavülde gerekli kolaylığı görmesi için ha
miline muharrer olarak bastırılması planlanmış an
cak bazı teknik sebeplerden dolayı basımda biraz ge
cikme olmuştur. Bugün için alım yapan 'Bölgelerde 
üreticilere verilmek üzere birinci parti baskı bonolar 
tevzi edilmiş bulunmaktadır. Diğerlerinin de süratle 
bütün işyerlerine dağıtımı yapılacaktır. 

Soru 4. Bu hususun da Toprak Mahsulleri Ofisi
nin Güney İllerimizdeki alımlarını etkilediğine işti
rak eder misiniz?. 

Cevap 4. Bilindiği üzere ilk mahsûl Güney ille
rimizde hasad edildiğinden, hububat tüccarı ve de
ğirmencilerin bu bölgede mübayaya girmeleri sebebiy
le Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan ilk alımlar ya
vaş seyretmektedir. 

Bono uygulaması sdbebiyle Toprak Mahsulleri 
Ofisi alımlarında büyük bir farklılık olmayacaktır. 

Soru 5. Tüccarın ise bu aksamalardan istifade 
ederek büyük miktarda alım yapması ileride buğday 
fiyatlarının artmasına sebep olmayacak mıdır?. 

Cevap 5, T.M.O.'nin kanunî görevi, hububat fi
yatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşme
sini ve tüketici aleyhine anormal derecede yükselme
sini önlemek olduğuna göre, tüccar faaliyetlerinin 
T.M.O.'nin alım satımıyla karışltırılimamasının doğru 
bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. 

Serbest piyasa ekonomisi içerisinde Ofisle birlik
te tüccarın da mal alıp, satması tabiidir. T.M.O.'nin 
piyasaya devamlı mal arz etmesi sebebiyle anormal 
fiyat yükselmeleri beklenmemelidir. 

Arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 İNCİ BURiLEŞKM 

28.6.1984 Perşembe 
Saat : 

1 
BASIK ANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
% ' 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3J 
SECİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ; SORULAR 

1. — Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bbmbailan-
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) 

2. — -Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka-
nından sözlü Soru önergesi (6/106)1 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökimen-
oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 

4. — Şanlıurfa Mıiletvekili Osman Doğan'ın, Tür
kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğhı' 
nun, mfetfhuim İsmet İnönü için yeni bir kabir yapıl -

15.00 

masına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/110) 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Albaciıgil'in, res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

7, 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (Ş. Sayısı : 82) (Da: 

ğıtaa tarihi : 25.6.1984) 
2. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve Nev

şehir Milletvekili Turan öztürk'ün, Seçimlere Katı
lamamaları Sebebiyle Para Cezası ödeme Yükümlü
lüğü Altına Bırakılanların. Para Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/106) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi: 
25.6.1984) 

3. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 inci 
Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma ta
rihi : 25.6.1984) 





Dönem : 17 Toplantı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 91 

1 4 . 4 . 1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 58 inci Bendine Dört Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

(1/535) 

T.C, 
Başbakanlık 25 . 6 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.lf.T.D. 18/101-1744/04634 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.6.1984 tarihin
de kararlaştırılan «14.4.1930 tarihli ye 1580 sayıh Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci Bendine 
Dört Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Başbakan 

Turgut ÖZAL 

GEREKÇE 

14.4:1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci bendi hükmüne göre, her 
nevi sebze ve meyvenin toptan alım ve satımının muayyen mahallerde ve belediye nezareti altında icrasını temin 
için haller tesis ve idaresi belediyelerin görevleri arasında olup toptancı hallerinin sureti idaresi ise 16.9.1960 
tarih ve 80 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. 

Yürürlükteki mevzuat yaş meyve ve sebze halleri açma tekelini belediyelere vermiş • bulunmaktadır. Ha
len özel sektöre mensup gerçek ve tüzelkişilerin hal kurma yetkileri mevcut değildir. 

Yaş meyve ve sebze hallerindeki tekelleşme, meyve ve sebze fiyatlarındaki yüksekliğin kaynağını teşkil 
etmekte, hallere gelen mal miktarının muayyen güçlerce kontrol altında tutulması fiyatların yükselmesine sebe
biyet vermekte, mal sevkiyatmm düzenli yapılmayışı ve hallere mal akımının azaltılması fiyat artışlarına neden 
olmaktadır. 

T.C. Ziraat Bankasından kredi alabilme imkânı tanınarak malî açıdan güçlenmeleri sağlanan özel sektöre 
mensup gerçek ve tüzelkişilere, yaş meyve ve sebze hali kurma izninin ilgili belediyelerce verilmesi halinde, 
hallerdeki tekelleşmenin ortadan kalkması ile buralara daha çok mal geleceği, mal akımının hızlanacağı, 
sevkiyatın daha düzenli yapılacağı, piyasaya daha çok kanaldan daha fazla, meyve ve sebze gireceği, rekabetin 
gelişeceği ve bu suretle hâsıl olacak arz ve talep dengesinin fiyatları geri çekerek fiyatların düşeceği düşünül
mektedir. 

Toptan Eşya Fiyat Endekslerinde gıda maddeleri büyük bir ağırlığa sahip bulunduğundan yaş meyve 
»x sebze fiyatlarında yaratılan sunî fiyat artışları, th d.ekslerdeki artış oranlarının yüksek görülmesine Je 
sebep olmakta ve bu suretle ekonomimizde hatalı sonuçlara ulaşılması imkân dahiline girmektedir. 

Açıklanan nedenler karşısında yaş meyve ve sebze fiyatlarının düşürülmesi amacıyla bu Kanun Tasarısı 
hazırlanmıştır. 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu 
Esas No, : 1/535 

Karar 'No. : 7 

27 . 6:•. 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.6.1984 tarihin
de kararlaştırılan «14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine 
Dört Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 27.6.1984 tarihli 10 uncu Birleşiminde İçiş
leri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda incelenip görüşüldü. 

Gerekçesi uygun görülerek maddeleri ayrı ayrı tartışıldı ve tasarının tümü Komisyonumuzca aynen kabul 
edildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Kâtip 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Turgut Yaşar Gülez 

Bolu 

Üye 
Mustafa Kemal Togay 

İsparta 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Faruk Dmk 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Kemal îğrek 

Bursa 

Üye 
Mucip Ataklı 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Beratl Erdoğan 

Samsun 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

Üye 
Seçkin Ftrat 

Bolu 

Üye 
Seyit Hüsamettin Konuksever 

Edirne 

Üye 
Durcan Emirbayer 

İzmir 

Üye 
İsmet Turhangi 

Manisa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cemal özdemir 

Tokat 
(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 91) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Dört Fıkra Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. '— 1580 sayılı Belediye Kanununun 
15 inci maddesinin 58 inci bendine aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

«Belediyelerce, gerçek veya tüzelkişilerin belediye 
hudutları içinde yaş meyve ve sebzelerin toptan alımı 
ve satımı için haller açmalarına izim verilebilir. 

Nüfusu 250 000 ve daiha yukarı olan belediyeler
de açılacak toptaıncı hallerimin kuruluş, yönetim ve iş
leyişlerine ait usul ve esaslar, belediye meclislerince 
tespit olunur, 

Mlfusu 250 0001den az olan belediyelerde açıla
cak toptancı hallerinin kuruluş, yönetim ve işleyişle
rine ait usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığın
ca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

Bu yönetmeliklerle belirlenecek esaslara aykırı ha
reket edenler hakkında 1580 sayılı Belediye Kanunu 
ile 80 sayılı Kanunun ceza hükümleri uygulanır. Top
tancı hal kuracak olan gerçek ve tüzelkişilere lüzum
lu krediler T.C. Ziraat Bankasınca sağlanabilir.» 

MADDE 2. 
rürlüğe girer* 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı • Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakam 
A. K. Alptemoçln 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
Af. V. Dinçerler 
Ulaştırma Bakanı 

V. Atasoy 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

H. C. Aral 

"SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Dört Fıkra Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 
C, Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. Af. Yılmaz 
Devlet Bakam 

1. özdağlar 
Millî Savunma Bakam 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakam 

V, Arıkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

Af. Aydın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

Af. Kalemli 
Kültür ve Turizm Bakam 

Af. Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 91) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 82 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2 /102) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

«Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci maddelerinin değiştirilmesi» hakkındaki kanun teklifim 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 24.5.1984 

Ali Dizdaroğlu 
f Antalya Milletvekili 

GEREKÇE 

YÜce Türk Milleti Allah'a ve. Dine inanan, peygamberlere ve büyüklerine saygılı bir millettir. Yukarıda sa
yılan mefhumlar, O'nun her türlü bünyevî varlığından daha üstün ve mukaddestir. Bu inanç birliğidir. Ki; 
Milletimizi parçalanmaktan, kendisine yabancı olan ideolojiler peşinde koşmaktan alıkoymakta, kendisini par
çalamaya yeltenen ideolojilere set çekmektedir. 

Bütün yabancı ideoloji ajanları bilmektedirler ki; Allah'a, Dinine, peygamberlerine inanan bir millet, bü
yüklerine de saygılı olur. Bir milletin devletine ve büyüklerine bağlılık ve saygısının dejenerasyonu ise, onun 
manevî değerlerinin tahkiri, tezyifi, inançlannm dejenere edilmesi ile sağlamr. Onun için anarşizim; evvela 
milletin çocuklarının ve gençlerinin dininin ve dinî hislerinin alaya alınıp dejenere edilmesi ile başlar. Allah' 
ından koparılmış, Dinine inanmayan, peygamberleri ile alay edilen ve bunlara ses çıkarmayan bir topluluk el
bette ki, yabancı ideolojiler ve bu ideolojilerin yayılması için çalışan militanların at oynattığı bir meydan 
olacaktır. 

Vatandaşlarımızın dinî inanç ve kanaat hürriyetini teminat altına almak, bu inanç ve hürriyetlerine yö
nelecek saldırıları önlemek devletin görevidir. Aksi halde ihkakı hakkı, hak olarak tanımak gibi hukuk devleti 
ilkeleri ile bağdaşmayacak bir durum ile karşı karşıya kalınacaktır, 

Anayasamız laiklik ilkesini kabul etmiştir. Laiklik ilkesinin Anayasada ve kanunlarda bir tarifi mevcut 
değildir. Bunun birtakım yanlış anlamlara ve uygulamalara sebebiyet verdiği aşikârdır. Bu hususun açıklığa 
kaivuştürulması, laiklik kavramının kanunî tarifinin yapılması temenniye ve tavsiyeye değer niteliktedir. 

Resmî tarifi olmamakla birlikte laikliği bir yandan «Devlet düzenini meydana getiren norm ve müessese
lerinin dinî esaslardan alınarak tanzim edilmemesi» diğer taraftan «Din ve vicdan hürriyeti» şeklinde de an
lamak Ve kabul etmek mümkündür. 

Din ve vicdan hürriyeti konusunda Anayasanın 24 üncü maddesi birtakım esasları ve anailkeleri getir
mekte ve bir ölçüde laiklik ilkesinin genel çerçevesini çizmektedir. Bu maddede bir yandan laiklik ilkesinin 
korunmasına yönelik hükümler getirilmekte ve bu hükümler T.C.K.'nun 163 üncü maddesinde müeyyidesini 
bulmakta; diğer taraftan din ve vicdan hürriyetinin s/nırları belirlenmektedir. 
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Din ve inanç hürriyetinin korunması konusunda 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi dikkat 
çekicidir : «Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz» Bu şu demektir ki; dinî inanç ve kanaat
lerin kınanması önlenecek, kınanmasına meydan verilmeyecektir. Kınama yasaklandığına göre, kınamaya gö
re kıyaslanamayacak kadar daha ağır ve vahim durumu ifade eden hakaretin, yani din ve inanç hürriyetini tah
kir ve tezyif etmenin evleviyetle yasaklanması gerektiği her türlü şüphe ve tereddüde meydan vermeyecek de
recede açık bir husustur. 

Bu yasaklama ne suretle uygulama gösterecek, hüküm ifade edecektir? Şüphesiz, dine ve inanca yönelen 
hakaret ve tezyiflerin cezalandırılması suretiyle olacaktır. Anayasa maddeleri haklara, görevlere ve yasaklamala
ra genel olarak işarette bulunan temel hükümlerdir. Bu hükümlerin yerine getirilmemesi, Anayasa hükmünün 
askıya alınmasıdır, açıkça ihmalidir ve ihlalidir. O halde diyebiliriz ki, Anayasanın «Kimse, dinî inanç ve ka
naatlerinden dolayı kınanamaz.» hükmünün tam anlamıyla cezaî bit teminata kavuşturulması kaçınılmaz bir 
anayasal zarurettir. 

Türk Ceza Kanununun ikinci kitabinin ikinci babının ikinci faslında «Din Hürriyeti Aleyhine Cürümler» 
başlığını taşıyan 175, 176, 177 ve 178 inci maddeler, dinî inanç ve kanaat hürriyetini koruma amacına yö
nelik maddelerdir. 

Bu maddelerin; Anayasanın 24 üncü maddesi ile, T.C.K. nun 163 üncü maddesi göz önünde tutularak 
düzenlenmesi; bu maddeler arasında bir uyum ve paralellik sağlanması gerekir. Türk Ceza Kanununun kabul 
edildiğinden 'beri 175, 176, 177 inci maddeleri hiçbir değişikliğe uğramadığı 178 inci maddenin ise 1933 yılında 
2275 sayılı Kanunla değiştirildiği göz önünde tutulursa, söz konusu uyumun ve paralelliğin asla mevcut olma
dığını anlamak kolaylaşacaktır. Çünkü T.C.K. nun 163 üncü maddesi müteaddit defalar değiştirilmiştir. Ay
rıca konu ile ilgili olarak 1953 yılında 6187 sayılı «Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında 
Kanun» yürürlüğe konmuştur. Anayasanın 24 üncü maddesinin doğum tarihi ise 1982'dir. 

Türk Ceza Kanunu kabulünden 'beri 33 defa değişikliğe uğramış, halen de bu konudaki çalışmaların mevcut 
olduğu belirtilmektedir. O halde, 175, 176, 177 ve 178 inci maddelerin genel gerekçemizin giriş kısmında ileri 
sürülen görüşlerin, Anayasanın 24 üncü maddesinin, T.C.K. nun 163 üncü maddesinin, 6187 sayılı Kanu
nun, günümüz Türkiye'sinin şartlarının ve ulaştığı merhalelerin göz önünde tutularak yeni baştan incelemeye 
ve yeni düzenlemeye tabi tutulması gerekmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci maddeleri yazılış biçimi ve kabul edilen suç unsurları , 
yönünden çok az uygulama alanı v*e imkânı bulmuş ve âdeta memleketimizde din ve inanç hürriyetinin haka
ret ve saldırılara karşı himayesiz bırakıldığı gibi bir intibaın doğmasına sebebiyet verilmiştir. 

Bu görüşlerden hareketle, T.C.K. nun 175, 176, 177 ve 178 inci maddeleri yeniden kaleme alınmıştır. 
Bu maddelerin teklifte yer aldığı şekli ile kanunlaşması halinde din ve vicdan hürriyetinin daha iyi korunacağı 
kanunlarımızın ilgili hükümleri arasında denge ve uyumun sağlanacağı, inanan kişilere sahip çıkıldığı göste
rilerek Devletin daha çok sevdirileceği, millî birlik ve beraberliğin daha iyi sağlanacağı düşünülmüştür. 
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MADDE GEREKÇEELERİ 

1. 175 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik, men ve ihlalin suç teşkil etmesi için şart olan 
«Tahkir maksadı» metinden çıkarılmış böylece fıkraya işlerlik kazandırılması amaçlanmıştır. Derunî bir hal 
olan özel kastın ispatı çoğu zaman mümkün olamamakta ve fiil cezasız kalmakta veya en azından maksada 
uygun cezasını bulamamaktadır. Yeni düzenleme ile bumahzurun giderileceği düşünülmüştür. Ayrıca, fiil ile ce
za ve bu fıkra ile diğer maddelerdeki cezalar arasında denge sağlanabilmesi için cezalar artırılmıştır. 

İkinci fıkrada cebir, şiddet, tehdit ve hakaretin ayrı ayrı artırıcı unsur olması sağlanmış ve ceza yürürlük
teki fıkra gibi sadece hürriyeti bağlayıcı cezaya inhisar ettirilmek sureti ile artırılmıştır. 

Genel gerekçede belirtildiği üzere, din ve vicdan hürriyetinin gerçek teminata kavuşturulabilmesi, din 
ve vicdan hürriyetine vaki hakaretlerin müeyyidesiz ve cezasız kalmaması için üçüncü fıkra yeniden düzen
lenmiş, bu fıkrada suç unsurlarını belirleme yönünden Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesi ile 6187 sa
yılı Kanundan yararlanılmış; ceza miktarının tayini bakımından Türk Ceza Kanununun 480, 482 ve 266 ncı 
maddeleri göz önünde tutulmakla birlikte, suçun niteliğine uygun tür ve miktarda ceza tayin olunmuştur. 
Aynı fıkra içinde aynı unsurlarla şahıslara yönelik hakaretler artırma hükmüne tabi tutulmuştur. 

Yürürlükteki üçüncü fıkranın yerini alan son fıkrada ise, ikinci ve üçüncü fıkralarla yazılı suçların basın 
veya yayın suretiyle işlenmesi halinde cezaların ayrıca artırmaya tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 

2. 176 ncı maddede yapılan değişiklikle birinci fıkraya «Umumî yerler» ilave edilmek suretiyle kapsam 
-genişletilmiş; «Dine ait eşya» denilmek suretiyle de sınırlama ve açıklık getirilmiştir. 2245 sayılı Kanunla ya
pılan değişiklikle meydana gelen cezadaki artış göz önünde tutularak ceza tayininde Türk Ceza Kanununun 
51.6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına atıfta bulunulmuş, ızrar suçu tezyif ve tahkir maksadıyla işlenmiş olaca
ğından 516 ncı maddedeki ceza artırmaya tabi tutulmuştur. 516 ncı maddeye göre ceza tayini denildiğinden, 
şartları mevcut olduğu takdirde 522 ve 523'üncü maddelerin uygulanması tabiî telakki edilmiştir. 

Dinî görevlilere vaki cebir, şiddet veya tehdit veya hakarette bulunulması halinde verilecek cezanın asgarî 
haddi yükseltilmiş, denge sağlanması için azamî hadde indirilmiştir. 

İkinci fıkra, anlam olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

3. 177 nci maddenin birinci fıkrasında suç unsurları aynen muhafaza edilmekle beraber, ceza yönünden 
516 ncı maddenin ikinci fıkrasına atıfta bulunulmuştur. 

İkinci fıkrada ceza artırılmıştır. 

4. 178 inci maddede genel olarak metin muhafaza edilmiş, maddenin dili sadeleştirilerek açıklığa kavuş
turulmuş ve belirli ölçüde cezalar artırılmıştır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ve teklif sahi
binin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelere geçil
mesi kabul edilmiş ve teklifin maddeleri üzerinde yapılan değişiklik ve düzeltmeler sırasıyla aşağıda gösteril
miştir. 

1. Teklifin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «mevcut dinlerden» ibaresi yerine açıklık getiril
mek üzere «semavi dinlerden» ibaresi konulmuş, fıkradaki hapis cezası «bir yıldan iki yıla kadar» para cezası 
«ellibin liradan yüzbin liraya kadar», ikinci fıkradaki hapis cezası ise «iki yıldan beş yıla kadar» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Üçüncü fıkrada yer alan «Dinlere» kelimesinin .başına «semavi» kelimesi ilave edilmiş ve fıkradaki hapis 
cezasının aşağı haddi «altı aydan bir yıla»çıkarılmıştır. 

2. Teklifin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «dinlerden» kelimesinin başına «semavi» kelimesi eklen
miş, fıkradaki hapis cezasının aşağı haddi «bir yıldan, iki yıla» çıkarılmış, para cezasının aşağı ve yukarı had
leri artırılmıştır. 

İkinci fıkranın başında yer alan «Dinî görevlilerin» ibaresi yerine «Semavî din görevlilerinin» ibaresi ko
nulmuş «belli olan» kelimelerinden sonra «cezası» kelimesi eklenmiştir. 

3. Teklifin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hapis cezasının yukarı haddi «üç yıldan iki yıla» indiril
miş, ikinci fıkradaki hapis cezasının aşağı haddi «üç aydan altı aya» çıkarılmış, para cezasının aşağı haddi ar
tırılarak yukarı had tespit edilmiştir. 

4. Teklifin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hapis cezası «altı aydan iki yıla kadar» para cezası ise 
«yirmibeşbin liradan ellibin liraya kadar» şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkradaki «çıkararak» kelimesi «çıkarır» 
olarak düzeltilmiş, hapis ve para cezalarının aşağı ve yukarı hadleri artırılmıştır. 

5. Teklifin yürürlüğe ilişkin 5 ve yürütmeye ilişkin 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Baışlkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Kâtip 
İbrahim Ay doğan 

İçel 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 
Ceza miktarlarına muhalifim 

Başkanveki'li 
Ahmet llhami„ Kösem 

Malatya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 
Muhalefet şerhim eklidir 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Anlkara 

Üye Üye 
Sabahattin Eryurt İhsan Nuri Topkaya 

Erzurum Ordu 
Ceza miktarlarının artırılmasına Ceza miktarlarına muhalifim 

karşıyım 

Üye Üye 
Mehmet Topaç Mehmet Bağçeci 

Uşak Yozgat 
Cezaların artırulsmasına muhalifim 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. 175 inci maddenin asıl metninin birinci fıkrasında yer alan «tahkir maksadı» tabirinin metinden çı
karılmış olması, tatbikatçılar arasında son derece değişik yorumlara neden olabilir ve vatandaşlar arasında da 
bazı ihtilatlara yol açar endişesini taşımaktayım. Ceza Kanununun 50^yıla yakın uygulanmasında bu «tahkir 
kastı» vardı ve hâkimlerimiz bunu bu şekliyle uygulamışlardır. Madde metninden bu tabirin çıkarılması mad
deye amacı aşan bir uygulama genişliği getirir düşüncesindeyim. 

2. Yine 175 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan «dinî inançlar» tabirinin de tatbikatta bir çok ka
rışıklığa yol açabileceğinden endişe duyarlım, Zira, dinî inanç bir insanın fikrinde, beyninde, içinde taşıdığı bir 
özelliktir? Aynı fıkrada yer alan «Allaha, Peygambere, kutsal kitaplara, mezheplere» tabirlerinde belirginlik var
dır, muhatap bellidir, fakat dinî inançlar belirgin fiiller değildir. Yine aynı fıkradaki «hakaret» kelimesi yerine 
«sövme» kelimesinin kullanılması ceza hukuku tekniği yönünden daha uygun düşerdi kanısındayım. 

3. Değiştirilen her 4 maddedeki hapis cezası miktarlarının alt sınırlarının da uygun olmadığı kanısında
yım. Zira ceza nispeti yükseldikçe uygulanma şansları sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Her 4 maddedeki 
hapis cezalarının asgarî haddinin bu derece yüksek tutulması, cezanın uygulanma kabiliyetini ve maddelerin 
işlerlik şansını azaltacağı endişesini taşımaktayım. Arz ederim. 

Coşkun Bayram 
Adana Milletvekili 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ ALİ DtZDAROĞ-
LU'NUN TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 175 inci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 175. — Her kim mevcut dinlerden birine 
ait dinî işlerin yahut ibadet ve ayinin yapılmasını 
men ve ihlal ederse altı aydan bir yıla kadar hapis 
ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiilin işlenmesi sırasında cebir, şiddet, teh
dit veya hakaret vaki olmuş ise, fail bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Her kim Allah'a, Dinlere, bu dirilerin peygamber
lerinden veya kutsal kitaplarından birine veya dinî 
inançlara veya mezheplere alenen hakaret ederse altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Birinci ve üçüncü fıkralarda yazılı suçlar basın 
ve yayım suretiyle işlenirse, cezalar bir misli artırıla
rak hükmolunur. 

(MADDE 2. — Türk Ceza 'Kanununun 176 ncı 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 176. — Her kim dinlerden birini tahkir 
maksadıyla dince kutsal sayılan eşyayı yıkar, bozar 
veya eşyaya diğer bir surette zarar verirse bir yıl
dan beş yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı ol-' 
mamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Dînî görevlilerin görevlerini yapmaları sırasında 
veya görevlerini yapmalarından dolayı bir cürüm iş
lendiği takdirde, o cürümün kanunen belli olan altıda 
bîr oranında artırılarak hükmolunur. 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 177 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 177. — Her kim ibadethanelere konul
muş abide ve benzeri eserleri veya kabristanlardaki 
mahkükatı bozar veya mezarları tahrip ederse altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

»Bunlardan birini dinî duyguları incitebilecek şe
kilde kirletenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt 
METİN 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 175 inci 
maddesi aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

'Madde 175. — Her kim semavi dinlerden birine 
ait dinî işlerin yahut ibadet ve ayinin yapılmasını 
men ve ihlâl ederse bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiilin işlenmesi sırasında cebir, şiddet, 
tehdit veya hakaret vakî olmuş ise, fail iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Her kim Allah'a, semavi dinlere, bu dinlerin pey
gamberlerinden veya kutsal kitaplarından birine ve
ya dinî inançlara veya mezheplere alenen hakaret 
ederse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

IBirinci ve üçüncü fıkralarda yazılı suçlar basın ve 
yayım suretiyle işlenirse, cezalar bir misli artırılarak 
hükmolunur., 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 176 ncı 
maddesi aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 176. — Her .kim semavi dinlerden birini 
tahkir maksadıyla dince kutsal sayılan eşyayı yıkar, 
bozar veya eşyaya diğer bir surette zarar verirse iki 
yıldan beş yıla kadar hapis ve ellibin liradan yüzbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Semavi din görevlilerinin görevlerini yapmaları sı
rasında veya görevlerini yapmalarından dolayı bir 
cürüm işlendiği takdirde, o cürmün kanunen belli 
olan cezası altıda bir oranında artırılarak hükmolu
nur. 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 177 nci 
maddesi aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. * 

Madde 177. — Her kim ibadethanelere konul
muş abide ve benzeri eserleri veya kabristanlardaki 
mahkükatı bozar veya mezarları tahrip ederse altı 
aydan ikıi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(Bunlardan birini dinî duyguları incitebilecek şekil
de kirletenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve yir-
mibeşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 
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MADDE 4. — Türk Ceza ıKanununun 178 inci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 178. — Bir kimse t ir ölünün naaş ve ke
mikleri hakkında hakarette bulunur veya bu maksat-

v la veya meşru olmayan tür maksatla birinin naaşım 
yahut kemiklerini alırsa, üç aydan üç seneye kadar 
hapis ve beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

'Bunların dışında, her kim bir ölünün naaşım ta
mamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir 
naaşı mezardan çıkararak yahut kemiklerini alırsa 
iki aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan* on-
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer Ibu cürüm kabristana veya ölü gömülmeye 
veya muhafazasına mahsus diğer yerlerde memur olan 
yahut kendilerine naaş ve kemikler tevdi olunan kim
seler tarafından işlenirse, yukarıda yazılı cezalar ya
rı nispetinde artırılarak hükrnolunur. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı 'tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

(Adalet Komisyonunun Tekîif Ettiği Metiin) 

MADDE 4. — Türk Ceza (Kanununun 178 inci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 178. — ıBir kimse bir ölünün naaş ve ke
mikleri hakkında hakarette bulunur veya bu mak
satla veya meşru oimaytan bir maksatla birinin maaşı
nı yahut kemiklerini alırsa, altı aydan iki yıla kadar 
hapis ve yirmibeşbin liradan ellibin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Bunların dışında, her kim bir ölünün naaşım ta
mamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir 
naaşı mezardan çıkarır yahut kemiklerini alırsa altı 
ıaydan bir yıla kadar hapis ve onıbin liradan yirmibeş-
•bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer ıbu cürüm kabristana veya ölü gömülmeye 
veya muhafazasına ımaihsus diğer yerlerde memur olan 
yahut kendilerine naaş ve kemikler tevdi olunan 
kimseler tarafından işlenirse, yukarıda yazılı cezalar 
yarı nispetinde artırılarak hükımolunur. 

MADDE 5. — Teklifin 5 İnci maddesi komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı; 82) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ' S. Sayısı : 85 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine ve 95 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet Ko

misyonları Raporları (1/487) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 75 . 5 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D, 18/101-
1697/01871 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

MUM Savunma Bakanlığınca hamrhınan ve Başkanlığınıza mm Bakanlar Kurulunca 2J.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «2540.1963 TariUİ ve 353 Saydı Askerî Mahfeemfer Kıfcufcjşıı ve Yargılama Undtt Kanunu
nun 8 inci Maddesine Bir Fdcra Eklenmesine ve 95 inci Madtteafrin 3 üncü Fıkrasının Değîştirikneshıe Dair 
Kanun Tasarısı» fle gerekçesi ekü olarak gönderitniştir. 

GereğM arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

'25.1<&1!963 tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci ve 
95 inci maddeleri uyarınca, askerî yargıya tabi kişilerden suç isteyenlere ait suç evrakı, teşkilatında askerî 
mahkeme kurulu komutan veya asker! kurum amîrlikleri adlî müıavirlerince komutana arz edilmekte ve ko
mutan tarafından incelenip, soruşturma açılması uygun görülenlere ilişkin bu evrak, bizzat komutanca imza
lanan bir soruşturma açılma istemi yazışma bağlanarak adlî kovuşturmanın yapılması için askerî savcılıklara 
gönderilmektedir. Askerî yargıda, askerî savcıların «ağır cezalı veya gecikmesinde sakınca umulan hallerde» 
soruşturma açılma yazısı olmaksızın olaya el koymaları imkânı dışında, suçlu kişinin askerî savcılığa şevki 
yöntemi bu şekilde olmaktadır. 

Ancak, adlî soruşturma açtırma yetkisini haiz komutanların, öaeUüde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet 
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Ordu ve Kolordu komutanlıklarını deruhte eden komutanların, 
gerek yoğun iş hacimleri, gerekse denetleme tatbikat, manevra ve protokol gereklerinden dolayı karargâhla
rında bulunmadıktan zamanların fazlalığı nedeniyle, imzalanması gereken suç evrakı birikmekte ve dolayı
sıyla adlî mercilere intikali gecikmektedir. 
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1982 yılı itibariyle 56.162 dosya komutanlıklarca askerî savcılıklara intikal ettirilmiş olup, bunlardan 

14.435 dosya bakında askerî mahkemelere kamu davaları açılmıştır. Bu davaların 9,,836'sı, Askerî Ceza Ka
nununun 63 üncü maddesinde faıüeyyide altına alınan, «saklı, yoklama kaçağı, bakaya», 66 ve 68 inci mad
delerinde yazılı «firar» 76 ncı maddsinde yazılı «tutuklu veya hükümlü iken kaçma» ve 137 nci maddesinde 
yazılı «askerî eşyanın hasarına sebebiyet verme» suçlarını ihtiva etmektedir. 

Askerî savcılıklara intikal etmiş olup, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen dosya sayısı bu rakamlara 
dahil değildir. Bu dosyalar da dikkate alındığında, yukarıda belirtilen suçlara ilişkin dosya miktarı, tüm dos
ya miktarının % 90'ını oluşturmaktadır. Bu suçlar ise vasıf ve mahiyetleri itibariyle, teşkilatında askerî mah
keme kurulu komutan veya askerî kurum amirlerince, en ince teferruatına kadar incelenmeyi gerektiren suç
lardan değildir. 

Tasarı ile, teşkilatında askerî mahkeme kurulu komutan veya askerî kurum amirlerinin, adlî soruşturma 
açılmasına yönelik bu görevlerini hafifletmek ve adlî mekanizmanın basit suçlarda gecikmeden ve birikim
lere yol açmadan karar vermesini sağlamak amaçlanmıştır, 

Tasarı yasalaştığı ahvalde, tüm askerî suçların % 9Ö'ını, oluşturan «bakaya, yoklama kaçağı, saklı, fi
rar, tutuklu veya hükümlü iken kaçma ve askerî eşyayı hasara uğratma» suçlarına ait evrak, komutanlarca 
yetki verilmesi halinde, adlî müşavirlerce geciktirilmeden sevkedMecek ve komutanların iş yükleri azaltıla
caktır. 

Adlî müşavirlere tanınan bu yetki sadece suç .evrakının askerî savcılığa sevk işleminin yapılmasına mün
hasır kılınmış ve komutanların kanunda yazılı hiçbir adlî yetkisi sınırlandırılmamıştır, Hatta adlî müşavir
lere soruşturma açılması yazısını imzalama yetkisi verilmiş olsa bile, sanığın tutuklanmasını isteme yetkisi dahi. 
tanınmayarak bu tür ahvalde mutlaka komutanın emir ve iznine müracaat edilmesi zorunluluğu getirilmiştir, 
Keza, Silahlı Kuvvetlerdeki hiyerarşik yerleri ve rütbeli personel olmaları dolayısıyla, subay ve astsubayların 
işledikleri suçlar ile, yukarıda sayılan suçların ağır hapis veya ölüm cezasını gerektiren halleri de yetki kap
samı dışında bırakılarak, yetki devri, dar fakat komutanların işlevlerini kolaylaştırıcı bir çerçevede tutulmak 
istenmiştir, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesi ile, 353 sayılı Kanunun, «teşkilatında askerî mahkeme kurulu 
kıta komutanı veya askerî kurum amirlerinin soruşturma açma yetkisi ile adlî müşavirlerin görevlerini belir
leyen 8 inci maddesine» yeni bir fıkra eklenerek, komutanlara tanınan soruşturma açtırma yetkisinin, adlî 
müşavirlerce hangi suçlarda ve nasıl kullanılabileceği düzenlenmektedir. 

Maddede öngörülen suçlar, genel gerekçede de .belirtildiği üzere işlenen askerî suçların '% 90'ını oluş
turan ve Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde yazılı «saklı, yoklama kaçağı, bakaya», 66 ve 68 inci 
maddelerinde yazılı «firar» 76 ncı maddesinde yazılı «tutuklu veya hükümlü iken kaçma» ve 437 nci mad
desinde yazılı «Askerî eşyayı hasara uğratma» suçlarıdır. 

Madde ile adlî müşavirler, komutan veya askerî kurum amirinin yetki vermesi halinde, istisnaları dışın
da, Askerî Ceza Kanununun 63 , 66, 68, 76 ve 137 nci maddelerinde yazılı suçları işleyen kişilere ait suç ev
rakım askerî savcılıklara soruşturma yapılmak üzere gönderebileceklerdir. Ancak subay ve astsubayların iş
ledikleri suçlara ilişkin suç evrakı ile yukarıda sayılı suçların ağır hapis veya ölüm cezasını gerektiren hal
lerine ilişkin suç evrakı ve askerî eşyayı hasara uğratma suçunun işlenmesi vukuunda verilen zararın 50.000 TL. 
sini geçmesi haline ilişkin suç evrakı bu yetki devri kapsamı dışında tutulmuştur. Bu ahvalde soruşturma 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 85) 
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açılmasını isteme yazısı mutlaka komutan veya askerî kurum amirince imzalanacaktır. 
Maddeye, komutan veya askerî kurum amirince devredilen yetkinin mutlaka askerî hâkim sınıfından olan 

adlî müşavirlerce kullanılması şartı konularak, işlenen suçun ve sanığın askerî savcılıklarca soruşturulacak 
nitelikte olup olmadığı konusunda düşülebilecek yanılgılar ve takdir hatalarından kaçınılmak istenmiştir. Uy
gulamada adlî müşavirlik görevini vekâleten yürüten ve askerî hâkim sınıfından olmayan subaylar mevcut 
olduğundan böyle bir hükme ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca komutan veya askerî kurum amirince devredilen 
yetkinin yazılı olması ve bu yetkinin önceden ve her suç dosyası için ayrı ayrı değil, maddede öngörülen 
şartları haiz genel bir yetki belgesi ile verilmesi uygun görülmüştür, Bu yetki belgesi komutanca gerektiğin
de geri alınabilecektir, 

353 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, teşkilatında askerî mahkeme kurulu kıta komutanı veya askerî ku
rum amirleri, suçla ilgili olarak soruşturma açılmasını askerî savcılıklardan istediklerinde gerekirse sanığın 
tutuklanmasını da isteyebilmekte ve bu istek askerî mahkemelerce karara bağlanılmaktadır. Tutuklamanın 
kişi hürriyetini kısıtlayan niteliği sebebiyle bu istemin hassas bir şekilde kullanılması' gerekmektedir. Bu ba
kımdan komutana tanınan bu özel yetkinin adlî müşavirlerce ve onların kararına bağlı olarak kullanılması 
uygun görülmemiş ve madde kapsamı dışında tutulmuştur. Sanığın tutuklanması için de istemde bulunulması 
düşünüldüğünde soruşturma emirleri komutanın imzasına arz edilecektir. 

Madde 2. — 353 sayılı Kanunun 95 inci maddesinde de, bir askerî suçun vukuunda komutanlık veya as
kerî savcılıklarca yapılması gereken işlemler ve soruşturma usulü belirtilmektedir. Bir bakıma 8 inci ve 95 in
ci maddeler birbirini tamamlayan hükümleri ihtiva etmektedir, Bu nedenle 8 inci maddeye eklenen fıkrada 
öngörülen hükmün, 95 inci maddede de zikredilmesi, her iki madde arasında paralellik ve uyum sağlanması 
açısından gerekli görülmektedir. Bu amaçla 353 sayılı Kanunun 95 inci maddesi, 3 üncü fıkrası, son kısmına 
bir cümle eklenmek suretiyle değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir, 
Madde 4. — Kaununun yürütme yetkisinin kullanılması ile ilgilidir, 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1J487 8.6 c. 1984 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 2.5.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 16.5.1984 
tarihinde Komisyonumuza havalesi yapılan «25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununun 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 inci Maddesinin 3 üncü Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 6.6.1984 tarihli 7 nci Birleşiminde, ilgili 
Bakanlık temısilclerinıînı de katılmasıyla tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Gerekçede de arz ve izah olduğu üzere 1982 yılında, tüm askerî suçların % 90'ını oluşturan «saklı, yok
lama kaçağı, bakaya», «firar», «tutuklu veya hükümlü iken kaçma», «askerî eşyâ"yı hasara uğratma» suçlarıy
la askerî yargıya tabi kişisel kontutanlıklarca askerî savcılıklara sevkedilmektediıv 

Komutanların yoğun iş hacimleri, tatbikat ve manevralar nedeniyle karargâhta çoğu zaman bulunamama-
ları suç evraklarının birikimine sebep olmaktadır. 

Bu hükmü önlemek ve suç dosyalarının biran önce adlî mercilere intikalini sağlamak gayesiyle komutan
lara tanınan soruşturma açtırma yetkisinin hâkim sınıfından gelen adlî müşavirlerce hangi suçlarda ve nasıl 
kullanılabileceği getirilen tasarı ile düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 85) 
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Komisyonumuz, gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerek temsilcilerin verdik
leri tamamlayıcı bilgileri uygun ve yerinde mütalaa ederek tasarıyı prensip olarak kabul etmiştir. 

.Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi bu yuruUnak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh îlter 

istanbul 

Kâtip 
Hüseyin Aydın Arvasi 

Van 

Üye 
Ali Kemal Erdem 

Burdur 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya 

Başkanvekili 
Nevzat Yağcı 

Flflpjğ 

Üye 
Ahmet Kemal Ay dar 

Ankara 

Üye 
îsmet Tavgaç 

Bursa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Tınaz Titiz 

istanbul 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
Emin Alpkaya 

Niğde 

Üye 
Mehmet Muhlis Arıktan 

Samsun 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Musa Ateş 

Tunceli 

Sözcü 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Hüseyin Şen 

Artvin 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Üye 
Vecihi Akın 

Konya 

Üyö 
Turgut Halit Kunter 

Rize 
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Addet Komfayom» JRaporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/487 
Karar No. : 38 

21 . 6 ı 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

25.141963 ta rM ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı Millî Savunma ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip 
görüşülmüş, gerekçesi yerinde görülerek maddelerine geçilmesi uygun görülen tasarının 1 inci maddesi ufak 
bir redaksiyonla, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz ohinur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Sözcü. 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 85) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşa ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci Mad
desine Bir Fkra Eklenmesine ve 95 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum amiri tarafından yazılı yetki 
verildiği takdirde, subay ve astsubayların işledikleri suçlar hariç olmak üzere, Askerî Ceza Kanununum ağır 
hapis veya ölüm cezasını gerektiren hali dışında 63 üncü maddesi ile 66 ncı, 68 inci, 76 ncı maddeleri ve mey
dana gelen hasar tutarının 50 000 Türk Lirasını geçmemesi halinde 137 nci maddesinde yazılı suçlara ait suç 
evrakını, soruşturma yapılması istemiyle askerî savcılığa göndermeye, askerî hâkim sınıfından olan adlî mü
şavirler yetkilidir. Ancak, tutuklama isteminde bulunamazlar.» 

MADDE 2. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 95 inci maddesi
nin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amiri, suç evrakını inceledik
ten sonra askerî savcıya gönderir ve sanığın tutuklanmasını isterse bu husustaki istemini de bildirir. 8 inci 
maddenin son fıkrası hükmü saklıdır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 85) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Saydı Askeri Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 İnci Mad
desinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞl 
İMETİN 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Saydı Askeri Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 inci Mad
desinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 353 Sayılı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Teşkilâtında askerî mahkeme kurulan kıta ko
mutanı veya askerî kurum âmiri tarafından yazılı 
yetki verildiği takdirde, subay ve astsubayların işle
dikleri suçlar hariç olmak üzere, Askerî Ceza Kanunu
nun; ağır hapis veya ölüm cezasını gerektiren hali dı
şında 63 üncü maddesi ile 66 ncı, 68 inci, 76 ncı mad
deleri ve meydana gelen hasar tutarının 50 000 Türk 
Lirasını geçmemesi halinde 137 nci maddesinde ya
zılı suçlara ait suç evrakını, soruşturma yapılması 
istemiyle askerî 'savcılığa göndermeye, askerî hâkim 
sınıfından olan adlî müşavirler yetkilidir; ancak tu
tuklama isteminde bulunamazlar.» 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : .85) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) • 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2 . 5 . 1984 

Barbakan 
Tt özal 

Devlet Bakanı 
At Af* Yılmaz 

Devlet Baklam 
t özdağîar 

MiİI Savunma Bakam 
' Zt Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
Vt Arıkan 

gtık ve Sosyal Yardım Bakam 
M._ Aydın 

ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Devlet Bakam* Başbakan Yardımcısı 
LKL Erdem 

Devlet Bakam 
•ScNı Türel, 

Devlet Bakam 
•'4ı Kt Alptemoçln 

içişleri Bakam 
A.. Tanrıyar 

MiM Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. Vt Dinçerter 

Ulaştırma Bakam 
V._ Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H._ Ct Aral. 

Devlet Bakam 
K._ Oksay 

Devlet Bakamı 
A._ Tenekeci 

Adalet Bakam 
M._ N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
t, St Giray 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakam 

Enerji 

H, H._ Doğan 

ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C, Büyükbay 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M< Taşçtoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 85) 



(Mtllî Savunma Komisyonunun Kabul Etttiği Metin) 

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

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

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 85) 




