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95 inci Birleşim 

7 .5.1985 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

h — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

Sayfa 
125 

126:127 

128 

128 

128 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu' 

nun, 1 Mayıs 1985 günü Bitlis'in Mutki il
çesinde meydana gelen anarşik olay hakkında 
gündem diışı konuşması 128:129 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, laikliğe aykırı bir kitap hak
kımda gündem dıışı konuşması 129 

B) Tezkereler ve Önergeler 129 
1, — İsviçre'ye gidecek olan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'a Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Curmhur-
başkanılığı tezkeresi (3/782) 129:130 

2. — Belçika'ya gidecek olan Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler'e 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ıa vekillik etmesinin uygun görüldüğü
nle dair Cumhuribaşlkaınlığı tezkeresi (3/783) 130 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

Sayfa 
130,171 

130 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taş-
mir'in, İstanbul - Taşkışla'nın turistik otel 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mü-
kerrem Taşçıoğlu'nun cevabı (6/332) 130:133 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, basında yer alan Ordu - Hükümet İşbirliği 
seminerine ilişkin Başbakandan soru önerge
si (6/294) 133 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Ankara Belediyesi evlendirme memurların
dan bazılarının laiklik ilkesine aykırı hareket 
ettikleri iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Iç-

J işleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 
(6/305) 133:137 

4. -— İstanbul Milletvekili Feridun Şa-
kir öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/308) 137 

5. -— İstanbul Milletvekili Feridun Şa-
kir Öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin 
maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 137 
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Sayfa 
6. — istanbul Milletvekili Feridun Şa-

kir öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/312) 137 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki 
sözlerini yayımlayanlar hakkında açılan da
valara - ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/ 
316) 137:139 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 139 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Malatya İlinin bazı köylerinde vatandaş
lara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/318) 139 

10. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin' 
in, tasfiye halindeki bazı bankaların eski 
yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/325) 139 

11. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay' 
in, sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu 
personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/326) 139:140 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer* 
in, Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması 
projesine ortak olan bir firmaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/328) 140 

13. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
narenciye üreticisine ilişkin sözlü sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/329) 140:141 

14. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 141 

15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/336) 141 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Çukurova Elektrik Anonim Şirketine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/340) 141 

17. — Bursa Milletvekili Ahmet Sa
bahattin Özbek'in, soğuk nedeniyle zarara uğ
rayan çiftçilerin zararlarının tespitine ilişkin 
Tarım Orman ve KöyişHeni Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) 141 

Sayfa 
18. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, cezaevlerinde bulunan fikir suçlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) 141 

19. — Konya Milletvekili Sabri Irmak' 
in, turistik yörelerdeki alkol yasağına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/343) 141 

20. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sır
rı Özbek'in, Atatürk Barajı göl alanında kala
cak olan Samsat İlçesine İlişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/344) 141 

21. — Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Sırrı Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçe
sinde kurulacağı iddia edilen termik santrala 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) 141 

22. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-
lu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere uygu
lanacak teşvik tedbirlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/346) 142 

23. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, köy ye mahalle muhtarlarının aylık 
ücretlerine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/347) 142 

' 24. — Erzurum Mülletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Yeminli özel Teknik bürolara 
ilişkin Bayındırlık ve tslkân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/348) 142:143 

25. — Erzuruım Milletvekilli Hilmi Nail-
bantoğlu'nun, prefabrik öğrenci yurtları iha
lesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/349) 143 

26. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tu-
tum'un, Anavatan Partisi büyük kongresin
de bazı Devlet memurlarının parti çalışma
larına alet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/350) 143:170 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 171 
1'. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naıl-

bantoğlu'nun, yabancı ülke radyolarmdaki 
Türkçe yayınlara ilişkin Dışişleri Bakanından 
sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz' 
m yazılı cevabı (7/468) 171:172 

2. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, Sinop Sosyal Sigortalar Kurumu Hasta
nesi ,ile Hemşire Koleji inşaatlarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemlinin yazılı cevabı (7/487) 172:175 

124 — 
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Sayfa 
3. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı* 

nm, Şanlıurfa İli Siverek ilçesinin okul ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in 
yazılı cevabı (7/500) 175:177 

14. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı' 
nın, Şanlıurfa İli Siverek İlçesini Viranşehir'e 
bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/502) 177:178 

5. — Erzincan Milletvekili Veysel Va-
rol'un, Erzincan İli Çayırlı İlçesinin bazı Köy
lerinin elektrik sorununa ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
rel'in yazılı- cevabı (7/520) 178 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 143 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu, 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı, 
Danışma Kurulunun J 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Mad

desinin Değişik Son 'Fıkrasının DeğişItMmesi Hak
kında Kanun tasarısının 48 saait beklemeden günde-
me alınarak ıgörüşüüimıösine ve, 

Gündemdeki sözlü soruların görüşmelerinin erte
lenerek, lm'*r Kanunu Tasarası ile 1402 saydı Sıkı
yönetim Kanununun 15 inci Maddesinin Değişik Son 
Fıkrasının DeğiiştirümıeS'i Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşmeleri çalışma süresinde tamamlanamadığı 
takdirde, bitimine kadar çalışma süresinıin uzatılma
sına; 

Dair önerileni kalbul edildi. 
Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil

letvekilli Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 17" ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sin© Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 

Sayfa 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 
inci ek) 143 

2. — 1567 sayılı Türk Parasının Kıymeti
ni Koruma Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ve Kanuna 
Bir Ek madde İlavesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/681) 
(S. Sayısı : 307) 143:150 

ı 
3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hak
kındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) 
Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 
27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 
1918 sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/682) (S. Sayısı : 306) 150:157 

4. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/663) (S. 
Sayısı : 310) 157 

82'ye linçi ek) Komisyondan gelmediğimden görü
şülmesi ertelendi. 

İmar Kanunu Tasarısının (1/657, 2/58) (S. Sayı
sı : 291) maddeleri kalbul edilerek tümü açık oya su
nuldu; oylaıın ayrımı sonucu kabul edildiği ve ka-
nunlaşıtığı açıklandı. 

1402 say ıh Sıkıyönetim Kanununun 15 inci Mad
desinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanurı Tasarısının da (1/683) (S. Sayısı : 294) 
görüşmeleri tamamlanarak, kalbul edilip kanunlaştı. 

7 Mayıs 1985 Salı günü saaJt 15.00'te toplanılmak 
üzere ihirileşime saat 02.55te son verildi. 

Başkanı 
Başkanvekiili 
Ledin Barlas * 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Kayseri 

Cemal Özbilen Muzaffer Yıldırım 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

3 . 5 . 1985 Cuma 

O: 1 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Salbfli Irmak'ın, 25.10.1984 

TarMi ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunum 28 inci 'Maddesıiınin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/232) '(Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1985) 

Raporlar 
1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 

Dair Kanunun Bazt Maddeleri ile 1177 Sayılı Tütün 
ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Mad
desinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 
27 nci Maddesinin Değ^tiriteesime ve 1918 Sayılı 
Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasa
rlım ve Adale: Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 
306) (Dağıtma ıtarilhi : 3.5.1985) '(GÜNDEME) 

2. — 1557 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koru
ma Hakkında Kanunun ©azı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasınla ve Kanuna 'Bir Ek ÎMadıde İlavesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/681) "(S. Sayısı : 307) (Dağıtma ıtarilhi : 3.5.1985) 
(GÜNDEME) 

3. — -Baza Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanun Tasarısı ve Aidalet Komis
yonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tari
hi : 3.5.1985) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru önergeleri 
1< — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'ın, başa

rısız olduğumuz spor dallarında millî karşılaşma 'ya

pılmamasına iişikin 'Milî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/528) ((Başkanlığa 
geliş tarihi • 1.5,1985) 

2. — İstanbul Milletvekili 'İbrahim Ural'm, Bul
garistan'ın «oydaşlarımıza • reva gördüğü muameleler 
nedeniyle Hükümetin alacağı tedbirlere ilişkin Dışiş
leri Bakanından yazı'Jlı soru önergesi (7/529) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.5.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, 

nun, Kara Ulaştıırma Daire Başkanlığında .görevli 
bazı personele ilişiklin Ulaştırma Bakanından yazılı 
som önergesi (7/530) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.54985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hillmii Niaflbantoğlu' 
nun, Mersin P.T.T. Eğitim Itesisterine iilî lkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/531) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.5.1985) 

5. — Erzuruta MiHetvekli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sivrihisaır P.T.T. binasının kitma sistemine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/532) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.1985) • 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara Telefon Başmüdürlüğü binasının resto
rasyon ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/533) 1 . 5 . 1985) 

6 . 5 . 1985 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 

14.4.1980 Tarihinden önce İşten Çıkma Tazminatla
rından 1927 Sayılı Yasayla Değişik 193 Sayılı Yasa
nın 25/7 Maddesine Aykırı Olarak Kesilen Vergilerin 
ladesi ve Uyuşmazlıkların Sona Erdirilmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/233) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1985) 

2. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Kanun
ların ölüm Cezasını öngören Hükümlerinin ölüm 

veya Müebbet Ağır Hapis, Şeklinde Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi (2/234) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1985) 

Rapor 
1. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 

ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlükten 
Kalırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/674) (S. Sayı
sı : 295) (Dağıtma tarihi : 3.5.1985) (GÜNDEME) 

7 . 5 . 1985 Sah 

Tasarılar 
1. — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve İnti

kal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın

da Kanun Tasarısı (1 /684) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1985) 
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2. — Tanıtma Fonu Teşkili Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/685) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.5.1985) 

3. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve 51 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/686) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.5.1985) 

4. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/687) (Millî Savunma Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1985) 

5. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı (1/688) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1985) 

6. — 21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı (1/689) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1985) 

7. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1985) 

8. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile 
Bu Kanuna Ek 1101, 1239, 1425 Sayılı Kanunların 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı (1/691) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Büt
çe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1985) 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 

20.7.1966 Tarih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 

34 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/235) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 6.5.1985) 

Tezkere 
1. — Samsun Milletvekili Berati Erdoğan'ın, Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/781) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1985) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-

kurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistik! ve
rilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/354) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26,4.1985) 

Yazılı Soru Önergeferi 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, 

öğretmen adayları için yapılan sınava ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/534) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.5.1985) 

2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İlinin bazı mahallerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/535) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.5.1985) 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, muh
tar maaşlarının ödenmeme nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/536) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.5.1985) 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan'a gümrük müdürlüğü kurulmasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/537) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvel.üi Abdulhalrm Araş 
KÂTtP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Cüneyt Canver (Adana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 1 
Mayıs 1985 günü Bitlis'in Mutki İlçesinde meydana ge
len anarşik olay hakkında gündem dısf konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce 2 arkadaşı
mıza söz vereceğim. Diğer 2 gündem dışı talebe de 
yarın iimkân vereceğiz; gündemin dolu olması sebe
biyle. 

1 Mayıs 1985 günü Bitlis, Mutki'ye dışarıdan ge
len teröristlerin meydana getirdiği olaylar hakkında 
Bitlis Milletvekili Sayın Tarımcıoğhı söz 'istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Sayın Tarımcıoğhı, gündemimizin çok dolu olma

sı sebebiyle 5 dakikayı geçmemenizi rica ediyorum. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Başüstüne Sa

yın Başkanım, hemen arz ediyorum. 
Saym Başkan, sayın milletvekilleri; bir hafta önce 

Bitlis'te idim. Malumları olduğu veçhile, Bitlis'te tır
mandırılmak istenen bir anarşik olay, üzücü, vahim 
bir olay yaşandı. Bu olayı bizzat yerinde yaşadım, 
yerinde gördüm; tespitlerimi arz etmek istiyorum. 

28 Nisan 1985 günü 8 terörist, coğrafî şartlardan 
istifade ederek, kış şartlarının da geçmesi ile dışarı
dan gelerek Bitlis'in Geyikpınar Nahiyesinin bir kö
yüne gelmişler. Bu teröristlerden 3'ü köyün içine gi
rerek evlerden birisinden yiyecek talep etmiştir. Te
röristler son derece yorgun ve bitkindirler. Evde yi
yecek hazırlığı yapılırken, birisi nöbetçi kalmak üze
re diğerleri uyumuşlardır. Köylü vatandaşlar bunun 
üzerine derdest edip, jandarmaya haber vermişlerdir. 
Jandarma bunun üzerine köye bir helikopter birliği 
indirmiştir. Diğer teröristlerle irtibatını kesmek ve 
diğerlerini de yakalamajc üzere bir bekleyiş başlamış 

(Ankara Milletvekili Halil Şivgın'a kadar yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır. 

ve o bekleyiş, gayet tabiî olarak iyi bir şekilde sey
rederken gecenin karanlığında birdenbire müessif 
olaylar meydana gelmiştir. Köylü vatandaşların yar
dımı ile - bir köylü bir jandarma olmak üzere - ci
vardaki teröristler çembere alınmışken, gecenin ka
ranlığından bilistifade, (Bitlis'ten, ışıldak ve aydınlat
ma fişeği ile teçhiz edilmek suretiyle bir birlik talep 
edilmiş ve birlik yola çıkmıştır; birlik yolda iken) ge
ce yarısı saat 2,5 - 3 civarında teröristlerden birisi sü
rünerek çembere doğru ilerlemiş ve ateş etmiş, 2 ast
subay çavuş, 2 er olmak üzere, maalesef 4 şehit ver
direrek, çemberi, 1 tanesi de yaralı olarak yarıp kaç
mışlardır. 

Işıldak, aydınlatma fişeği ve takviye birliği bek
lentisi içindeyken neden gece yarısı olmuştur? Çün
kü; maalesef ve maatteessüf, altını çizmek suretiyle 
arz ediyorum, yol olmadığından Bitlis'teki takviye 
jandarma birliği ertesi günü dozerlerin açtığı yoldan 
geçmek suretiyle olay yerine gelmişlerdir. 

Üzüntüm şudur : Terör, daha önce anarşik olay
ların en yoğun olduğu dönemde hiç Bitlis'e sıçrama-
mışken, sıçratılmak istenmiş ve ikinci olarak muay
yen bir bölgeye büyük bir plan dahilinde teksif edil
mek suretiyle bazı gayretler gösterilmişken, orada 
yol olmaması sebebiyle, devletin kendi güvenliğini 
sağlayamamasını sadece takdirlerinize arz ederim. 

8 Ekim 1984 günü Sayın Bayındırlık Bakanına 
bizzat giderek, «Yarın Bitlis'e gidiyorum, Mutki'nin 
yolu ne halde?» dedim. Bana aynen şu cevabı verdi
ler : «Mutki'den kaç araba geçer, bunun maliyeti 
nedir?» Bu cevabı aldığım için son derece üzgün
düm. Şimdi, ben burada «Şu öldürülen 5 vatan ev
ladının kanlarının bedeli nedir?» diye sorarsam, aca
ba haksız mıyım? (MDP sıralarından alkışlar). 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN Zh KURULA SUNUŞLARI 
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Üzüntüm budur; olay aynen böyle olmuştur. Do
zer hızıyla operasyon yapılır mı yapılmaz mı; yapı
lırsa sonucu ne olur, takdirlerinize arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, laikliğe aykırı bir kitap hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Sökmenoğlu'nda. 
Sayın Sökmenoğlu, laikliğe aykırı bir kitap hak

kında gündem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz 
veriyorum; buyurun. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir milletveki
li arkadaşımızın günler önce gündeme getirmiş oldu
ğu Büyük Piyale Paşa Camii İmam Hatibi Ali Rıza 
Demircan'ın yayınladığı ve bugünlerde de büyük bir 
gazetede tefrika edilecek olan «İslama Göre Cinsel 
Hayat» adlı kitap konusunu bir kere daha huzurla
rınıza getirmeyi vicdanî bir görev saymaktayım. 

Sayın milletvekilleri, günlerdir kamuoyunu işgal 
eden bu kitap hakkında cumhuriyet hükümetimizin 
titizlik gösterdiği muhakkaktır. Ancak, bu hususta 
Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay'ın Diyanet İşle
rini harekete geçirdiği halde, herhangi bir tedbirin 
şimdiye kadar alınmamış olduğunu üzüntüyle müşa
hede etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, Müslümanlık gibi yüce bir 
dinin müjdecisi olan yüce Peygamberimizin kişisel 
yaşantısıyla ilgili bu iddiaları lütfen bir kere de siz
ler okuyunuz. Fevkalade edep dışı bulacağınıza şüp
he etmediğim bu kitap karşısında, vicdanî kanaatini
zi lütfen sarahaten tespit ediniz. 

Değerli üyeler, malumlarınız veçhile aydınımız, 
Islamiyeti önce doğru anlamalı, sonra da dürüstçe 
tatbik etmelidir. Böylece, etrafındaki insanların so
runlarına cevap verebilecek ve onlara numune olabi
lecek seviyeyi kazanmalıdır; eğer kötü örnek oluyor
sa, müdahale şarttır. 

örf ve âdetimize, ahlakımıza ters düşecek şekil
de, aslının nereden geldiği belli olmayan varsayım
lara göre yazıldığını sandığımız bu kitap hakkında 
devletin tedbir almasını istiyoruz. Çünkü, bu bir ah
lak sorunudur, bu bir eğitim sorunudur ve eğitim de 
devletin elinde olduğuna göre, tedbiri de evvela onun 
düşünmesi gerekir. «Çocuğu sonuna kadar eğitme gö
revi benimdir» diyen devlet, cemiyetimizin inançla

rını sarsacak, ahlakî değerleri zedeleyecek böyle bir 
kitap karşısında lakayt kalamaz. 

Biz, din eğitimini her kademede lüzumuna ve ce
miyetimizin bütün sorunlarına eğilinmesine, bütün 
problemlerinin anlaşılması gereğine inanıyoruz. Tef
sire muhtaç her şeyin ilmî yönden çözülmesinde de 
zaruret görürüz. AncaK, yüce Peygamberimiz efendi
mizin hususî hayatına dair yazüan yazıları görme-
mezlikten gelemeyiz. Manevî değerlere dil uzatılma
sının arkasında, ilim yerine kışkırtıcılık olduğu inan
cıyla, «İslama Göre Cinsel Hayat» adlı kitabın cum
huriyet hükümetimiz tarafından ciddî bir şekilde ele 
alınmasını, müspet ilimler ve millî kültürümüze aykı
rı düşen kısımlarının ahlakî yönden tekrar tetkik edil
mesini isteriz. Maalesef dinî ve manevî maksat ve 
de ölçüler içinde olmayan bu kitabın cumhuriyet sav
cılarımız ve ilgili diğer yetkili mercilerce layıkı veçhile 
tetkik edilmediği kanaatindeyim. Bu husus ise bizi 
bir kere daha üzmüştür. 

Sayın milletvekilleri, çağdaşlıkta asıl murat, me
deniyet olması gerekir. Medenî olmak ise, öncelikle 
manevî bir disiplin işidir. İntizamı, metodu ve bunun 
yanında sevgi ve maneviyatın yüceliğiyle ilgili aynı 
yücelikteki diğer unsurları sinesinde bulunduran, bü
tün bunları insan ve cemiyet için bir hedef olarak 
almış olan din, aynı zamanda medeniyet ve çağdaş
lıktır; ama ahlaksızlık değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi huzur
larınızda soruyorum : Hangi ahlak ölçüleri bir ka
dının kocasıyla cinsel yaşamını bir başkasına anlat
mak yetkisini vermiş olsun? İnsanlar arasında bile 
hoş görülmeyecek bir hususun ki «Kıyamet gününde 
güzel ahlaktan daha ağır basacak bir şey yoktur» 
buyuran doğru yol göstericisi ve rahmet olarak in
sanlığa gönderilen yüce Peygamber ve eşleri arasında 
bu sözler söylenmiş olup, hadis olsun!.. 

Bütün bu edep dışı satırlarla dolu kitabı reddedi
yor; ilgili mercileri göreve acilen davet ederek, aziz 
milletimizin rencide edildiğinde şüphe olmayan his
lerinin daha fazla zedelenmesine imkân verilmemesi
ni temenni ederek, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Ve Sosyal Yar* 

dım Bakanı Mehmet Aydın'a Devlet Bakanı Abdul
lah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/782) 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

r ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik et-
I meşinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 

tezkeresi (3/783) 
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

| Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I 6-10 Mayıs 1985 tarihleri arasında Brüksel'de 

yapılacak 14 üncü Avrupa Eğitim Bakanları Sürekli 
Konferansına katılmak üzere Belçika'ya gidecek olan 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçer-
ler'in dönüşüne kadar; Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüs
nü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığının 2 tezkeresi vardır, okutup, 

ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünya Sağlık Asamblesinin 6.-22 Mayıs 1985 ta
rihleri arasında Cenevre'de yapılacak 38 inci dönem 
toplantılarına katılmak üzere isviçre'ye gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın 
dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Belçika'ya gidecek olan Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler'e Tarım, Orman 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

4 — Ağrı Milletvekili İbrahim Tasdemir'in, İs
tanbul - Taşkışla'nm turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Kültür ve Turizm Ba
kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun cevabı (6/332) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Tasdemir'in, istanbul - Taşkışla'nm turistik 
otel yapımına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu var. 

Sayın ibrahim Taşdemir buradalar mı? Burada
lar. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
" önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konu
sunda delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

ibrahim Taşdemür 
Ağrı Milletvekili 

1. Taşkışla'da turistik otel yapılmak üzere, kaç 
firmaya teklif verilmiştir? Yapılan tahsiste rekabet 
serbestisi ve hakkına ne ölçüde riayet edilmiştir? 

2. Kira bedeli ne kadardır? Neden «kapalı zarf» 
ve «açık artırma» değil de, «pazarlık usulü» tercih 
edilmiştir?. 

3. ihtiyaç nedeniyle, istanbul'da bir turistik 
otel yapılması zarureti hissedilmiş ise, neden Tepe-
başı'nda yapımına başlanan otelden vazgeçilmiştir? 

4. Taşkışla'da adliye sarayı yapımından vazge
çilmesi ile turistik otel yapılması arasında bir illiyet 
var mıdır? 

5. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanının gö
rüşü alınmış mıdır? Sayın Taşçıoğlu'na rağmen, Ba
kanlık görüşünü bildiren genel müdür kimdir? Yurt 
dışına atanmış mıdır? Atanmış ise olay ile rabıtalı mı 
atanmıştır? 

6. Taşkışla'dan, Teknik Üniversite kampusunun 
taşınması ve gemi inşaat laboratuvarının naklinin ma
liyeti nedir? 

7. Söz konusu yerde turistik otel yapmak üzere, 
neden Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Emekli San
dığı gibi kamu kuruluşları düşünülmemiş de özel sek
töre tahsis yapılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bu konuyu 15 gün evvel 
bir gündem dışı konuşma münasebetiyle huzurunuza 
getiren arkadaşımıza cevaben arz etmiştim; yalnız, 
Sayın Ağrı Milletvekili Tasdemir'in o gün anlattık
larımızın dışında bir iki suali daha var, meseleyi kı
saca bir kere daha arz ettikten sonra o suallere de 
cevap vereceğim. 

1 inci ve 2 nci sorular, Taşkışla'nm turistik otel 
yapılmak üzere ne şekilde tahsise arz edildiği husu
sunda ve usule müteallik suallerdir. Şimdi bu geçen se
fer de arz etmeye çalışmıştım, bir inşaat ihalesi de-
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ğildir, bir ihaleye konu değildir. Biz, bugüne kadar 
Turizm Bakanlığı olarak, muayyen bir yerde turistik 
bir tesis yapmak üzere başvuran kimselerin, başvuru
larının ardı kesildikten sonra hepsini değerlendirmeye 
alırız; elimizde bir yönetmelik vardır, o yönetmeliğe 
göre değerlendiririz ve karara varırız. Zannediyorum 
ki Maliye Bakanlığı da aynı usulü tatbik etmiştir. He
men arz edeyim; geçen sefer de söyledim, bu tahsis 
kesinleşmemiştir, revizyon yapılmaktadır; aksak, ek
sik noktalar varsa düzeltme yoluna gidilmektedir; 
henüz tam manasıyla bir neticeye varılmış ve bir fir
maya tahsisi yapılmış değildir. 

3 üncü sualde : «İhtiyaç nedeniyle, İstanbul'da 
bir turistik otel yapılması zarureti hissedilmiş ise, ne
den Tepebaşı'nda yapımına başlanan otelden vazge
çilmiştir?» deniyor. Bu yeni bir soru. Tepebaşı'nda 
yapılmasına evvelce karar verilmiş olan otel, İstan
bul Belediyesine ait bir otel projesi idi, filhakika 
hafriyatı da yapılmıştı; fakat yeni gelen yönetim; ye
ni belediye meclisi encümeni, belediye başkanı, orada 
yapılaşmanın çok yoğun olması hasebiyle, şehircilik 
bakımından burada yapılmasını uygun görmemiş, fir
maya bu hafriyatın bedelini ödemiş, buna mukabil, 
o hafriyatın da bir zarara sebebiyet vermemesi için, 
bir yeraltı garajı şekline getirilmesi hususunda kara
ra varmıştır. Taşkışla veya bir başka turistik otelle 
bu meselenin hiçbir rabıtası yoktur; tamamiyle bele
diyenin bir fikir değiştirmesinden kaynaklanmıştır. 

4 üncü sual : «Taşkışla'da adliye sarayı yapı
mından vazgeçilmesiyle turistik otel yapılması ara
sında bir illiyet var mıdır?» Yoktur. Geçen sefer 
de arz ettim. İstanbul Barosu, hatta Adalet Bakan
lığına sormadan; sormak mecburiyetinde de değil
dir, kendisi zamanın Maliye Bakanına müracatta bu
lunmuş, Taşkışla'nın İstanbul adliye sarayı olması
nın yerinde bir karar olacağını ileri sürmüş, bir 
teklifte bulunmuş; zannediyorum prensip itibariyle 
de bir «kabul» cevabı almış. Ben geçen sefer de iddia 
ettim; adliye sarayımız İstanbul şehrinin en mutena 
köşelerine yapılacak kadar eski lisanla şayanı teb
cildir, saygındır; ama bir oteller bölgesinde ben bir 
adliye sarayını düşünemiyorum. Hatta geçen sefer, 
«Elleri kelepçeli, jandarma süngüsü yanında mah
kûmların, otellerin ve turistlerin bu kadar yoğun ol
duğu bir bölgede gezmesi katiyen doğru değildir, 
ona daha güzel bir köşe bulalım» dedim. O gün söy
lemedim bugün söyleyeyim; tabiî üstündeır çok za
man geçmiş olmasına rağmen, bizim Sultanahmet 
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Meydanının ortasına Adalet Sarayının dikilmesi de 
bir cinayettir, o hatayı bir daha işlemeyelim. Aynı 
hatayı Taksim'de bir defa daha tekrarlarsak, benim 
bugün söylediğimi yarın bir başka, bakan huzurunuza 
getirir. 

«Bu konuda (yani Taşkışla'ya turistik otel yap
ma konusunda) Kültür ve Turizm Bakanının görüşü 
alınmış mıdır? Sayın Taşçıoğlu'na rağmen, bakanlık 
görüşünü bildiren genel müdür kimdir? Yurt dışına 
atanmış mıdır? Atanmış ise, olay ile rabıtalı atan
mış mıdır?» diyorlar. Yani demek istiyorki arka
daşımız yahut böyle bir şey var mıdır diye emin ol
mak için soruyor; Maliye Bakanlığının isteğine 
acaba «Hayır» dedi de, bu arkadaştan kurtulabilmek 
için biz bunu yurt dışına atayalım, ondan sonra 
bildiğimizi yapalım... «Böyle mi oldu?» diyor. Böy
le olmadı. Kıymetli bir arkadaşımızdı; bu hadiseden 
3-4 ay evvel, bu mesele yok iken, Washington'daki 
ataşeliğimize getirilmiş başarılı bir arkadaşımızdır. 
Bu atanmanın o işle bir ilgisi yok. Bizim görüşümüz 
de alınmıştır. Açıkça ifade ediyorum, şekil ve muh
tevada birtakım aksak noktalar olabilir, onları gö
rüşmeye devam ediyoruz; ama hakikaten dünya ça
pında bir firma müracaat etmiştir ve tekrar edi
yorum, keşke o firmada tahsisin kalması hususu 
sağlansa. Bu firma dünyaca tanınmış Holiday Inn 
firmasıdır ve bir numaralı bir firmadır. Biz bu
güne kadar yalvar yakar oluyorduk; çok şükür, ar
ka arkaya gelmeye başladı talipler. İnşallah bu fir
maya veya bu firma ayarında bir başka firmaya bu
rası nasip olur. 

6 ncı suale geçiyorum, nazik bir noktaya temas 
ediyor. «Taşkışla'dan Teknik Üniversite Kampusu
nun taşınması ve gemi inşaat laboratuvarının nakli
nin maliyeti nedir?» deniyor. 

Efendim, burada 2 tane fakülte ve bir de suâlde 
de belirtilmiş olan, hakikaten iftihar edilebilecek bir 
gemi inşa laboratuvarı var. Bunun gibi ve bundan 
sonra da böyle okul gibi yerleri turizme tahsis eder
ken, ki niyetimiz var, behemehal bunun içindeki öğ
rencilerin daha iyi mekânlara kavuşturulması sure
tiyle bu tahsislerin yapılacağını birinci şart olarak 
öne sürüyoruz. Hiç endişeye mahal yok; adı geçen 
üniversite benim de içinde okuduğum, mezun oldu
ğum üniversitedir. Bu noktayı sayın üniversite rek-
törüyle görüşmemde de ben şahsen belirttim; o 
mekânlar hazırlanıp. Ayazağa'da'ki kampüse bu iki 
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fakülte ve gemi inşa laboratuvarı taşındıktan sonra 
bu tahsis yürürlüğe girecektir. 

Son soruya geçiyorum. «Söz konusu yerde turis
tik otel yapmak üzere neden Kültür ve Turizm Ba
kanlığı ya da Emekli Sandığı gibi kamu kuruluşları 
düşünülmemiş de, özel sektöre tahsis yapılmıştır?» 
denmektedir. 

Biz, devletin otelcilik yapmasından yana deği
liz. Biz, otel yapmak isteyen özel, tüzel, yerli ve ya
bancı müteşebbisleri teşvik etmeyi benimsemişiz; 
böyle bir ekonomik görüşe sahibiz. Onun için, su
reti katiyede, ne Kültür ve Turizm Bakanlığı veya 
ona bağlı Turizm Bankası, ne de Emekli Sandığı
na bunu yaptırmak yoluna gitmedik, 

Saygılarımla arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Taşdemir, buyurun efendim. (HP sırala

rından alkışlar) 
Sayın Taşdemir, zannediyorum hatırlatmaya gerek 

yok, sürenizi muhafaza ediniz. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4.2.1985 ta
rihinde, yazılı olarak cevaplandırılması dileğiyle 
sorduğum soruya sayın bakanımıza, İçtüzük gereği 
sözlü soruya dönüştüğü için, 3 ay sonra gecikmeli 
bile olsa cevap vermesinden dolayı teşekkür edi
yorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
M'ÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 3 toplantıda 
siz yoktunuz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Ba
kanım, aynı konuda Sayın Arikan'ın da sorusu 
vardı, ona da gecikilmek suretiyle cevap verildiği 
için... 

BAŞKAN — JSiz kendi sorunuza bakın Sayın 
Taşdemir . 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, sayın bakanımız cevap verirlerken söz 
konusu firmada ihalenin kalması temennisinde bu
lundular; fakat söz konusu firmanın Türkiye tem
silcisini belirtmediler. Buna rağmen, daha önce Sa
yın Arıkan'a vermiş olduğu cevaptan da. anlıyoruz 
ki, söz konusu firma, ismi «E» harfiyle başlayan 
sonu «KA» ile biten şanslı firmalardan birisi; ES
RA. 

Ayrıca, sayın bakanımız bu tahsisin yönetmelik
lere uygun olarak yapıldığını belirttiler. Doğrudur; 
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I elbetteki tahsis yapılırken yönetmeliklere uygun ola
rak davranılmıştır, fakat bizim itirazımız yönetmelik
leredir. Çünkü bütün sorun, İhale Yasasına dayanı
larak çıkarılan yönetmeliklere dayanmaktadır. 

Şimdi, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu ko
nuda yetkili değildir; bunu öncelikle belirtelim. Asıl 
yetki, söz konusu yönetmeliklere göre, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına aittir; fakat sayın bakanın da
ha önceki açıklamalarından da anlaşıldığına göre, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı değil, söz konusu tahsisi 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, usule ve hukuka ay-

I kın bir şekilde kendisi yapmıştır; bu usulsüzdür ve 
yasaya aykırıdır. 

j Savın milletvekilleri, kira için takdir edilen bedeli 
sayın bakan burada açıklamadılar; ama daha önce 
açıklamışlardı. Elbetteki takdir edilen bedel komik
tir; fakat bu konuda daha önce tartışma yapıldığı 
için, bu tartışmaya girmek, istemiyorum. Ancak, hü
kümetin uyguladığı ekonomik politika serbest reka
bete açık olduğuna ve hiçbir firmaya teklif verilme
yip, rekabet hakkı ve serbestisi korunmadığına göre, 

ı mevcut şartlar altında Taşkışla'nın kiraya verilmesi, 
i hükümetin kendi ekonomik modeli ile çelişen bir 

davranıştır; çünkü sadece bir tek firmaya teklif ve
rilmiştir. 

Daha önceki oturumlarda sayın Arıkan belirt
mişti; tahsis hukuken geçersizdir. Ben bu konuya da 
girmek istemiyorum; ancak şu gerçeği açıkça hepi
mizin kabul etmesi gerekir; yürürlükte bulunan İha
le Yasası var olduğu sürece, devamlı olarak bu ve 
buna benzer ihale olayları yaşanacak, yolsuzluk -

' söylentileri çıkacak ve gerçekten iyi niyetli bile ol
salar, tarafsız ve dürüst kamu görevlileri şaibe altın
da kalmaktan kendilerini kurtaramayacaklardır. Bu
rada iktidarın hukuk anlayışını eleştirmek istiyorum. 

İktidara göre kanun, herhangi bir konuda Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin iradesidir. «Çoğunluk 

j bizde olduğuna göre, bizim irademiz Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisi tarafından tescil edilmesi haîinde 
i 'kanun haline gelecektir ve bizler bu iradeye uygun 

olarak davrandığımız sür.ece de kanuna uygun ola
rak davranmış olacağız» demektedirler. Oysaki; 

i kanuna ve çoğunluğu teşkil eden iradeye uygun ola
rak davranmak, hukuka uygun olarak davranmak 

J demek değildir. Çünkü, hukukun objektif, evrensel 
j ve temel ilkeleri vardır. Bu temel ilkelere uyulmadığı 

sürece hukuka uygun davranıştan bahsedilemez. 
Yönetmeliklerin kaynağı, bildiğiniz gibi, kanun-

I dur, Kanunların kaynağı ise Anayasa ve temel hu-
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kük kurallarıdır. Yönetmelikler. kanuna uygun ola
bilir; ama kanunlar, öncelikle Anayasaya ve Ana
yasanın da ötesinde, hukuka uygun olmak zorunda
dırlar. Bugünkü İhale Yasası, hukuka uygun olma
yan bir yasadır ve bu yasa doğrultusunda çıkarılan 
yönetmelikler ve bu yönetmelikler doğrultusunda ya
pılan tüm tasarruflar da hukuka uygun olmayan ta
sarruflardır ,. 

Devlete ait diğer mallar da, ilgili yönetmelikte 
kapalı teklif ve açık artırma yollarının yanında... 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir, önünüzdeki yazı
ların hepsini okumak imkânı olursa, zannediyorumki 
bir 15 dakikayı bulur. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN — 7 tane suali 5 dakikada cevaplamak 
da mümkün olmadığına göre, lütfen toparlayalım. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Kısaca 
toparlayacağım efendim. 

Sayın milletvekilleri, tarihî ve bediî eserlerin 
tahsis edilmesi konusunda kabul edilen yönetmelik 
birtakım ayrıcalıklı hükümler getirmekte ve bir yer
de pazarlık usulü benimsenmek suretiyle, kamuya 
ait olan malların peşkeş çekilmesi ve yağma edil
mesi için bir kılıf hazırlamaktadır. İstanbul'un en 
güzel yerinde bulunan ve mesahası 50 bin metrekare
nin üzerindeki tarihî bir yeri pazarlık usulü ile şu 
veya bu şekilde bir firmaya vermenin hiçbir hukuk 
ilkesiyle bağdaşır tarafı bulunmamaktadır ve dola
yısıyla bu şekilde yapılan bir tahsisin de, yasa ve yö
netmeliklere uygun olduğunu iddia etmek mümkün 
değildir. 

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Pazar
lık ve idareye tek taraflı davranma hakkını veren 
kanun ve yönetmelikler yürürlükte olduğu sürece, 
bazı etkili ve yetkililerimize «hediye» adı altında ve
rilen armağanlar daima zihinlere bazı sorular taka
caktır. Bu itibarla, verilen her hediye ile bir yolsuz
luk arasında irtibat kurmak kaçınılmaz olacak ve 
iyi niyetli insanlar daima şaibe altında kalacaklardır. 

Hepinizi saygıyla selemlarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

KÜLTÜR VE RURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, 70 inci maddeye göre bir cevap vermek istiyo
rum; arkadaşım mevzuu biraz saptırdılar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÜLTÜR VE RURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
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bir küçük açıklama yapmak istiyorum; arkadaşım 
mevzuu biraz saptırdı. 

Turizm Bakanlığı, turizm merkez ve alanı ilan 
edilen yerlerde tahsis edebilme yetkisini haizdir; di
ğer bütün tahsisler Maliye Bakanlığı tarafından ya
pılır. Bu Taşkışla, turizm merkezi değildir, oranın 
tahsisini biz yapamayız; oranın tahsisini Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yapar, yapmıştır. Bunda hiçbir 
usulsüzlük yoktur. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Şaibe 
var sadece 

KÜLTÜR VE RURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şaibe
ye gelince efendim. Henüz tahsis kesinleşmemiştir; 
bir. İkincisi, biz kendi yönetmeliğimizde; yani tu
rizm merkez ve alanlarında yaptığımız tahsislerde 
bizim getirdiğimiz yeni yönetmeliğe göre ilan şartı 
getirdik. İçeride ve dışarıda önceden ilan ediyoruz. 
Zannediyorumki, en azından turizmle ilgili tahsisler
de bundan böyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı da 
ilan keyfiyetini tatbik edecektir. Arkadaşımız müs
terih olsun. 

Teşekkür ederim efendim. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba-

stnda yer edan «Ordu - Hükümet İşbirliği Semineri
ne-» ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 2 noi sıradaki Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in Başbakandan sözlü sorusuna geçi
yoruz. 

Sayın Cüneyt Caınver?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştik. 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme imemurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbu-
lut'un cevabı (6/305) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Ordu Milletvekili 
'Bahriye üçok'uın İçişileri Bakanından sözlü sorusuna 
geçiyoruz. 

Sayın Üçotk?.. Buradalar. 
Cevap vereoek sayın Bakan?... Burada. 
Sözlü soru önergesini dkuıtuyo'ruım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Sayın İçişleri 

Bakanı tarafından yanıtlanması için gerekli işleme izin 
vermenizi yüksek takdirlerinize arz ederim efendim. 

Bahriye Üçok 
Ordu 
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Saptayabildiğinle göre üç yıldan beri Ankara Be
lediyesi evlendirme memurlarından en az biri, özel
likle evlendirme dairesinin üst küçük odasında veya 
evlerde kıydığı nikâhlarda: 

«Allah adına şimdi tslâmî nikâhınızı da kıyı
yorum» demekte ve geline dönerek: «Kızım, cumhur
başkanı da olsan evin reisi koçandır,»; «Kocandan 
izin almadan eve anneni, babanı bile çağıramaz, ko
canın mallarından onlara ikramda bulunamazsın»; 
«Cennete gitmek istiyorsan, ki istersin, bu dedikle
rime uyman gerekir» ve benzeri gibi telkinlerde bu
lunmaktadır. 

1. Bu memur veya memurlara Allah adına nikâh 
kıyma ve cennete gidiş yollarını gösterme yetkisini 
kim vermiştir? 

2. Bu uygulamalardan haberiniz var mıdır? Var
sa bunu uygun buluyor musunuz? Bulmuyorsanız hem 
Anayasamızın değişmez ilkesi olan lâikliğe, hem de 
evlilikte kadın ve erkeğe eşit hak ve sorumluluklar 
yüklemekte olan Avrupa İnsan Hakları Ek Protokolü
ne aykırı bulunan bu uygulamaları durdurmak için 
ne gibi önlemler almayı düşünmektesiniz? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; so
ruyu cevaplıyorum: 

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca ya
pılan inceleme sonucunda; evlenme akitlerinin Türk 
Medenî Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uy
gun şekilde yapıldığı; soru önergesinde iddia edildiği 
gibi, resmî evlenme işlem ve usulü sırasında herhangi 
bir dinî telkinde bulunulmadığı tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Yüce heyeti saygılarımla selamlarım. 
'BAŞKAN — Sayın Üçok, buyurun. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; önce sayın bakana, cevap lütfettik
leri için teşekkürlerimi arz ederim. (HP sıralarından, 
«Cevap değil» sesleri) 

Yıllardan beri, içeride, ve dışarıda bazı güçler, 
Atatürk ile gelen yeniliklere karşı, kimi zaman gizli, 
kimi zaman açık bir savaşım vermektedirler. Çok 
sabırlı ve çok sistemli yürütülen bu çabalar, çoğun
lukla aydınların gözlerinden ve dolayısıyla eleştirile
rinden uzak kalmıştır. Bu nedenle, lâik yasalara karşı 
olanlar, tabandaki yurttaşları; yalnız tabandakileri 
değil fakülteleri bitirmiş kimi aydınlarımızı da, saptı
rılmış tarih bilgileriyle kendi saflarına kazanmışlar
dır. Bunu, bazı öğrencilerim arasında ve çevremdeki 
bazı yüksek meslek sahipleri arasında hüzünle izledim. 

İşte, Atatürk'ün Medenî Kanunumuzla aile hu
kukumuza getirdiği en önemli değişikliklerden biri 
olan nikâh konusu da, bu karşı çıkılan yeniliklerden 
biridir. Bu cümleden olarak, bu çevreler çeşitli yayın
larıyla hep medenî nikâhı yermişlerdir, ısrarla dinsel 
nikâhı telkin etmişlerdir. Oysa, islam hukukuna göre 
evlenme, dinsel bir âkit olmayıp, icap ve kabule da
yanan ve 2 tanık önünde yapılması gereken, sadece 
dünyasal bir âkitten ibarettir. 

Son zamanlarda yetişmiş en ünlü İslam hukukçu
larından Mehmet Zihni Efendinin çok ünlü Nimet-i 
İslam adlı kitabının 3 üncü bölümünü oluşturan... 

IBAŞKAN — Sayın Üçok, sorunuz, belediye nikâh 
memurunun böyle bir muamele yapıp yapmadığı ko
nusudur ve süreniz de dolmak üzeredir. (ANAP sı
ralarından «(Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Lütfediniz Sa
yın Başkanım, 5 dakika sürem var. Bu 5 dakika içe
risinde bilgileri dahilinde olmak zaruretine inandığım 
bir konuyu açıklığa kavuşturduktan sonra, sorunun 
cevabının verilmediğini ve bu nikâhın kim tarafın
dan kıyıldığını; tanıkların önünde, hangi tarihte, hangi 
numara ile kayıtlandığını söyleyebilirim ve benim ken
disiyle telefonda yaptığım konuşmayı da zikredebili
rim. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, biz sizin... 
MEHMET ÜNBR (Kayseri) — Bırakın da ko

nuşsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efendim? 

Ben sayın hatibin sözünü kesmek istemiyorum. Yal
nız, bu şekilde devam ettiği takdirde, vaktinin kâfi 
gelemeyeceğini hatırlatmak istiyorum. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Siz harcıyorsu
nuz vaktini. 

'BAŞKAN — Onu hesaba katacağız efendim. 
Devam buyurunuz Sayın Üçok. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Şu geçen vakti 
her halde benim vaktime dahil saymayacaksınız Sa
yın Başkan; çünkü siz benim sözümü kestiniz, ben 
kısaca zamanı da ayarlamıştım, ona göre sayın baka
na gerçekleri buradan duyurmak istiyordum; yalnız 
sayın bakana değil, bütün arkadaşlarıma da. 

BAŞKAN — Buyurun efendini, devam edin. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Son zamanlar

da yetişmiş olan bir İslam fıkıhçısından bahsediyor
dum; kitabının adı Nimet-i İslam, 3 üncü bölümünü 
oluşturan «Münâkehât müfarekât» yani «Evlenme 
ve Ayrılma» adlı yapıtından İslam' nikâhının şartını 
izninizle kısaca okuyorum. Sayfa 16: «Evlenecek ka-
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din ve erkeğin bikirlerinin icap ve kabullerini işitir 
olmaları ve onların bu icap ve kabulle ilgili sözlerini 
de 2 erkek veya 1 erkek, 2 kadın tanığın duymuş ol
maları nikâhın şartıdır. Yani tanıklara 'Siz de ta
nıksınız değil mi, duydunuz mu?' diye sormak bile 
gerekmez» demektedir. 

Yine Hacı Zihni Efendi aynı kitabının aynı say
fasında: «Mahalle imamının 'akdettim' demesine de 
gerek yoktur» diyor, 77 yıl önce yazdığı kitabında. 

Görülüyor ki bugün, resmî evlendirme dairelerin
de icra edilen evlilikler, tamamıyla İslam bakımından 
da geçerli, islam bakımından da sıhhatli evliliklerdir. 
îslamda evlenmenin dinsel bir töreni yoktur. Medenî 
Kanunun 110 uncu maddesindeki, «Evlendirme me
muru merasimin hitamı üzerine derhal karı-kocaya 
bir evlenme kâğıdı verir, evlenme belgesi gösteril
meden evlenmenin dinsel merasimi yapılamaz. Bu
nunla birlikte, evlenmenin tamamiyeti dinsel merasi
min icrasına bağlı değildir» hükmü, Müslüman ol
mayan yurttaşlarımızı ilgilendirir; bizi değil. Çünkü, 
onlarda örneğin, kilisede evlenip, kilise kütüğüne ev
lenmiş olarak yazılmayan kimseler dinen evlenmiş 
sayılmazlar. îslamda böyle değil. 

(Evlenme Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde söz 
konusu olan ve Ceza Kanunumuzun 237 nci madde
sinde yer alan, evlenme kâğıdını görmeden dinsel 
merasim yapanlar hakkında 1 aydan 3 aya kadar 
hapis cezasını öngören hüküm de, ancak papazlar için 
hüküm ifade eder. Ayrılma, evlenme gibi durumlar
da, miras gibi konularda Türk Medenî Kanununun 
dışında kalarak bağımsız hareket etmelerini önlemek 
içindir. Çünkü, Islama göre evlenmenin bir dinsel 
töreni olmadığı gibi, evlenmeler kütüğe de kaydedil
mezler. 

Mehmet Zihni Efendinin yukarıda adını söyle
diğim kitabının 23 üncü sayfasında, «Evlenecek ergin 
erkek ve ergin kadın, tanıklar huzurunda nikâh akdi
ni bizzat yapabilirler» demektedir. Yani nikâh akdini 
bir kişinin veya imamın akdetmesine de gerek yoktur; 
2 tanık önünde rızalarını beyan etmeleri yeterli ol
maktadır. 

IBu bilimsel gerçekler apaçık ortada iken, devletin 
lâik yasalarını uygulamakla yükümlü belediye me
muru, kadın - erkek eşitliğine aykırı düşen bir uy
gulamaya pervasızca yer vermiştir, «Kocanın dediği
ni yapacaksın, yapmazsan cennete gidemezsin. Cen
nete gitmek istersen efendine itaat etmelisin» ve daha 
buna benzer sözler söyleyerek ikinci bir nikâh kıy
ması, Atatürk Devrimlerine açık bir ihanettir. (HP 
sıralarından alkışlar) 
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Sayın hükümetin bu tür görev saptırmalara karşı 
duyarlılık göstermesi en içten dileğim olduğu halde, 
görüyorum ki sayın bakan; kendilerine şifahen daha 
önce dışarıda durumu anlatmama, hatta Devlet Gü
venlik Mahkemesi Savcılığının bu konuda tahkikat 
açtığını bildirmeme rağmen, şahiteri de söylememe 
rağmen, burada bu işin olmadığını söylemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu, yeni değildir ve yalnız 
Ankara Merkez Belediyesinde değil, Türkiye'nin bir
çok yerlerinde icra edilmektedir. Bolvadin ilçemizde 
de - şahit var, bu meclislin çatısı altında hem de-
Kur'an'lar okunarak, dualar yapılarak nikâh kıymış-' 
tır; resmî lâik kanunların yürütülmesiyle, uygulama
sıyla mükellef olan belediye memuru bu. 

Size şu kadarını söyleyeyim; sayın bakan dediler 
ki, «Böyle bir şey yoktur.» Türkiye'nin bir zamanlar 
bir numaralı hukuk adamının nikâhı kıyılmıştır; 3 
hukuk doçenti de şahittir orada, istenirse, kendilerine 
bu şahitlerin isimilerini verebilirim. 

IBAŞIKAN — Sayın Üçok, Sayın Üçok, 12 dakika 
oldu; bizim sözünüzü kestiğimiz anı 3 dakika hesap 
edelim, 9 dakika oldu. Sualin cevabı 3 kelime ile 
ifade edilmek gerekirken, siz özel bilgileri Meclise 
aktarıyorsunuz. Bu itibarla, sual ve soru müessesesi
nin dışına çıkıyorsunuz. Lütfen toparlayınız efendim. 

(BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın Başkan, 
toparlıyorum efendim; müsaade buyurunuz toparlı
yorum. (HP sıralarından «Bırakın söylesin» sesleri) 

BAŞKAN — Gerekirse zaman verilir efendim; 
bu ikaz benim vazifemdir. 

iBAORİYE ÜÇOK (Devamla) — Peki, yalnız 
küçük bir noktayı açıklayıp iniyorum efendim. 

Bu hadise olunea bana kadar geldi; Üzüldüm ve 
bir gün şöyle bir durum yarattım. Nikâh memuruna 

- telefonu açtım, dedim ki: «(Bir nikâh yapacağız, bir 
dinî nikâh da istiyorum, işittim ki, siz orada dinî 
nikâh da kıyıyormuşsunuz», «Efendim, ikisi aynıdır» 
dedi önce, «Ama ne olsa işte tslâmî nikâh; bir daha 
imam peşinde koşmayalım» dedim, «Ha, tamam siz 
Müslümansınız. Türkiye'de bütün halk Müslüman-
dır, elbette tslâmî nikâh kıyılması lazımdır resmî 
nikâhtan sonra. Burada 4'e 4 bir oda var, o odada 
biz bu nikâhı kıyıyoruz. Siz gününüzü alın, gelin, ben 
ona göre kıyarım» dedi. Bunu kulağımla işitince, 
Atatürk ilkelerine yürekten bağlı bir insan sıfatı ile 
çok heyecanlandım; yani daha doğrusu sinirlendim 
ve memura şu sözü söyledim: «Siz, lâik kanunları 
uygulamakla mükellef olan bir memur olarak, nasıl 
olur da dinsel nikâhı kıymaya kalkarsınız?» deyince, 
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«özür dilerim, affedersiniz, affedersiniz» dedi. Ben 
telefonu kapattım; fakat bu hadise olalı 3 seneye ya
kın. Şimdi ise, yeni, 20 gün evvel bir nikâh daha 
kıymıştır, eve davet edilerek. Bu resmî memur, nasıl 
oluyor da «jlslamî nikâh» diye; bir fark olmadığı hal
de, bunu da bildiği halde kasten, güya bir Islamî nikâh 
varmış gibi papazların usulüne uyarak, Hıristiyan din 
adamlarının yolundan giderek bir ayrı nikâh kıymak
tadır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET İLHAM KÖSEM (Malatya) — Islam-
la papazı birbirine karıştırmayın rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, lütfen, lütfen efendim, 
(BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Saygılarımla 

efendim, (HP sıralarından alkışlar, ANAP sıraların
dan gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — İsla-
miyetle Hıristiyanlık bir değildir; karıştırmayın. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
IBAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Her geçen gün 

lâiklik adım-adım gidiyor... (ANAP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Üçok, Sayın Üçok, lütfen, 
lütfen... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — İster uyanın, ister 
uyanmayın; ben vazifemi yapıyorum, bunları söy
lemek benim vazifem, bunun için geldim buraya. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Efen
dim, Müslürnanla papaz bir değildir; sözünüzü geri 
alın. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Saptırmayın, saptır
mayın. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, kürsüde ileri sürdüğüm 
fakirlerin aksi bana atfedilmiştir; onun için söz is
tiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların-. 
dan alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİrr (Kahramanmaraş) — So
ru müessesesinde son söz mebusun; bakana söz ve
riliyor, milletvekiline son söz verilmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bahriye Üçok' 
un verdiği bilgiler sualin içerisinde miydi? 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Onun takdiri size ait değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — E, o halde?. 
PAŞA SARIOGLU (Ağrı) — Konunun yorumunu 

siz yapmayın Sayın Başkan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soruyu, sorunun 

sahibi açıklar Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, sayın bakan, «Benim söy
lediğim sözlerin aksine izafede bulunmuştur» diyor 
ve 70 İnci maddeye göre de söz istiyor; bu itibarla 
söz veriyorum. 

Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bize 
Sayın Bahriye Üçok tarafından sorulan soruyu ce
vaplandırdık. Bu soruyu cevaplandırırken de, resmî 
makamlardan yazılı mütalaalar aldık ve kendileriyle 
de, hakikaten konu üzerinde şifahî görüşmelerimiz 
oldu. Vermiş olduğu bilgilere istinaden savcılıklardan, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri savcılıklarına kadar da 
şifahî bilgi toplama çabasında bulunduk. Bu çabalara 
rağmen, henüz böyle bir suçtan, böyle bir iddia ile 
yargılanan veyahut da hakkında soruşturma açılmış 
bir kimseye rastlayamadik. 

Özetle; Sayın Bahriye Üçok ile yapmış olduğumuz 
şifahî görüşmeler neticesinde ve belediye başkanından 
aldığımız yazılı bilgi ve şahsen yaptığımız tetkikat so
nucunda, bu şekilde takibata uğramış bir kimsenin 
olmadığını öğrendik ve durumu gelip yüce heyetinize 
arz ettik. Bu, kalbul edilir veyahut edilmez; bu, yüce 
heyetin takdirinde olan bir husustur. Ama biz, «Dinî 
nikâh yoktur» diye bir şey söylemedik; bizim itirazı
mız bu noktadadır efendim. 

Sayın milletvekilleri, dinî nikâhımızın olduğu, Me
denî Kanunumuzda dahi yer almış bir husustur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) — Şimdi, Medenî Ka
nunun 110 uncu maddesini okuyorum: «Evlendirme 
memuru, merakimin hitamı üzerine, derhal karı ve 
ıkocaya bir evlenme kâğıdı verir. Evlenme kâğıdı ibraz 
edilmeden evlenmenin dinî merasimi yapılamaz. Bu
nunla beraber, evlenmenin tamamiyeti dinî merasimin 
icrasına mutavakkıf değildir.» Zannediyorum ki, hepi
miz de dinî nikâh yaptırmışızdır, başta bendeniz de 
yaptırmışım; evlendirme memuru huzurunda resmî 
nikâhı kıyılan herkes, gidip dinî nikâhını yaptırabilir 
efendim. Şimdi, «Bu yapılamaz» diye bir iddia, hem 
geçerli değildir, hem de kanunlarımıza, örf ve âdetle
rimize uygun değildir. Biz böyle bir şey söylemedik 
efendim. ANAP sıralarından alkışlar) 

Bunu yüce heyete saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır efendim; 

buyurun Sayın Bakan, 
SALİM EREL (Konya) — Devlet memuru yapar 

mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, devlet memurunun 
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yapamayacağını, bunun suç olduğunu, suçu araştırdı
ğımızı, tespit edemediğimizi söyledim. 

ISayın Bahriye Üçok, «hayır yanılıyorsunuz şu 
adam takibat üzeredir, takibat yapılmaktadır» derse, 
bizen düşen görev budur; sadece İçişleri Bakanlığı 
olarak değil,- devletin resmî kuruluşları elbette mese
leye vaziyet edeceklerdir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — İhbar
da bulunuldu; ama ne zaman? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT (De
vamla) — Efendim, «Ne zamanı?» var mıdır, suç... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRJK (İstanbul) — Suç 
ihbarı hukuken yapıldı? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM ARBÖLUT (De
vamla) — Efendim, savcılıklarda var mıdır? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hu
kuken suç ihbarı yapıldı? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AK/BULUT (De
vamla) — Kime efendim? «Ahmet» desinler, 

Sayın milletvekili, ihbar «Ahmet yaptı, Mehmet 
yaptı» diye olur; «yapılıyor» diye olmaz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bel
li, nikâh memuru belli. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan soru cevaplandırılmış-^ 
tır, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKlBUUUT (De
vamla) — Yüce heyeti saygı ile selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun 'Şakir öğüne* 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ye Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru {önergesi {6/308) 

iRAŞKAN — 4 üncü sırada Sayın Feridun Şakir 
öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi, mehil 
verildiğinden ertelendi. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

ıBAŞKAN — Sayın Üçok, burada bir müzakere 
açmadık; lütfen, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
ru müessesesinde son söz milletvekiMnindir. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Dinî nikâh yok, dinî merasim var; karıştırıyorsunuz. 

5. — İstanbul Milletvekili \Feridun Şakir töğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma tve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

6. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir lÖğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru .önergesi (6/312) 

ıBAŞKAN — 5 ve 6 ncı sorular da verilen mehil 
sebebiyle ertelenmiştir. 

7., <—. Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım
layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. \Necat 0dem' 
in cevabı(6/316) ; 

'BAŞKAN — 7 nci sırada, Adana Milletvekili Sa
yın Cüneyt Canver'in, milletvekillerinin Meclis ça
lışmalarındaki sözlerini yayımlayanlar hakkında açı
lan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Burada. 
Sayın balkan, verilen mehile rağmen cevap vermek 

istemektedirler. 
Sözlü soru. önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Anayasanın 83 üncü maddesi; « Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy 
ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşünceler
den, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine 
Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunlan Meclis 
dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tu
tulamazlar.» 

1._ Milletvekilleri söz ve düşüncelerinden ötürü yar
gı mercilerince sorumlu tutulamayacaklarına göre, bu 
söz ve düşünceleri yayınlayanların, yorum yapanların, 
nakledenlerin de sorumlu tutulamayacakları esası ka
bul edilmekte midir? 

2. Kabul edilmekte ise, bu şekilde, milletvekille
rinin söz ve düşüncelerini yayınlayanlar hakkında açıl
mış davalar var ise akibetleri ne olacaktır? 

3. Hakkında yayın yasağı olan bir konu hakkında 
milletvekillerinin söz ve düşüncelerini belirtmesi ha
linde bu söz ve düşünceler yayınlanamayacak mıdır? 

4. Yayınlanmaması halinde bu durum milletve
killerinin söz ve düşüncelerine konulan dolaylı bir ya
saklama değil midir? 

5. Sıkıyönetim komutanlıkları, Genel Kurmay 
Başkanına, Genel Kurmay Başkanı da Başbakana kar-

— 137 — 

file:///Feridun
file:///Necat


T. B. M. M, B : 95 7 . 5 »1985 O : X 

şı sorumlu olduğuna göre, uygulamada sıkça görülen 
ve birçok olaydan Yüce Meclisin bazen de hükümeti
nizin dahi haberi olmamasına neden olan yayın yasa
ğının denetim altına alınmasını veya kaldırılmasını 
düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. ; 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Sa
yın Başbakana yönelttiği soruyu, Sayın Başbakan adı
na cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. 

Anayasanın 83 üncü maddesinde, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, 
o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine 
Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis 
dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tu
tulamazlar» denmektedir. 

Milletvekillerinin, Meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözleri ile Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerini Mec
lis dışında tekrarlamaları halinde, bunların yorumlan
ması ve yayımlanması konusu, kendisine intikal eden 
her olayın özelliğine ve oluş biçimine göre yargı mer
ciinin değerlendirmesine bağlı bulunmaktadır. Bu iti
barla bu konuda mütalaa serdini gerektiren bir husus 
görülmemiştir. 

Bir konu hakkında yayın yasağı konulması, aynı 
konu hakkında milletvekilerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde söz ve düşüncelerini belirtmelerine en
gel değildir. Ancak, bu söz ve düşüncelerin Meclis dı
şında yayınlanmasının bu konuda konulmuş olan ya
yın yasağına muhalefet teşkil edeceği tabiî bulunmak
tadır. Anayasamızın 83 üncü maddesindeki «sorumlu 
tutulmama» hali, sadece milletvekilleri için tanınmış 
bir haktır. 

Anayasanın 15 inci maddesinde; savaş, seferber
lik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde durumun 
gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kulla
nılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği 
veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere 
aykırı tedbirler alınabileceği ifade edilmiştir. 

Nitekim, bu hükme istinaden 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 3 üncü maddesine sıkıyönetim ko
mutanına yayın yasağı koyma yetkisi verilmiştir. Ka
nunen verilmiş olan bu yetkinin kullanılması, sıkıyö
netim komutanına ait olan bir husustur. 

Bu itibarla, kanunla belli mercilere verilen bir 
yetkinin kullanılması suretiyle alınmış bir yasaklama 

kararının başka bir merci tarafından kaldırılması dü
şünülemez. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Canver, cevaba karşı görüş bildirmek ister 

misiniz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet, müsaade 

ederseniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Canver, süreyi aşmamanızı rica ediyorum. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Konunun dışı

na çıkmayacağım efendim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Adalet Baka

nına açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. 
Birinci sorumda; milletvekillerinin söz ve düşün

celerinden ötürü sorumlu tutulamayacaklarını, o hal
de yayın yapanların da sorumlu tutulmamaları gerekip 
gerekmediğini sorduğumda; kendileri, sorumlu tutul
mama halinin yalnızca milletvekillerin için geçerli ol
duğunu, yayınlayanlar hakkında bu esasın geçerli ol
madığını belirttiler. Oysa, Anayasamızın bir de 97 
nci maddesi var; «Meclisteki açık görüşmelerin, o otu
rumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclis
çe başkaca bir karar alınmadıkça her türlü vasıta ile 
yayımı serbesttir» hükmü karşısında, yayın organla
rının bir çelişki içerisinde kalacakları anlaşılmakta. 

İkinci sorumda; «Kabul edilmekte ise, bu şekilde 
milletvekillerinin söz ve düşüncelerini yayınlayanlar 
hakkında açılmış davalar var mıdır, varsa akibetleri 
ne olacaktır? diye sordum. 

Sayın bakan, bu hususa cevap vermediler. Uygula
mada, yenilerde, açılmış bir dava var; Anavatan Par
tisi Milletvekili Sayın Nejat Abdullah Resuoğlu'nun, 
bir dergiye verdiği demeç aynen şöyle; Yankı Dergi
sine verdiği demeçte : Doğal liderin eski Başbakan
lardan Sayın Süleyman Demirel olduğunu, Sayın Tur
gut özal'ın ise iyi bir teknisyen olduğunu ifade edi
yorlar. Bunun üzerine İstanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Savcılığınca, Bulvar Gazetesi Yazı İş
leri Müdürü ile Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Mü
dürü hakkında 2969 sayılı Yasaya muhalefetten dava 
açılıyor, ancak her ikisi de beraat ediyorlar. Bu dava
dan da anlaşıldığı gibi görülüyor ki, Anayasamızın 
97 nci maddesine rağmen sıkıyönetim komutanlıkları 
dava açabilmektedirler. 

Üçüncü sorduğum husus şudur : «Hakkında ya
yın yasağı olan bir konu hakkında milletvekillerinin 
söz ve düşüncelerini belirtmesi halinde bu söz ve dü
şünceler yayınlanmayacak mıdır?» 
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Yayınlanmayacağını belirtiyorlar, öyle ki, İncirlik 
Hava Üssünde meydana gelen olaylar esnasında sıkı
yönetim komutanlıkları derhal yayın yasağı koyuyor
lar ve gazeteler, basın bu yayın yasağına uyuyor. 
Ancak, 2 milletvekili tarafından bu olaylar Meclis 
gündemine getirildiğinde ortaya çok garip ve ilginç 
bir durum çıktı. Milletvekili, olayı burada yüksek hu
zurunuzda Türk kamuoyuna aktarmak istiyor, ama 
hakkında yayın yasağı var; gazeteler yazalım mı 
yazmayalım mı diye tereddüte düşüyorlar veya yaz 
salar dahi bir iki gazete, haberi ufacık, küçücük, bö
lük pörçük parçalar halinde vermek zorunda kalıyor. 
Bu durumda, bu kadar önemli bir olaydan kamuo
yunun haberdar olmaması sonucunu doğuruyor. 

tşin daha da ilginç yanı, yayın yasağı akabinde 
bu olaydan Ankara'da en yetkili makamın bile haberi 
olamadı, daha sonra haberi olabildi, tşin yine bir 
başka tuhaf yanı, bu olaylar hakkında yayın yasa&> 
konulduğunu geçenlerde bu konuyu gündeme getir
diğimizde Amerikan gazetelerinden öğrenebildik. 
Amerikan gazeteleri olayı detayı ile veriken, bu olay
ların yazılmaması için basına sıkıyönetim komutanlık
ları tarafından da yayın yasağı konulduğunu belirti
yorlar. 

Sayın üyeler, basının aslî görevi nedir? Bazı çev
reler, basının giderek aslî görevini yitirdiğini endişe
sini sıkça gündeme getiriyorlar; zaman zaman televiz
yondaki açık oturumlarda basının öz eleştirisinde de 
buna rastlamak mümkün. 

Gazeteler, uzun süredir özgürce haber yazamıyor
lar. Sıkıyönetim komutanlıkları âdeta Demokles'in 
kılıcı gibi basının üzerinde, işin ilginç yanı, bir haber 
hakkında henüz yapın yasağı yok iken, gazeteler öyle 
bir otokontrole girmişler ki, «Acaba bu haber hak
kında yayın yasağı var mı, yok mu?» diye açıp tele
fonu sıkıyönetim komutanlıklarına sormak zorunda 
kalıyorlar. O sırada, orada bulunan görevli, sorum
lu veya sorumsuz kişi «Ya varsa, ne olur, ne olmaz» 
diyerek peşinen hemen gazete sorumlusuna «Yazma
yın» diye komut verebiliyor. Bu da, hür basın anlayı
şına son derece aykırı durum ve davranış ki, sıkıyö
netim uygulamalarının süreç içerisinde keyfiliğe dö
nüşmesi sonucunu da beraberinde getireceği endişe
sini taşıyorum. 

Bugün, gidiniz, gazetelerin panolarında en azından 
10 tane, 15 tane yayın yasağı göreceksiniz. Gazeteler 
neyi yazacak ve bizler neyi oralardan okuyup, neler 
öğrenip de bu olayların araştırılmasına gidebileceğiz? 

Eğer, gazetelerin birtakım önemli haberleri yazma
sında ülke çıkarı açısından sakınca bulunuyorsa, 
birtakım fotoğrafları basmasında, birtakım yalan ha
berleri yazmasında, birtakım tahrifatlara kalkışmasın
da hiçmi ülkenin çıkarı zedelenmiyor da, sıkıyöne-
cim komutanlıkları - bu tür haberlerin üzerine gitmi
yorlar? Artık mahrem konuşmalardan tutun, mahrem 
fotoğraflara kadar birçok husus hürce, serbestçe ba
sında yer alabiliyor, yayınlanabiliyor. Yoksa bizim 
istediğimiz basın öyle bir basın mıdır, yoksa biz ciddî 
lıaber vermeyen, onun bunun özel hayatıyla ilgilenen, 
çıplak fotoğraflarını yayımlayan bir basın mı isti
yoruz? 

Sıkıyönetim komutanlıkları yasal yetkilerini kul
lanırken çok dikkatli olmak zorundalar. Kamuoyu
nun çok önemli olaylardan haberdar olmamasına ve 
böylece kamuoyunun oluşmamasına neden olacak ya
saklamalardan kaçınmalıdırlar. Benim ülkemde be
tim işçimi Amerikan polisi dövdüğünde, bunu bütün 
Türk halkı bilmeli ki, Amerika'yı nasıl değerlendire
ceğini gelecekte öğrensin. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN -— Soru cevaplandırılmıştır. 
8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka-' 
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 8 inci sırada bulunan sözlü soru 
önergesi, Sayın Feridun Şakir Öğünç'ün izinli bulun
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
nıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada bulunan sözlü soru, 
verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

10. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada tçel Milletvekili Ali 
ihsan Elgin'in, Başbakandan sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Ali ihsan Elgin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö

netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6(326) 
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BAŞKAN — 11 inei sırada Ankara Milletvekili 
Mehmet Seyfi Oktay'ın, Başbakandan sözlü sorusu 
bulunmaktadır. 

Sayın Seyfi Oktay?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru- ertelenmiştir. 
12. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 

de F • 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/328) 

BAŞKAN — 12 nci sıradaki sözlü soru Sayın 
Biçer'in görevli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. ' 

13. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H, Hüsnü Doğan'm cevabı (6/329) 

BAŞKAN— 13 üncü sırada, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Edip özgenç.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.; Burada. 

Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunmuş bulunduğum sözlü sorumun Sa

yın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından ce
vaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını saygı

larımla arz ve istirham ederimi* 
Edip özgenç 

tçel 
1. 1985 yılı kış döneminde tçel bölgesinde yaşa

nan don ve fırtınanın sebze ve meyvelerde, bilhassa na- . 
renciyede çok büyük çapta zarar açmış olduğunu bi
liyor musunuz?. 

2. Bu zararla ilgili olarak herhangi bir hasar tes
pit çalışması yapılmakta mıdır . 

3. Yapılan hasar tespiti var 'ise sebze ve meyve
lerde, özellikle sera çalışması yapılan bölgelerde ve 
narendye ağaç ve bahçelerinde ne gibi zarar meyda
na gelmiştir?. 

4. Narenciye varlığımızın temel ve anafcaynağı 
olan İçel'de malum olduğu üzere hasar tespiti olduk
ça uzayabileceğinden zarara karşı tahammülü olma
yan üreticilerimizin borçlarını ertelemeyi düşünüyor 
musunuz?. 

5. Bu konu ile ilgili olarak acil olarak bu bölge
deki ihtiyaç içerisindeki üreticilere faizsiz bakım 'kre
disi vermeyi düşünüyor musunuz?. 
. BAŞKAN-^Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 

'milletvekilleri; bilindiği gibi 1985 yılı kış döneminde 

ülkemizin birçok yöresinde olduğu gibi İçel'de de 
sühunetin mevsim normallerinin altına düşmüş olma
sı ve diğer meteorolojik olaylar 'bakımından ekstrem 
bir yıl yaşanmıştır. Meydana gelen don olayları so
nucu birçok bölgelerdeki narenciye, zeytinlik, çeşit
li meyve ve sebze ile örtü altı sebzeciliği önemli öl
çüde zarar görmüştür. Bu konuda bölgelerdeki duru
mu bildiren afet İhbarları valiliklerce ön tahminler
le birilikte periyodik olarak bakanlığıma intikal etti
rilmiştir. Bunun üzerine bölgedeki sebze ve meyve 
bahçeleriyle, örtü, altındaki sebzelerde don sebebiyle 
meydana gelen hasar tespit çalışmalarına kanunî sü
resi içerisinde derhal 'başlanmıştır. Bölge çiftçilerinin 
uğramış oldukları zararlar, bu çalışmalar sonucunda 
belirlenecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bakanlığıma bağlı araş
tırma enstitüleri ile il kuruluşlarının konuyla ilgili uz
manları, yapmış oldukları ön inceleme ve değerlen
dirme sonucunda, don olayının narenciye üzerinde et
kili olduğu, 'bilhassa iki-üç yaş grubu limon ağaçla
rında önemli oranlarda tahribat yaptığıtıı tespit et
mişlerdir. Yaşlı ağaçların ise; soğuğa ve dona daha 
çok mukavemet gösterdikleri belirlenmiştir. Ancak, 
don olayı uyuyan canlıya şok etkisi yapmaktadır. 
Bu sebeple gerçek zararın bitki uyandıktan sonra di
ğer bir ifadeyle vejetasyon ilerleyip, sürgünler sür
dükten sonra ortaya çıkacağı muhakkaktır. Bu lconu-
da çiftçilerimiz tarafından alınması gerekli tedbirler 
belirlenmiş olup, durum 'kendilerine çeşitli yayın or
ganları vasıtasıyla duyurulmuştur. Elverişsiz hava 
şartları, kıyı 'bölgelerimizde örtü altı sebzeciliğini de' 
büyük ölçüde menfi yönde etkilemiştir. Ancak, böl
gedeki çiftçilerimize il kuruluşlarımızın yardımlarıy
la yeniden fide temin edilerek örtü altı fide dikim
leri yeniden sağlanmış ve zararlar asgariye indirilme
ye çalışılmıştır. 

Yine il kuruluşlarımızın yardım ve tavsiyeleriyle 
bölgede hububat ekilişlerinde ilkbahar gübrelemesi
nin yapılması sağlanmış ve gübrelemenin akabinde 
başlayan ilkbahar yağışları hububattaki zararı ortadan 
kaldırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Edip özgenç, önerge
lerinin son bölümünde 'bölgedeki çiftçilere faizsiz ba
kım kredisi verilip verilmeyeceğini, borçlarının erte
lenip ertelenmeyeceğini sormaktadırlar. 

Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerin "banka borç
larının ertelenmesi Ziraat .Bankası mevzuatının ilgili 
hükümlerine göre, zarar oranı enr az yüzde 33 olan 
çiftçilere uygulanmaktadır. Bu durum ancak kesin 
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hasar tespiti sonucunda açıklığa kavuşabilecektir. Ta
biî afetlerden zarar gören çiftçilere yeniden kredi ve
rilmesi hususu ise yine Ziraat Bankasının mevzuatıy
la alakalıdır ve kanunî takibatta borcu olmayan 
çiftçiler için yeniden işletme ve çevirme kredisi ve
rilmesi mümkün görülmektedir. 

Nibal 'bir sonucun, bu hasar tespit çalışmalarımı
zın ancak mayıs ayı sonunda bitmesiyle ortaya çıka
bileceğini yüce heyetinize arz eder, saygılar sunarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özgenç, sayın bakanın cevabına karşılık 

görüş bildirmek ister mis'iniz?. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın bakana teşekkür 

ederjm. . 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
14. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlafın, 

Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Gağlar'ın sorusu, Sayın Sağlar'ın 
görevli'bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, üst düzey yöneticilerinin ek gö
revlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Erer?,.. 'Burada. 
Cevâp verecek sayın bakan?... Yok. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan usul 

hakkında söz istiyorum. 
Bu soru önergem kaç günden beri gündemdedir 

ve İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ne gibi bir işlem 
yapılacaktır?. 

BAŞKAN — Soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından' sözlü soru önergesi 
(6/340) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in 
gündemin 16 ncı sırasındaki sözlü sorusu İçtüzük hü
kümleri gereğince ertelenmiştir. 

17. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz
bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Bursa Milletvekili Sa
yın Ahmet Sabahattin Özbek'in sözlü sorusu bulun
maktadır. 

Sayın uabahattin Özbek?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 18 inci sırada yer alan Adana Mil-
ÜtvekiH Sayın Cüneyt Canver'in sözlü soru Önergesi 
y'ne İçtüzük hükümleri gereğince ertelenmiştir. 

19. —• Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, turistik 
yörelerdeki alkol yasağına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/343) 

BAŞKAN— 19 uncu sırada yer alan sözlü soru 
önergesini sayın Irmak geri alıyorlar. 
- Geri alma. önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın İçişleri Bakanından sorduğum, gündemin 

19 uncu sırasında bulunan, turistik yörelerdeki içki 
yasağı ile ilgiH uygulamalara ilişkin sorumu, durumun 
düzeltilmesi sebebiyle geri çekiyorum. 

Saygılarımla. 
Sabri Irmak 

Konya Milletvekili 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir 
20. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344)* 

BAŞKAN — 20 ncı sırada, Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Sırrı Özbek'in sözlü sorusu var. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek buradalar mı?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok, 
Goru önergesi ertelenmiştir. 

21. —Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adtyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, yine Sayın Ahmet 
Sırrı Özbek'in Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Özbek?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
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22. — Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'nun, 
kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik. 
tedbirlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi-
(6/346) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Bitlis Milletvekili Sa
yın Faik Tanmcıoğlu'nun Başbakandan sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın Tarımcıoğlu?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
23. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, köy 

ve mahalle muhtarlarının aylık ücretlerine ilişkin söz
lü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ce
vabı (71347) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Sayın Davut Abacım 
girin sözlü sorusu var. 

Sayın Abacıgil?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanınca sözlü ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı, arz ederim. 
Saygıyla. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

1. Türkiye'de köy ve mahalle muhtarlarına ay
da 4 200 TL. ödenmektedir. 

2. Bugüne kadar 4 aylık ücretleri ödenmemiş du
rumdadır. 

3. Köy muhtarları belge tanziminden maktu üc
ret, almamaktadır. 

4. Muhtarlar haftanın en az bir gününde şehir 
merkezlerine gelme zorunda bırakılmışlardır. • 

5. Muhtarın emrinde çalışan korucu, köy kâh
yası gi'bi kişiler bütçedeki aynî mahsul bedelinin ay
lık tutarı 35-40 bin lirayı bulurken, muhtarların 4 200 
TL. gibi düşük ücretle çalıştırılmakta olmalarının 
dikkate alınarak mağduriyetlerini gidermek ve malî 
yönden yıpranmalarını önlemek bakımımdan muh
tarlara da en az asgari ücret misali aylık verilmesini 
düşünür müsünüz?. Bu yönde bakanlığınızda çalışma 
var mıdır?. Bakanlığınızın muhtar ücretleri hakkında
ki görüşleri nedir?. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; so
ruları cevaplıyorum : 

1. Köy ve mahalle muhtarlarına ödenen aylık 
ödenek miktarı 4 200 lira olmayıp, 100 gösterge raka-

| iminin memur maaş katsayısı 46 ile çarpımı sonu
cunda 4370 lira net aylık ödenek verilmektedir. 

2. 1985 yılının ilk 4 aylık ödenekleri, her ilin 
köy ve mahalle muhtarlarına ayrı ayrı olmak üzere 
toplu olarak 26.2.1985 talihinde il defterdarhkl'arına 
gönderilmiştir. 

3* Köy muhtarlarına düzenledikleri beliğe karşı
lığında herhangi bir ücret ödenmemektedir. Bu üc
ret 4 541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar 
ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun gereğince 
sadece mahalle muhtarlarına ödenmektedir. 

Ât Muhtarların haftanın en az bir gününde şehir 
merkezline gelmelerini zorunlu kılan herhangi bir ka
nunî hüküm bulunmadığı gibi, bu konuda bakanlı
ğımca valiliklere herhangi bir emir verilmemiştir. An-

I cak, uygulamada muhtarlar köy hizmetlerinin gerek
tirdiği zamanlarda şehir merkezine gelmektedirler, 

Köy ve mahalle muhtarlarının aylık ödeneklerinin 
I Ifcaldemeli olarak artırılması amacıyla bakanlığımca ha-
| zırlanan 29.8.1977.tarihli ve 2108 sayılı Muhtar öde

nek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Başbakanlığa 
sunulmuştur.. * 

(Bilgilerinize arz eder, yüce. heyeti saygıyla selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Abacıgil, görüş bildirmek istiyor musunuz? 
(DAVUT ABACIGİL (Bahkesir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Abacıgil. 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın İçişleri Bakanından söz
lü olarak cevaplandırmasını istediğim soru önerge
sini nisan ayında vermiştim; fakat 28.2.1985 tarihinde 
defterdarlıkları bu tahsisatın gönderildiğini açıkladı
lar. Nisan ayının sonuna kaklar muhtarlar 4 178 lirayı 
almamıştır. 

-îkindsi, sorumun bir tanesine sayın bakan, «2178 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi için 
bir hazırlık yaptık ve Sayın Başbakanlığa sunduk» 
dediler. Türkiye genelinde bütün yükleri muhtarlara 
yüklüyor uz; fakat verdiğimiz 4 100 lira para bunların 
lötoM's parasını dahi karşılamaz. Bunlara da, hiç ol
mazsa, asgarî ücret gibi tatmin edici bir miktarda üc
ret verirsek, bunlar da yıpranmamış olur. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yeminli özel teknik bürolara ilişkin Bayındırlık ve 

J İskân Bakanından sözlü soru Yönergesi (6/348) 

— 142 — 



T. B< M< M, B : 95 7 . 5 t 1985 0 : 1 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sözlü soru önergesi 
vardır, * 

Sayın Nalbantoğlu?.^ Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
(Soru önergesi ertelenmiştir. 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ncdbantoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân {Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

IBAŞKAN — 25 inci sırada, yine Erzurum MÜ-
îetvekiu Hilmi Nalbantoğlu'nun bir sözlü soru öner
gesi vardır. 

VL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen- Diğer işler» kısmına 
geç/iyoruz. 

Gündemin 1 inci sırasındaki kanun teklifi ko
misyondan henüz dönmemiş; bulunduğundan geçiyoruz. 

2. — 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Madde İla
vesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu. 
Raporu (1/681) (S. Sayısı : 307) . (2) 

iBAŞKAN — 2 nci sıradaki 1567 sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bazı 
Malddielerinde Değişiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir 
Ek Madde ilavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz.: 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporumun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını fcalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunmaması kalbul edilmiştir. 

(7) 82 S. Sayılı Basmayazı 26.8.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 

(2) 307 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana

vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Cahit Tutum'un Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

(Sayın Tutum?., Buradalar, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 1ŞLER-

Kanun tasaosımıin tümü üzerinde müzakerelere 
geçiyoruz, 

MMiyetç. Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Rıfat 'Bayaz.ıt: buyurunuz. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli millet-
vekillerıi; 1567 «ayılı. Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Hakkında Kanunun bazı maddelerimin değiş
tirilmesine ilişkin hükümet ıtasarısını inceledim. Bu 
konuda grubum adına nraruzaltta bulunacağım. Bu 
vesileyle hepinize saygılar sunarım. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 
1567 sayılı Kanun 2Ö.2.1930 tarihinde 3 sene müd
detle yürürlükte olmak üzere çıkarılmıştır. Bu bir 
muvakkat kanundu. BMıara 2100, 2686, 3336, 3974, 
4512, 5540, 6060, 6258, 7220, 10.2.1964 tarihli 402 
sayılı, 9.2.1966 tarihli 723 sayılı, 23.1.1968 tarihli 
990 sayıh kanunlarla 3 sene, 5 senep! sene ve 2 sene 
olarak ayrı ayrı uzatılmış ve en son olarak 3.2.1970 
tarihli 1224 sayılı Kanunfo da süresiz olarak uza
tılmıştır. 

Son çıkan kanunda yeni bir iktisadî görüşle şek
li suçlar, döviz ziyaı suçları olmak üzere suçlar iki 
katagoride toplanmışken, bu tasarıda bir kata gön
de birleştirilmek suretiyle hapis cezaları kaldırılarak 
hepsinden nakdî ceza, para cezası uygulaması getiril
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısı Bakanlar , 
Kumlunda 26.4.1985 tarihinde kabul edilip, Yüce 
Meclise sunulmuş, komisyon ise yıldırım hızıyla 
2.5H985 tarihinde görüşmeye başlamış, müzakeresini 
bitirmiş ve nihayet pazartesi günü bu kanun tasarı
sına ait 'basmayazı rniUetvekilerinin dolaplarına atıl-
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mak suretiyle bugün Oenel Kurulda müzakereye alın
mıştır. Böyl: mühim bir kanunda değişikliğin bu (ka
dar süratle yapılması 'bazı endişelere yer vermekte
dir. Bilhassa üzerinde durmak istediğim husus şu
dur; 1567 sayılı Kanunun 3 üncü ımaddesinıin İkin
ci şıkkına, ait değişiklikle, döviz ziyama ailt hüküm 
şeklî suçtan ayrı olarak ithalat * ve ihracatota, diğer 
işlerde döviz kaçırmak maksadıyla muvazaalı mua
melelerde bulunan veya bu nevi muamelelere teşeb
büs edenler resmi muamelelerde ibraz edilen fatura 
ve vesikailarda talhrifat yapmak ve icıaibı hale göre 
düşük veya fazla kıymette fatura ve-vesikalları tan
zim etmek ve ettirmek suretiyle dışarıya kıymet ka
çıranlar veya bu nevi muamelelere teşebbüs edenler 
hakkında ayrıcalıklı hükümler getirilmiştir. 

Bu arz ettiğim konu ağır ceza mahkemelerinin 
vazifesine giren; 'bir seneden aşağı olmamak üzere 
hükmü tazammum eden "bir suçtur. Ben birinci şıkka 
bir şey demiyorum. Birinci şık hakikaten doğru; yol
cuların, işçilerin memlekete girişlerinde ve çıkışla
rında, diğer şeklî suçlarda hapis cezasımnı kaldırılma
sında sizinle beraberiz. Hatta Türk Ceza Kanununun 
119 uncu maddesindeki ön ödeme suretiyle, kişEerin 
mahkemelerde sürünmesine de taraftarım ve bu ko
nuda da bir önergemiz varıdır. Bilmem ne şekilde 
karşılanır; herhalde iltifat buyurulur. Fakat böyle hi
leli yollardan döviz kaçakçılığını hiç değilse bun
lardan ayıralım. Ben ayrılmasını daha uygun görü
rüm. Bunun ikisini aynı ıkatagöride görmek, aynı 
ceza ile karşılamak benim hukuk anlayışıma uygun 
gelmiyor; suçun vahametine göre de bir cezaî müey
yide getirmek, bizim hukukî geleneklerimize daha 
uygun olur. Bunun, iktisadî görüşler dışında olması' 
gerekir. 

Acaba bu şekildeki döviz kaçakçılığından mahkûm 
kaç kişi vardır? Ne kadarı hu bir senelik ağır hapis 
cezasından; tekerrürden faydalanmaktadır? Bu husus 
endişe vericidir. Komisyonda bunun enine boyuna 
konuşulması daha faydalı olurdu sanrım. 

Muhterem 'arkadaşlarım, ayrıca esas kanunun 4 
üncü maddesindeki bilirkişi konusu vardır. Eski ka
nunda da bu, bir uygulamacı olarak benli turnalardı. 
Yeni kanun gelince buna biraz demokratik bir sis
tem getirelim dedik. 

Efendim, eskiden de ticaret odaları, sanayi oda
ları ve borsalardan muayyen kişilerin adı Maliye ve 
Ticaret bakanlıklarına bidiriirdi. Maliye Bakanlığı 
ve Ticaret Bakanlığı da bunlardan 9 kişiyi mahke
melere bilirkişi okak gönderirdi, Bunlar resmî ehli 

hibre idi. Mıahkemeler, cumhuriyet savcılıkları da ta
kibat sırasında bu bilirlkişiılere görev verirdi. Ben, 
bilirkişileri hâkim gitsin dışarıdan seçsin demiyorum. 
Yine ticaret ve sanayi odalarından, borsa birliklerin
den seçsin, ama seçilecek biliricişilerin adedi biraz 
fazla olsun. Bunları Maliye Bakanlığı veya Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı prezanlte etmesin; doğ
rudan doğruya bu müesseselerden seçilsin. O zaman 
herhalde daha faydalı olur. Hâkim de bunları ra
hatlıkla seçer ve aleyhinde dava açılan da «(Bunlar 
Maliye Bakanlığının veya Hazine Müsteşarlığımın 
bilirkişisi» demez ve mahkemenin önünde saygı ile 
eğilir. Ben bu noktayı da vurgulamak istedim, 

Muhterem arkadaşiaınm, bir de geçici madde ge
liyor. Malumu âliniz ek madde zaruretten doğmuş
tur. Kararnamelerle Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Hakkındaki Kanunda suç ihdas edilmiştir. Ka
rarnamelerle tebliğler geliyor, suç İhdas ediliyor. Bu
na göre ceza tayin ediliyor, arkasından günün icap
larıma göre suç kaldırılıyor. O zaman Türk Ceza Ka
nununun 2 nci maddesindeki hükülm Yargıtayca göz 
örtüne alınaıak bunlara uygulama yapılmadı, 

İşte, ek maddede bu konu bir dereceye kadar hal
ledilmiştir. Bu da bizi memnun etmiştir, işlerin sü
rüncemede kalmaması yönünden. Yalnız bir endi
şem var; yanın bir kararname ile suç ihdas edilir, 
uygulama yapılır, aynı adam, yarın İktidarlar deği
şir hükümetin adamı olur, şunun aldamı, bunun ada
mı olur, «Hele şu kararnameyi kaldıranım, şu adam
lar kurtulsun» denir. Bu zihniyetler 'olmasın. Ben, 

•bu zihniyetle! olursa bunun karşısındayım. Bu ko
nuda bir istikrar olsun isterim. 

Muhterem arkadaşlarımı, geçici madde ile de bir 
af getirilmektedir. Yalnız bir teknik hata var; onun 
için 2 tane önergemiz mevcuttur. Bunlardan birisi, 
para cezası halinde ön ödemede artık tekerrür mev
zubahis değildir. Maddede bu tekerrür hükmünde zü
hul vardır. Mademki sen bunu para cezası olarak ka
bul ediyorsun, ön ödemeyi kabul ediyorsun, ön öde
mede artık sabıka olmaz, bunlar adlî sicile geçmez ve 
dava açılmaz. Maddede bir maddî hata vardır, bunu 
komisyon düzeltirse memnun olurum. 

Bir de müsadere keyfiyeti vardır. Müsadere edi
lir; fakat zapted'ilmeyen eşyanın ve kıymetlerin mü
saderesi mevzubahis değildir. Burada da maddeye bir 
açıklık getirmek için önerge sunduk. «'Şayet ele geç
meyen, kaçırılan kıymet ve mallar varsa» diyoruz, 
ondan sonra «"Rayiç değer üzerinden tazminat» hük
mü girsin demek işitiyoruz. 
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Gelelim bu af meselesine. Muhterem arkadaşila-
rıım, af meselesi bir memleketin iç yarasndır. Hepimiz 
bu büyük Meclisin içimde muhalefet ve iktidar olarak 
«oplandılk. Peyderpey aflar getirdik, tmar affını ev-
veUki gün getirdik, daha önce de vergi affını getir
dik, arkasından döviz affını ve kaçakçılık affını ge
tiriyoruz ve bir de ceza hüküımlerinde bazı indirim
ler yapıyoruz. Biz bunları yapariken biraz insaflı ola
lım. Cezaevlerinde yaitan ve anarşik fiillere iştirak öt
meyen kader kurbanları vardır. Bunları nazarı M* 
ibare allmamız lazım. Ben Anayasanın yasakladığı ce
zaların affı taraftan değilim; fakat öyle bir hadise 
olmuştur ki, evinden bacısını kaçırırken karidesi ka
çırana altes etmiştir, vurmuştur, yaralamıştır, öldür-
miüışStiüır. Bu zavallı tahrikten ya,tma!k!tadır. 

HAUİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bun
dan sonra gelecek. 

İRIFAT BAYAZIT (Devamla) — Efendini, bun
dan sonra; ama biz milleti birbirine düşürüyoruz, 
Peyderpey af kanunu çı'kanmalkla bu memleketteki 
sermaye sahiplerini, Türk Parasının Kıymetimi Kora
ma Kanunu ve imar Kanunu ile birtakımı aflar getiriyo
ruz, kaçakçulıik yapanları ve daha vahimlerimi affe
diyoruz, diğerleri kalıyor. Ben bunda da... 

IÎSMAÎL ÜÖDÜL (Edirne) — Omlara da sıra ge
lecek lüstadım. 

RIFtAT BAYAZIT (Devamla) — Gelecek, o ayrı 
mesele. Ayrıca ben gelip gelmeyeceğini bilmiyorum, 
İktidar sizlersiniz, ben bunu bir uyarı olarak arz edi
yorum; takdir sizlerindir, 

Yalnız burada geçici maddedeki afta da bir hu
sus vardır, onu da ben buraya not ötmiştim, Şimdi, 
para cezasını affediyoruz. Hadi af cılktı diyelim, hür
riyeti bağlayıcı ceza da affediliyor; fakat orada «Mes
lek ve sanatın tatili cezası» var. Yalnız para cezası 
(kalıyor, diğeri ne olacalk? Bu maddelerde o gdtiiril-
ımem'iştir. Bu ikonuyla İlgili biz bir önerge verdik, ar
tık o da sizlerin takdirin© kallmıışltır. Meslek ve sana
tın taltili cezasının da ferî cezalar gibi, hlürriyötli bağ
layıcı cezalarla birlikte gitmesi lazımdı. Bu bir hukuk 
(tekniğidir. 

Maruzatım bundan ibarettir, hepimize saygılar su
narım. (MDP sıralarımdan alkışlar) 

ıBAŞIKAN — Teşeklkür ederiz Sayın Bayazıt. 
Tasarınım tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. 
A'DAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — t'zin verir misimiz Sayın Başkan?.. 
IBAŞK1AN — Buyurun Sayın Bakan. 
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ADAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
yallardan beri Türk ekonomisini, kambiyo muamelatı
nı uzun uzun uğraştırmış, çelişkili kararların alınma
sına neden oîmuş; aynı eylemi, aynı fiili işleyenlerin 
bir kısmı dışarıda dolaşırken, bir kısmı cezaevinde 
yatmış; muhakemelerinin devam ötmesine sebep ol
muş 'bir yasamın yepyeni bir görüş açısında tadiliyle 
ilgili tasarıyı huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. 

Getirdiğimiz tasarı Türkiye'de geç kalınmış bir 
uygulama; bir hu'kulk anlayışı, bir ceza anlayışıyla ilgi
li. O da ekonomik suçlara ekonomik müeyyide uy
gulanması fikridir. Dünyanın her yerinde bu uygulan
maktadır. Hürriyeti bağlayıcı cezalarla, diğer cezaî 
müeyyidelerle ekonomik suçların önlenemeyeceği ger
çeği karşısında Batı bu sisteme geçmiştir, inşallah yü
ce oylarınızla Türkiye de bu yemi sisteme girmiş ola
caktır, 

Getirdiğimiz tasarı talbiî tetkiklerinize sunulmuştur, 
arz olunmuştur. Ayrıca bir şema takdim ettim. Orada 
da neler yapilmalk istendiği belirlermıiştir. Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Yasasıyla ilgili hapis ce
zaları kaldırılmış, yerine para cezaları ikame edilmiş
tir. Ana fikir budur değerli milletvekilleri. 

Ben, sayın Bayazıt'ım hukuk bilgisi ve uzun yargı 
tecrübesine dayanarak söylediği çok değerli sözle
rine cevap yermek için söz aldım. Bazı önergeleri var. 
O önergeler aklın, mantığım ve tecrübenim mahsulü
dür. Omları inceledik; peşinen kabul edeceğimizi arz 
ve ifade ötmek İstiyorum'. Müsterih olsunlar; biz yasa
ları getirirken hiçbir zaman şaihsî endişeden veya ki
şileri korumak noktasından hareket etmeyiz ve ne 
şimdiki hülfcümöt, ne de bundan somra gelecek olan 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri böyle bir düşünce-
ya saplanmazlar. 

Örn ödemede tekerrürden söz ettiler. Çok iyi bi
lecekler, ön Ödeme ile kamu davası ortadan kalkar. 
'Binaenaleyh ortadan kallkımış olan bir dava için te
kerrür söz konusu değildir, örn ödeme şartı yerine 
getirilmez ise, dava, devam eder, mahkûmiyet kararı 
verilir; ikinci bir dava zuhur eder ise, tekerrür söz 
Ikomusu olacaktır. 

«Kader kurbaml'arı için af» dediler. Sayın Başba
kanımız bu konuda gerekli açıklamada bulunmuşlar
dır. Bunlar, bizi kader kurbanlarının affına götüre
cek röper başlarıdır sayın milletvekilleri. Zamanı ge
lince o da huzurunuzla getirilecektir. 

Saygıyla arz ediyorum. 

» 
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/BAŞKAN — Halkçı Parti GrUbu adına Sayın Şe
ref Bozkurt; buyurunuz. 

HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ-
KURT (Çanakkale) — Sayın Balkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; önümüzde eko
nomik; .suçların affı ya da ekonomik suçlarım cezala
rının da ekonomik olması yönünde bir anlayıştan ha
reket edilerek hazırlanmış bir tasarı bulunmaktadır. 

Bu tasarı, bundan sonraki tasan ve geçen hafta 
Türkiye Büyük Millet M'edilsinde görüştüğümüz îmar 
Yasası dolayısıyla getirilen tasarı ile aşağı yukarı ka
muoyunda uzun süredir beklenmekte olan bir affın 
belli ölçüde gerçekleştirilmesine tamik oldulk. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kamu/oyunda bir 
af beklentisi oldukça yaygınlaşmış bulunmaktadır. İl
ginç olan, tüm siyasî parti üyelerinin ve haflta yetki
lilerinin ta 6 Kasını 1983 seçimlerinden bu yana ve 
ha'tta seçim öncesi yapmış oldukları siyasal propagan
dalarda bir affın gerekliliği konusunda çeşitli beyan
da bulütımalarına karşın, bu konuda ciddî bir adı
mın atılaımamış olmasıdır. Basında sürekli tazelenen, 
her geçen gün mağduru, tutukluyu, hükümlüyü ve 
bunların efradı ailesini mutazarrır eden bu af söy
lentileri gerçetoten kamuoyunda büyük üzüntülere yoıl 
açmaktadır. Aylardır her gün tazelenen, fakat ger
çekleştirilmesi için bir türlü ciddî adım. atılım ayan af 
söylentileriyle, toplumumuz bir ümit ve üzüntü içine 
gark 'olmaktadır. 

(Değerli arkadaşlarını, af konusu hassas bir konu
dur. Kuşkusuz kapsamı, bizim ve zamanlaması iyi 
yapıılan bir afta, toplumsal açıdan yarar vardır. Öte 
yandan adalet anlayışının gerektirdiğinden fazla bir 
merhamet, lütuf ya da yandaş ve sempati toplama gi
bi nedenlere dayalı, kamu Vicdanını ve insanî duygu
ları zedeleyen bir affın faydası konusunda, doğrusu 
gerek teoride gerek uygulamada bazı tereddütler de 
bulunmaktadır. O nedenle af yapılırken son derece 
dikkatli ve itinalı bir davranış içerisinde bulunmak 
gerekir. Biraz evvel Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına konuşan Sayın Bayazıt'ın da ifade buyur
dukları üzere, toplumun bazı kesimleri için af geti
rirken, büyük çoğunluğu itibariyle tutuklu ve hüfcüm-
lüleri enterese eden genel af konusunda tereddüt iz
har etmek ya da onu savsaklamanın ne denli doğru 
bir davranış olacağını yüce M'eclisin takdirine bir kez 
dalha sunmak Merim. 

Değerli arkadaşlarım, söz açılmışken bir noktaya 
daha temas etmekte yarar görüyorum. Anayasamız, 
bugünkü sevk etmiş olduğu hükümlerle bazı suçların 
affını kabul etmemektedir. Bu nedenle, ancak Anaya* 
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sanın öngördüğü çerçevede bir af olanaklıdır. Ne var 
j ki, 12 Eylül 1980 öncesi koşullar gözönüne alınırsa, 
j toplumumuzda o günkü kaosun etkisiyle istenmemesi

ne karşın, etkilenmeler ve hatta zorlanmalar nedeniyle 
istenmiş bazı suçların 'bulunduğu da bir gerçektir. Bu 
Ütfilbarla, terör kapsamına girmeyen, bölücülük teşkil et
meyen, adam öldürme ve gasp gibi silalhlı eylemleri 
içermeyen siyasî ve fikir suçlarının da durumunu, tıp-

I ki bugün bazı suçlar hakkımda yaptığımız gibi bir 
değerlendirmeye tabi tutmakta vicdanî zorunluluk var
dır. Bu, doğrusu vicdanî bir gereksinmedir. Bu ge
reksinmenin hiç. değilse infaz yasasında yapılacak ba
zı düzenleme ve değişikliklerle giderilmesi mümkün
dün 

BERATİ ERDO0AN (Samsun) — Akıl babaları 
nın affını mı işitiyorsunuz? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De
ğerli ara'kdaşlarım, şu durumda çıkarılacak af yasa
sının siyasal isitismar ya da spekülasyona yol açma
yacak bir biçimde ve konunun gerektirdiği ciddiyetle 
ele alınıp oluşturulmasında yarar vardır. Bazı suç
lar için af öngörmek; ama bütünü ihmal etmenin 
doğru bir davranış olup oılimayacağını sanırım kendi 
kendimizle sormak durumundayız. Bu itibarla, parla
mentodaki tüm siyasî parti temsilcilerinin bir araya 
gelerek, günün koşullarına uygun ve ihtiyaca cevap 

I verebilecek, teorük ve pratik sakıncaları giderilmiş, 
bugünlkü gilbi değil, dalha kapsamalı, geniş bir af yasa 
tasarısını hazırlamalarında artılk zorunluluk vardır. 

Bu düşüncelerle yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (HP ve MIDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Sayın Arıkan, buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; getirilmiş olan bu 
değişiklikte beni endişeye düşüren bir nolkta var, onu 

I yüce Meclisin bilgilerine sunmak istiyorum. 
I Tavan olarak belirlenen 10 milyon lira acaba bü

yük kaçakçılıkları teşvik etmez mi? Yani kaçakçılık 
yapmak isteyen bir kişi, 100 milyon, 200 milyon, 300 
milyon, 500 milyon lira kaçakçılığı göz önünde tutar-

I sa 10 mü'lyon lirayı vermeyi göze alamaz mı? Bu açı-
I dan hapis cezasının kaldırılması, tavanının da 10 mil

yon lira ile sınırla ndırııimış olması, bana öyle geliyor 
ki kaçakçılığı teşvik edebilir. Kaldıki, yüksak enf-

I lasyonun olduğu dönemlerde, 10 milyon giderek değe
rini de düşürür, o zaman bu dalha da hızlanmış olur. 

I Sayın bakandan öğrenmek istediğim bir iki konu 
I var. O konuların cevabını özellikle rica etaek iis'ti-
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yorum. Acaba bu yasadan yararlanacak olan gerçek 
ve tüzelkişilerin sayısı nedir? Bunlarla ilgili kaçak-
çılılk konusu olan alayların parasal değeri nedlir? Ay
rıca getirilmiş olan bu yasadan yararlanacak olan mil
letvekili ve parlti yöneticisi olan kişiler var mıdır? 

Saygılar sunarım. (HP ve MIDP şuralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. 

Yok, 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır, 

^imd'i sayın soru sahiplerinin sorusuna geçiyoruz. 
Sayın Bayezît, Sayın Tutum, Sayın Melen soru sor
mak için söz Memıişîerdir. 

ISoru sormak isteyen başka milletvekili?.. Yok. 
ıSoru soracakların tespiti işlemi tamamlanmışltıır. 
IBuyurun Sayın Bayezilt. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Baışkan, geçici maddeye göre infaz edilmekte olan, 
kesinleşmiş hapis cezaları affediliyor. Bir süre önce 
Yüce Meclîsin kalbul elttiği Çekle Ödemeler Hakkın
daki Yasalda böyle bir sistem getirilmedi. Çekle Öde
melerde, sahlte çekten mahkûm olanlar, eğer cezaları 
kesinleşmiş ise affedilmiyor. Hükümet o bölümden ay
rı bir bölüm tesis etmekte bu tasarıda. Acaha bu gö
rüş değişikliğinin objektif sdbdbi var mıdır ve nedir? 
Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Diğer milletvekillerinin de sualleri
ni alalım, hepsine birden, cevap lütfedin Sayın Ba
kan, 

Sayın Tutum, buyurun sorunuzu, sorun, 
CAHİT TTUM (Balıkesir) — Sayın Başkam, de

ğerli bakan kürsüden açıklama yaparken, ekonomıik 
suçların ekonomik müeyyidelerle karşılanması ilkesi
ne dönüldüğünden söz ettiler. Böylece, önceki sistem
le verilen cezalardan daha hafifine döndüklerini ima 
©İttiler, 

Şjîmd'i soruyorum; acaba bu eğilim, ağır cezalar 
suçlan önlemez biçiminde bir yargının sonucu mudur? 
Eğer böyle ise Türk Ceza Kanununu, bu mantıktan 
hareketle baştan sona kadar incelemıeyi düşünüyor
lar mı? 

BAŞKAN — Sayın Melen, sorunuzu buyurunuz 
efendim. 

(FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, ben de 
aynı noktaya temas edecektim. Sayın bakan, ekono
mik suçların cezası ekonomik olmalıdır prensibinden 

Ibahlsefötiler. Bizim Vergi Usul Kanunumuzda hileli 
vergi suçları ayrıca hapis cezasıyla cezalandırılmak
tadır. Bu kıstaslar -ayrılmışlardır, bütün dünyada da 
ıböyledir. Hile yapmak, sahtekârlık yapmak suretiyle, 
h'ileli vergi suçu işleyen hapis cezası ile cezalandırılır
ken, döviz kaçaikçılığı yapan neden hapis cezasıyla ce-
zalandırıilmıyıor? 

BAIŞKAN -4 Teşekkür ederim. 
Sayın bakan, Sayın Türkân Arikan'ın da bazı. su

alleri vardı, bü 4 sayın miMeitv6kilinin suallerine ce
vap lütfedecek milsiniz? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEİM (Mar
din) —>« Evet efendim. 

İBAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Bayezit'in, geçenlerde yürürlüğe giren 
Çek Kanununu örnek göstererek, hükümetin neden 
görüş değiştirmiş olduğu yolundaki sorusuna karşı 
şunu söylemek isterim, Hükümetin görüşü değişme
miştir. Hükümetin yüce Meclise komisyondan da geç
mek suretiyle sevk elttiği o çek tasarısında o hapis 
cezaisi yoktu. Ben burada yoktum, seyahatteydim, sa
nıyorum Sayın Bozer'in teklifi üzerine bu konmuştur. 
Aslında hükümettin bu konudaki görüşü hailen devam 
etmektedir, bunun da örneği1 getirmiş olduğumuz bu 
tasaridır. • 

ISayın Tultum ve Sayın Melen'in birbirine yakın 
olan suallerine gelince, ben kürsüde arz etmiştim, biz 
hu meselelere yeni bir görüş ile bakıyoruz ve yaklaşı
yoruz; ekonomik suça ekonomik ceza getiriyoruz. ı Bu 
konuda hapis cezalarının aımme vicdanini' rahatsız et
tiğini ifade etmek istedim. 

Şöyle ki; biliyorsunuz bu 1567 sayılı Kanuna da
yanarak çıkarılmış bulunan 30 sayılı Bakamlar Kurulu 
Kararı var. Bu Bakanlar Kurulu kararı yayınlandıktan 
sonra rahatlıkla ve dilediği miktarda cebinde döviz 
taşıyan bir kişi cezalandırılmıyor, takibata maruz kal
mıyor; ama o karardan 1 gün evvel yakalanmış dlan 
Ibir kişi ya hapistedir yahut duruşması devam edi
yordur. Biz bu hapis cezalarının, değişken olan eko
nomik ve kamlbiyo işlemlerinde hapis cezalarının fay
da yerine zarar getirdiğini, sorunu çözümlemediğini 
düşündük, o kanaate vardık ve böylece bunların ye
rine para cezaisini ikame ettik. 

Sayın Melen'in ifade ettiği hileli vergi suçuna ka
tılıyorum. ikinci sırada bulunan 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men- ve Takibi Hakkındaki Yasada getirdiği
miz değişikliklerde bu husus nazarı itilbare alınımış-
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tır, orada da yine hapis cezasını belli şartların ta-
halklkukunda muhafaza ediyoruz. Bu, sadece 1567 ile 
ilgili bir husustur. 

Sayın Türkân Arikan'ın kürsüden tevdi ettiği so#-
ruya gelince; biz şahıslar için yasa .çıkarmıyoruz. Biz 
prensiplere bağlı yasa .çıkarıyoruz. Binaenaleyh, bu 
yalandan kaç kişli yararlanacaktır, kimler yararianacak-
itır araştırmasına girmedik, girmeyiz; akısi halde $üb-
İdktif davranmış oluruz. Biz, bir prensip arz ediyo
ruz, 

Arz ederim efendiim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : .Kabul edenler... Bfimeyeniler..,. Tasarının 
maddelerine geçlilmesi kabul ediimıişltir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1567 Sayılı Türfc Parasının Kıymetini Korama Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına ve Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair 

Kanun Tasarısı 
ıMAıDDE 1. — 1'5I67 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirillm'iştir. 
«(Madde 3. — Gerçek ve tüızelikişilerin, 1 İnci mad

deye göre alınan kararlara aykırı davranışta bulunma
ları halinde, eşya ve kıymetlerin değerine göre yüzfbin 
liradan od milyon liraya kadar ağır para cezasına hük-
molunur. 

iBir defaya mahsus olsa dahi her türlü mal, kıy
met, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya 
bu işlere tavassut edenlerden, bu muamelelerinden 
'doğan alacaklarını; 1 inci madde uyarınca çıkarılacak 
kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda tayin 
edilen müddetler içinde memlekete getirmeyenler, it
halat ve ihracatla diğer işlerinde döviz veya Türk 
Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı muamelelerde bu
lunanlar veya bu nevi muamelelere teşebbüs edenler 
hakkında da yufkarıda'ki fıkra hükmü uygulanır. 

Tekerrür halinde verilecek cezalar iki kat olarak 
hükmıedilir, 

Yakalanan eşya ve kıymetler müsadere olunur. 
Müsadere edilememe'sli halinde eşya veya kıymetin 
rayiç değeri kadar tazminata hükmedilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ıMaldde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

307 Sıra sayılı Kanun tasarısının 1 indi madüe-
ısinin değişitirildliği 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası

nın 2 ,nci satırının başına, «Yakalanamadığı için» iba
resinin metne ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Rıfat Bayazıit Haydar Koyuncu 
Kahramanmaraş; Konya 

Abdurrahtoan Necati Karaca Ali Bozer 
Kütahya Ankara 

Ertuğrul Gökgün S. Fevzi Fırat 
Aydın ( Zonguldak 

'Muzaffer ilhan Ali Mazhar Haznedar 
Muğla Ordu 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine hükümet ve 
komisyon katılıyor mu? 

ADAUET BAKANI M. NECAT EIJDEM (Mar
din) — Katılıyoruz efendim. 

ADAUET KOMİSYONU BAŞKANVEKtlİ AH
MET ILOAIMİ KÖSİEM (Malatya) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine hükümet ve 
komisyon katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi kabul-edilen önergeyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmişlfiir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1567 sayılı Kanunun 4 ündü mad^ 

dösinün dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişt'iril-
mişlfcir, 

«Cumhuriyet Savcılıkları ve mahkemeler bu Ka
nun büklümlerine istünaden cereyan edecek takip ve 
duruşmalarda bilirkişi dinlemme'sine lüızuim gördükleri 
talkdirde münhasıran resmî bilirkişi listesinde isimleri 
yazılı kimselerden seçecekleri bilirkişilerin rey ve mü
talaasını alırlar. Resmî bilirkişi üsteleri her yargı çev
resi için dokuzar kişiden aşağı olmamak üzere Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinin mütalaası alınmak suretüyle Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit olunur.» 

IBAŞKAIN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Ydk, 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1567 sayılı Kanuna aşağıdaki mad

de eklenmiştir., 
EİK MADDE — Bu Kanunun 1 inci maddesine 

göre Balkanlar Kurulunca alınan kararlarda lehe de
ğişiklik yapılması veya 'bu kararların yürürlükten kal
dırılması hallerinde; değiştirilen veya kaldırılan karar
lara aykırı davranışta bulunmuş olanlar hakkında, 
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failin lehine olan kararlar ve kanun hüttdülmıleri tatbik 
ve infaz olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Bfimeyenler... 3 üncü madde kabul edi'toişltir. 
. Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarMe 1567 sayılı Kanuna muhalefetten dolayı 
•tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilirler. 

11567 sayılı Kanuna göre verilmiş ve henüz yeri
ne getirilmemiış mahkûmiyet kararlarının yalnızca pa
ra cezalarıma ilişkin kıısıroları infaz olunur. İnfaz ödi-
leodk para cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce 
tütulklu kahnan süreler ile imfaz edilmekte olan hür
riyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş; olan süre
ler, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı ben
dindeki cürümler için gösterilen asgarî hadde göre 
hesap -edilerek malhısutp edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yük. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, dkultu-

yoruım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

307 sıra sayılı Kanun Tasarısının Geçici Madde
sinin 2 nci fıkrasının üçüncü satırındaki «İnfaz olu
nur» dan sonra, «mütemmim ve fer'i cezalar infaz 
edilmez» cümlesinin metne ilavesini arz ve teklif ede
riz. 

Rıfat Bayazıt Haydar Koyuncu 
Kahramanmaraş Konya 

Abdurrahman Necati Kara'a Ali Bozer 
Kütahya Ankara 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

S. Fevzi Fırat 
Zonguldak 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1567 sayılı Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkında Kanunla ilgili tasarı
nın geçici maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Nihat Harmancı 
Konya 

AB Bozer 
Ankara 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Altınok Esen 
Konya 

«1567 sayılı Kanuna muhalefetten açılmış olup 
da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz kara
ra bağlanmamış davalarda, sanık hâkim tarafından 
verilecek 10. günlük mehil içinde bu kanunla getiri
len ağır para cezasının aşağıdaki haddini yargılama gi
derleriyle birlikte merciine ödediği takdirde kamu da
vası ortadan kaldırılır. Ancak müsadere hükmü uy
gulanır. Verilen mehil içinde paranın ödenmemesi 
halinde ise kamu davasına devam olunur.» 

Gerekçe : Getirilen değişiklikle 1567 sayılı Ka
nunun müeyyidesi ağır para cezası olarak belirlenmiş 
bulunduğundan, bu hüküm hakkmda Türk Ceza Ka
nununun 119 uncu maddesindeki ön ödeme sistemi
nin uygulaması mümkün olacaktır. Bu değişikliğin 
yürürlüğe girdiği tarihte henüz karara bağlanmamış 
davalarda hem uygulama bakımından tereddütlerin 
doğması, hem de uygulamada beraberliğin sağlana
bilmesi için bu değişiklik teklifi hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derece
sine göre tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
307 sıra sayılı Kanun tasarısının geçici maddesi

nin ikinci fıkrasının üçüncü satırındaki «İnfaz olu
nur» dan sonra, «mütemmim ve fer'i cezalar infaz 
edilemez» cümlesinin metne ilavesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar
kadaşları, 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, ufak bir değişiklikle katılıyoruz. 
Tereddüt ve ihtilafları önlemek için, başına «Hürri
yeti bağlayıcı cezalar ile mütemmim ve fer'i cezalar 
infaz edilmez» şeklinde ilavesiyle kabul ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu öneriye katılır 
mısınız? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Aynen 
iştirak ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Önergelerini hükü
metin arzusu istikametinde değiştirmiş bulunmakta
dır. Bu itibarla önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
307 sıra sayılı Kanun tasarısının geçici maddesi

nin 2 nci fıkrasının 3 üncü satırındaki «İnfaz olu
nur» dan sonra, «Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile mü
temmim ve fer'i cezalar infaz edilmez» cümlesinin 
metne ilavesini arz ve teklif ederiz. 
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Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar
kadaşları, 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1567 sayılı Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile ilgili tasa
rının geçici maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

1567 sayılı Kanuna muhalefetten açılmış olup da 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz karara 
bağlanmamış davalarda, sanık, hâkim tarafından ve
rilecek 10 günlük mehil içinde bu kanunla getirilen 
ağır para cezasının aşağı haddini yargılama giderle
ri ile birlikte merciine ödediği takdirde, kamu davası 
ortadan kaldırılır. Ancak, müsadere hükmü uygula
nır. 

Verilen mehil içinde paranın ödenmemesi halinde 
ise kamu davasına devam olunur. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşları, 

BAŞKAN — Önerge ile. teklif edilen ek fıkraya 
hükümet ve komisyon katılıyorlar mı? 

ADALET BAKAM İM. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ AH
MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler. . Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Geçici maiddeyi kaibul edilen bu 2 önerge ile 'bir
likte oylarınjza sunuyorum': Kalbini edenler... Etme
yenler... Kabul ediitaiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. —Bu Kanun yayımı tarihlinde yürür

lüğe girer., 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

Etmeyenler,. Ka/bul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Eltmeyenleır.. Kaibul ediimiştir. 
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Maddeler tizerindekii müzakereler tamamlanmış
tır. Kanun • tasarlısının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısı 
kanunlaşmıştır.! 

3. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Sayılı Tü
tün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü 
Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanu
nunun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 
Sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun " 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/682) (S. 
Sayısı : 306) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasındaki 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
Bazı Maddeleri ile 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) 
Bendinin ve 3078 sayıllı Tuz Kanununun 27 nci 
maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyo
ruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldıllar. 
Komisyoı raporunun okunup okunmamasını 

oylarınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okun
masını kaibul edenler... 

ÖMER KUŞjHAN (Kars) — Sayın Başkan, okun
masıyla ilgili söz tallep ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması karariaştırılmışitır. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adlına Sayın 
Rıfat Bayazıt: buyurun efendlüm. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli mıilet-
vekiL'leri; 19)8 sayılı Kanun 1932 senesinde tedvin 
edilmiş, 'birçok değişikliklerden sorara en son 2867 
sayılı Kamada 26.7.1983 tarihinde, yani bundan 2 
sene kadar önce değişikliğe uğramıştır ve bu defa 
getirilen değişiklikler de kısmen buna aittir. 

Kaçakçılık Kanunu Tasarısının gerekçesi, mem
lekete Miat. veya ihracı yasalk olm'ayan mallar ile 
ithali veya ihracı izne veya lisansa 'bağlı bulunan 
maları da başka (bir kategoriye ayırmıştır. 

(1) 306 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Birinci kategori kanunî düzenlemede bir değişik
lik yapmamıştır, hürriyeti 'bağlayıcı cezalar olduğu gi
bi kalmıştır; fakat diğerlerinde hürriyeti bağlayıcı 
cezalar tamamen'kaldırılmıştır. 

'Muhterem arkadaşlarım, demlin kıymetli üstadı
mız, eski başbakanlardan (Ferit Melen de işaret 
buyurdular, ben ide daha evvel yukarıda, grupta ko
nuştuğumuzda (bu (konuyu zaten notuma almıştım. 
Biz, şimdi gümrük vergilerinde muvazaalı ve hileli 
kaçakçılıklarda hapis cezalarını kaldırıyoruz; fakat 
hileli vergi kaçakçılığında ağır cezalar vardır ve bu
na hiç dokunmuyoruz, tek taraflı) yapıyoruz. Demin 
de arz ettim- Ibizim kanunlarda yeknesaklığı, bera
berliği sağlamamız en başjta gelen işimizdir. Muhte
rem hükümetin de (bunu kendisine, şiar ittihaz etme
si herhalde çok hayirlı ve yerinde olur,, 

Bu tasarıda esla!s itibariyle 14 üncü maddeyi ele 
alıyoruz. 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası değiş-
tiriilmiiışjtir tasarıyla. 14 üncü maddenin üçüncü fıkra
sında öyle haler var ki, yolcular arabalarında hu
susî yerler yaptırmıştır, bavullarında hususî tertibat 
yaptırmıştır, hileli kaçakçılık yapmıştır; bunları da 
büz diğer kategoriden ayırıyoruz, gayri ahlakî olan 
kısmı yalnız para cezası üe iktifa ediyoruz. Bu, bu
günkü hukuk anlayışımıza ters düşüyor. 

20 nci maddeye ıgeiyoniz; 20 nci maddede de 
değişiklik (getirmişler.^ 20 nci maddede de yine aynı 
şekilde gümrük, beyannamesi veriyor, gümrük me
murlarıyla anlaşıyor, önada 'anlaşmalar yapıyor; inik 
resim gösteriyor, yüksek resimle 'geçmesi lazımı tari
fe tatbikatını, inik resıim üzerinden tarife tatbikatı 
yaptırmak suretiyle kaçakçılık yapıyor. Faturalar 
üzerinde ve diğer «ıüsbilt evrak üzerinde bazı yol
suzluklar yakıyor. Muayenesiz geçiriyor. Bu gibi hal
lerde memullar buna iştirak ediyor. Bu kaçakçılarda 
ki, bunlar ikinci kategoriye girenler, ben birinci 
kategorinin zaten tamamen aleyhindeyim, ikinci ka
tegoriye girenler, burada gayri ahlakî şeylerde de, yine 
hürriyeti bağlayıcı cezalardan muaf kalıyor, para ce
zasıyla iktifa ediliyor. Bu da, yine bizim hukuk an
layışımıza sığmıyor; bunun memlekete ileride büyük 
zararlar getireceğine kaniiz 

1918 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde de bir 
değişiklik yapılıyor; bu dn aynı şekildedir ve 27 nci 
maddeye üçüncü fıkradan sonra bir dördüncü fık
ra ekleniyor : «Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen 
mal veya eşyanın özel kanunlarda veya ithalat ve 
ihracat rejimi kararlarıyla memlekete ithali veya ih- [ 

racı yasaklanmış olmaması halinde yukarı fıkrada 
zikrolunan hapis cezaları hükmedilmeyip sadece ağır 
para cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine ka
rar verilir» deniliyor. Bu toplu kaçakçılıktır, dayanış
mayla yapılan kaçakçılıktır. Bir kişinin yapmış oldu
ğu ithalatta izin verilen mallardan oka, ben buna bir 
şey demem; fakat toplu dayanışma suretiyle yapılan 
kaçakçılıkta böyle bir cezanın kaldırılması da, ceza 
prensiplerine, geçmişteki tatbikata tamamen ters düşü
yor. Bize, biraz garip geliyor. Nitekim, misalini de gös
terdim; vergi kaçakçılığında, hileli vergi kaçakçılığın
da bunu kaldırmıyorsun, yapmıyorsun, uyguluyorsun; 
burada geliyorsun, özel bir hüküm getiriyorsun. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca 2 sene önce ge
tirilen ve 2867 sayılı Kanunla, Kaçakçılık Kanunu
nun 1 inci maddesine eklenen fıkra bu defa metin
den çıkarılmaktadır. Bu fıkra, geçici kabul ve geçici 
çıkış rejimiyle ithal veya ihraç olunan eşyanın tekrar 
ithal ve ihracında belirlenmiş bulunan geçici kabul 
veya geçici çıkışların amaçlan dışında kullanılması, 
devredilmesi yahut ticarî konu yapılması gibi hüküm
leri ihtiva ediyordu. Bu durum, geçmiş günlerde ka
çakçılığı büyük ölçüde yaygınlaştırmıştı. Birçok ki
miler fabrika kuruyoruz diye montaj malzemeleri ge
tirdiler ve sonra bunları sağda solda satarak gümrük 
kaçakçılığı yaptılar. Bunların adetleri bu memlekette 
çoktur. Şimdi bunlar, bu maddenin kaldırılmasıyla 
kurtarılmaktadır. Böyle şeyler hükümetler ve meclis
ler üzerine gölge düşürür. Bence herkes yaptığı suça 
göre cezasını çekmelidir. Fıkra kaldırmak . suretiyle 
böyle bir yola gitmenin hatalı olacağı kanısındayım. 

Muhterem, komisyon bu kanun tasarısını geri al
malıdır. Böyle geniş kapsamlı bir kanunu 2 gün içe
risinde görüşüp, alelacele Meclise getirmek ve bura
dan geçirmek hatalı olacaktır. Bu noktayı da ayrıca 
arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 1918" sayılı Kanunun de
ğişik 29 uncu maddesi, 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun ek 4 üncü maddesi, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kuruluş Kanununun 9/c maddesi, kaçakçı
lık suçunun Devletin siyasî ve malî veya iktisadî ve
ya askerî veya idarî güvenliğini bozacak nitelikte 
olması halinde 20 seneden aşağı olmamak üzere, -ha
pis cezasını öngörmüştür. Bu halen meridir, tatbik 
ediliyor. Şimdi acaba ithalat rejimine dahildir diye 
bunlar ne olacak? Bana bu durum da bir endişe ge
tirdi, onun için şu tasarıyı lütfen geri alsınlar, komis
yonda enine boyuna bir incelesinler daha faydalı 
olur kanısındayım. 
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Sonra bir de ek madde getirilmiştir. Bu ek mad
de yerindedir, ben buna karşı gelmiyorum. Ek mad
de bazı tatbikatlarda ve bilhassa ihracatta hüküme
te bazı yetkiler veriyor. Bununla hudut rejiminde, hu
duda yakın olan yerlerde bazı tedbirler alır. Burada
ki ek maddeyi getirmesini, Ceza Kanununun 2 nci 
maddesiyle kanunun tümünü uygulama bakımından 
yerinde bir maddedir, uygun görüyoruz, öteden beri 
zaten, bu husus Yargıtayda da, tatbikatta da ihtilaf
lı idi; bu ihtilafın halledilmesinden dolayı kendileri
ne teşekkür ederim. 

Gelelim af konusuna : 
Muhterem arkadaşlar, 1933 senesinde 2330 sayılı 

Af Kanunu Cumhuriyetin 10 uncu yılı münasebe
tiyle çıktı. Bu af kanununda da birçok vergi ceza
ları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 
Kanuna aykırılık, Kaçakçılık Kanununa aykırılık ve 
ceza kanunlarındaki suçlar mertebe mertebe affedil-
mişti. Yani af, memleketin ihtiyaçlarına göre tümüy
le mütalaa edilerek çıkarılmıştı. Bilahara 1950 tari
hinde yine geniş kapsamlı 5677 sayılı Kanun çıktı; 
bunlar yine burada da geniş kapsamlı olarak, vergi 
cezaları, Türk parasının kıymetini koruma, kaçakçı
lık ve diğer konular affın kapsamına alındı. 1960 ta
rihinde 134 sayılı Af Kanunu çıktı, bu da yine aynı 
şekildedir. 1963'te 218 sayılı Af Kanunu çıktı, bu da 
aynı şekildedir. 1966'de 780 sayılı Af Kanunu ve 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle çıkarılan en 
son af da 15.5.1974 tarihli 1803 sayılı Af Kanunu
dur. Bu kanun da, yine geniş kapsamlı malî suçları, 
gümrük suçlarını, Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkındaki Kanuna dayalı suçları, ceza hükümlerini, 
özel kanunlardaki hükümleri affın kapsamına almak 
suretiyle çıkarılmıştır. Böyle bölük pörçük af kanun
ları, kanunların arkasına birer maddeyle getirilmek 
suretiyle çıkarılmamıştır ve gönül isterdi ki böyle bir 
yugulama yapılsın. Ayrı ayrı af kanunlarının çıkma
sıyla hepimiz rahatsız olacağız; yarın, bu arada geçen 
müddet içerisinde, bir af kanunu daha çıksın diye
ceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda bendeniz bir 
önerge hazırlamış değilim. Yalnız bütün temennim, 
sağlıklı bir çalışmaya girip, sağlıklı şekilde şu 1918 
sayılı Kanunda yapacağımız değişikliklerin hatasız 
olarak çıkması için komisyonun bu tasarıyı geri alıp. 
bu önerilerimizi de göz önüne alarak ve kendisinin 
de katkıda bulunacağı bazı önerilerle memlekete ya
rarlı bir kanunun çıkarılmasıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayazıt. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde başkaca söz is

teyen var mı? 
Buyurun Sayın Özbek. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; kanun, genel manada 
af kapsamında olduğu için elbette karşı çıkmamız söz 
konusu değil. 

Ancak, özellikle kanunun düzenlenişi ve kapsa
mına aldığı çerçeve nazara alındığında birtakım te
reddütler var. Özellikle ithalat ve ihracatla uğraşan
lar, ki ben seçim bölgem itibariyle kaçakçılıkla yakın
dan ilgisi olan bir bölgeden geliyorum, eski kaçakçı
ların hepsi Allah'a şükür ithalat ve ihracatçı oldular, 
onlar bundan büyük ölçüde istifade edecekler. Bir 
de yurt dışından eşya getirenler, beyan usulüne göre 
beyanda bulunanlar eğer yanlış beyanda bulunmuş-
larsa onlara da birtakım af getirilmiş; yalnız müsa
dere ve bunun yanında az da olsa hapis cezasıyla 
büyük miktarlarda para cezalarının getirilmiş olması, 
bu kuşkuları nispeten de olsa gideriyor. 

Yalnız ben özellikle tütün kaçakçılığı hususuna 
değinmek istiyorum. Ülkemizde çok hassas bir konu 
olan tütün kaçakçılığı hususuna bir açıklık getirilme
miş olmasını yadırgadık. Tasarının 8 inci maddesin
de; «Yabancı memleketten gelen yolcuların beraber
lerinde getirecekleri tütün mamullerinin cins ve mik
tarı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yö
netmelikte gösterilir» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ülkemizde çift
çilerin, ziraatçıların büyük bir kısmı, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde halkın geçiminin bü
yük bir kısmı tütünle sağlanmaktadır. Sayın Maliye 
ve Gümrük Bakanı çok iyi bilirler, bu sene üretici
den alınan tütünlerin büyük bir bölümü kalitesiz di
ye yakılmıştır. Ancak, bu kalitesiz diye yakılan tü
tünleri Tekele teslim etmeyip, özellikle Adıyaman'dan 
Urfa'ya götürüp kilosu 1 000 liradan, 1 500 liradan 
satmışlardır. Yurt dışına gitmiyor bu tütünler, kendi 
ülkemizde yaşayan insanlar tarafından kâğıda sarıl
mak suretiyle tüketilmektedir. Bu tütünleri Urfa'ya 
götürürken köprüden geçiriyor, bir jandarma yaka
lıyor getiriyor ve kaçakçılık suçuyla 1 yıldan 5 yıla 
kadar cezalandırılıyor. Kendi ürettiği tütünü kendi 
ülkesinde bir yerden başka bir yere naklederken ce
zalandırılıyor. Kazara, eğer geçiş yeri tekse, bir köp
rü üzerinde iki kaçakçı, iki tütün üreticisi. birden 
rastlaşıyorsa, bunlar toplu kaçakçılık suçundan yar
gılanıp 10 yıla kadar kendilerine ağır ceza mahkeme-
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since hapis cezası verilmektedir. Bunların sayısı çok 
fazladır; yani öyle 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi değildir; be
nim avukatlık yaptığım sürede en büyük gelir kay
nağım, tütün kaçakçılarından aldığım davalardan do
layı idi. 

Bir taraftan yurt dışından döviz kaybına neden 
olacak şekilde kaçakçılık yapanlara böyle kolaylık
lar tanınırken, diğer taraftan kendi ülkesinde, kendi 
tarlasında, kendi alın teriyle ürettiği tütünü iç piya
sada satması nedeniyle kaçakçılık suçuyla ceza ve
rilmesi bu kanunun öncelikle anagerekçesine ters düş
mektedir. Sayın bakanlık mensupları ve Sayın Ada
let Bakanımız, bu hususu da bir önerge ile düzeltip 
kanun kapsamına alırlarsa, kanımızca o eksiklik de 
giderilmiş olacaktır. 

Özellikle Kastamonu'da Sigara Kâğıdı Fabrikası 
faaliyete geçmiş olduğundan, kanımızca en azından 
bu kâğıt fabrikasından üretilen sigara kâğıdı iç pi
yasaya sürülürse, yine asgarî had olarak, her üretici 
kendi ürettiği tütünün hiç olmazsa 50 kilosunu kendi 
tüketimi için kullanabilirse, bu ölçüler içerisinde Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde bu tütün kaçakçılığına 
da büyük ölçüde çözüm gelecek, ağır ceza mahkeme
lerinde ve asliye ceza mahkemelerindeki davalarda 
büyük ölçüde azalmalar olacaktır. 

Saygıyla arz ederim efendim. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başkaca söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) —- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1918 sa
yılı Kanun ile diğer kanunlarda değişikliği öngören 
kanun tasarısı hakkında uzun uzun maruzatta bulu
nup kıymetli zamanlarınızı almak istemiyorum. 

(Bu tasarı dia biraz evvel kabulünüze mazhar olan 
1567 sayılı Kanunun tadil tasarısının esprisiyle hazır
lanmıştır. Yeni bir sistem getirmekteyiz. Okumuşsu
nuzdur, kanun maddelerinin metnine dahi dbkumma-
mışızdır, anoalk bu sistem içinde bazı yerlerde hapis 
cezalarını kaldırmışız, yerine para cezası koymuşuz; 
'bazılarında da para cezalarını artırmışız veya ekşit
mişiz, müeyyidelere dokunmuşuz. Bu da ekonomik 
suç anlayışımızın bir sonucudur. Lütfen tasarı bu 
şekilde mütalaa buyurulsum 

Ben Sayın Bayazıt'ın tereddütlerini gidermek üzere 
açıklamada bulunmak istiyorum. Geçici kabul ve ge
çici muaflık hükümlerinin ihlali ile ilgili tereddütleri

ni dile getirdiler kaldırdığımız bir hüküm nedeniyle. 
Ancak, Gümrük Kanununun 149 uncu maddesinde 
•bumun müeyyidesi vardır, M ayrı müeyyide uygula-
maıruak için kaldırdık. 

Bir de yine 1918 sayılı Yasanın 19 ve 20 nci mad
delerinden dolayı endişe izhar ettiler, k i bunlar dev
letin siyasî, malî, iktisadî, askerî veya idarî güvenli
ğini bozacak nitelikteki'kaçakçılık suçlarıdır. Bunla
rın cezaları kanunun 29 uncu maddesinde yer almış
tır, 29 uncu madde aynen muhafaza edilmektedir. 
6136 sayılı Kanunda olsun, uyuşturucu madde kaçak
çılığı ile ilgili Türk Ceza Kanunundaki hükümlerde 
olsun, herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 

IBir de, sayın arkadaşımız Sırı Özbek Beyin, tü
tün üreticilerinin tükettikleri tütünle ilgili bazı te
mennileri oldu. Biz 191'8 sayılı Yasa ve ona bağlı 
olarak aynı çerçeve içinde diğer yasaların tadilini ge
tirdik. Bu Tültün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanu
nun tadilini gerektiren, bir başka araştırma mevzuu
dur. Bugün kuliste de kendilerine, bu durumu arz et
tim, Maliye ve Gümrük Bakanlığımızın bu konudaki 
çalışmalarında bu husus sanırım nazarı itlbare alına
caktır ve benim de samimî inancım, bu konunun eni
ne boyuna ele alınıp gerçekten bir sosyal mesele olan, 
artık iktisadî meseleden de öteye sosyal mesele ha
line gelen bu soruna da çözüm getkiknesidir. 

Yine, bu 1918 sayılı Yasanın tereddütleri davet 
eden 29 ve 30 uncu maddelerini de, tekrar ediyorum, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasının 9 uncu mad
desinin (c) bendinde de aynı maddeler tekrarlanmış
tır, bunlar bakîdir; herhangi bir endişeniz olmasın. 

Sayın Bayazıt af' dediler; biz bu Kanun ile af ge
tirmiyoruz. Getirdiğimiz müeyyide sistemine uygun de
ğişiklikleri yapıyoruz. Hapis cezasını kaldırmışız, ye
rine para cezası ikaıme etmişiz. Bunu geçici madde 
olarak yazsak da yazmasak da, Türk Ceza Kanunu
nun 2 nci maddesi zaten bunun uygulanmasına amir; 
ama 'biz uygulayıcıların şu veya bu şekilde tereddüte 
düşmemelerini sağlamak için gu geçici maddeyi ge
tirdik. 

Arz ederim efendim. 

BALKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan* 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler.... Etmeyenler... Kalbul ediil-
mişth\ 
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il inci maddeyi okutuyorum : 
1918 Sayılı Kaçakçılığın Men Ve Takibine Dair Ka
nunun Bazı Maddeleri Me 1177 Sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) 
Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 27 nci Mad
desinin Değiştirilmesine ve 1918 Sayılı Kanuna Bir Ek 

Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir, 

Yolcuların beyanlarına muhalif olarak yanlarında 
veya kalplarında zuhur eden ve ticarî maihiyet ve mik
tarda olan eşyalarıyla gümrükten kaçırılmak maksadı
na müstenit olarak sandık, bavul, çanta ve bunlara ben
zer eşya veya kaplarında veya bunların muhteviya
tında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya üstünde 
bulunduğu eşyanın, gizli yerlerinden veya yastık, yor
gan ve şiltelerin içinden çıkarılan veya ayakkabılarına 
yerleştirilmiş, vücutlarına sarılmış veya sıkıştırılmış 
olarak bulunan yahut herhangi bir suretle muayeneye 
arz edilmemiş Olan gümrüğe ve tekele tabi kaçak 
eşyadan dolayı müsadere kararı verilmekle beraber, 
yukarıda zikredilen mal veya eşya, özel kanunlarîa 
veya ithalat rejimi kararıyla memlekete ithali yasak
lanmış mallardan değilse fail, eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile 
Ibirl'ikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya 
resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. 
Özel kanunlarında para cezası tayin edilmemiş ol
ması hallerinde hükmolunacak para cezasına bu mal
ların gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir meb
lağ ilave olunur. Mal veya eşyanın, memlekete itha
linin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla 
yasaklanmış olması durumunda fail hakkında ayrıca 
bir seneden beş sene kadar hapis cezama da hük-
molunur. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile 
veya suiistimal gibi kanun dışı yıllarla veya gerçeğe 
aykırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile güm
rüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle 
eksik resim veya vergi ödemek veya resim veya 

vergileri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya 
muamelesi yaptırılmış veya resim veya vergiye tabi 
olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek 
veya tekele tabi bir malı tekel dışında göstermek su
retiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya 
ithale teşebbüs eyleyenler, hakkında, resim veya vergi
leri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, 
resim veya vergileri ödememiş olan mal veya eş
ya için de tekmil resim veya vergilerin, tekele tabi 
madde veya mallar için ise gümrüklenmiş piyasa de
ğerinin üç misli ağır para cezası hükmedilir. 

Mal veya eşyanın memlekete ithalinin özel ka
nunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış 
olması durumunda, iki seneden beş seneye kadar ha
pis cezası ile birlikte mal veya eşyanın gümrüklenmiş 
piyasa değerinin üç misli ağır para cezasına hükmo-
lunur. 

Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde 
müsaderesine karar verilir, yakalanmaması halinde 
ise yukarıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına 
gümrüklenmiş.piyasa değeri de ilave olunur. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki fıkra dışında kalan ve bu Kanunda 
ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suç
larının failleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile 
birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının ve
ya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalan
dırılır ve mal veya eşyanın müsaderesine karar veri
lir. Mal veya eşyanın, memlekete ithalinin veya ihra
cının özel kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi 
kararlarıyla yasaklanmış olması durumlarında fail 
hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis 
cezasına da hükmolunur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanunun 27 nci maddesine üçüncü 
fıkradan sonra dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 
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Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen mal ve eşya
nın özel kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi 
kararlarıyla memlekete ithali veya ihracının yasak
lanmış olmaması halinde yukardaki fıkralarda zik-
rolunan hapis cezasına hükmedilmeyip sadece ağır 
para cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine ka
rar verilir. 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanunun Ek 2 nci Maddesinin (III) 
numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IHI. — Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci mad
delerine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına 
aykırı olarak herhangi bir madde ve eşyayı memle-
ikete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya 
bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye 
kadar hapis ve yüzbin liradan onmilyon liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

ithal ve ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve 
maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı 
olarak veya izin veya lisans alınmadığı halde alın
mış gibi göstererek herhangi bir madde veya eşyayı 
memlekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar 
veya bu fiillere teşebbüs edenler yüzbin liradan on
milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır
lar.. 

Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. 
Bunların müsadere edilmemesi halinde tayin edile
cek para cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri 
miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse yüzbin li
radan onmilyon liraya kadar bir meblağ ilave olunur. 

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

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6 . — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde ilave 
edilmiştir. 

EK MADDE 7. — ithalat ve ihracat rejimi ka
rarlarında veya 1615 sayılı Gümrük Kanununun 19 
ve 20 nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 
alınan kararlarda lehe değişiklik yapılması veya bu 
kararların yürürlükten kaldırılması hallerinde; de

ğiştirilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta 
bulunmuş olanlar hakkında failin lehine olan karar
lar ve kanun hükümleri tatbik ve infaz olunur. 

BAŞKAN — Komisyon, «6 nci maddede 1919 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Ka
nuna aşağıdaki ek 7 nci madde ilave edilir» ifadesi
ni eklemek isterler mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DIZ-
DAROĞLU (Antalya) — istiyoruz. 

BAŞKAN — 6 nci madde hakkında söz isteyen?... 
Yok, 

6 nci maddeyi, komisyonun ifade ettiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanunun 1 inci maddesinin (F) ben
di, 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 3 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin 
birinci fıkrasındaki «beş misli» ibaresi «üç misli» 
olarak; 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkra
larındaki «beş misli» ibaresi «dört misli» olarak, «on 
misli» ibaresi ise, «altı misli olarak; 34 üncü mad
denin beşinci fıkrasındaki «25 inci maddenin üçün
cü fıkrasında yazılı ceza» ibaresi «25 inci madde
nin ikinci fıkrasında yazılı ceza» olarak; 41 ve 43 
üncü maddelerinde yazılı «25 inci maddenin üçün
cü fıkrasında» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fık
rasında» olarak; 55 irici maddenin birinci fıkrasında 
yazılı «25 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarıy
la» ibaresi «25 inci maddenin birinci fıkrasıyla» şek
linde değiştirilmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 

Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ben
dinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
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Yabancı memleketten gelen yolcuların beraber
lerinde getirecekleri tütün mamullerinin cins ve mik
tarı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 

nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 27. — Bu Kanurtun 1 inci maddesine ay

kırı davranarak izinsiz tuz istihsal edenler ile bu şe
kilde istihsal edilmiş tuzları nakledenler, bulundu
ranlar ve yabancı memleketten Türkiye'ye kaçak tuz 
sokanlar hakkında ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygu
lanır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddele
ri ile Ek 2 nci madesinin (III) numaralı fıkrası hüküm
lerine muhalefetten açılmış kamu davalarından; 

a) Durumları 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci madde
leri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası
nın bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece para 
cezası verilmesini gerektiren tutuklu veya hükümlüler 
derhal tahliye edilirler. 

b) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci madde
leri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası
nın bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece pa
ra cezası verilmesini gerektirenler hakkında verilmiş 
ve henüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet kararlarının 
sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur. 
tnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı 
daha önce tutuklu kalman süreler ile infaz edilmekte 
olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş 
olan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci 
bendinde cürümler için gösterilen asgarî hadde göre 
hesap edilerek mahsup edilir. 
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I 2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
I 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka-
I nunun 1 inci maddesinin (F) bendi ile Ek 3 üncü mad-
I desi lıükmülerine aykırı davranıştan dolayı; 
I a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına, 
I b) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırılma-
I sına, 
I Karar verilir. 
I c) Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar 
I derhal tahliye edilir, mahkûmiyet hükümleri infaz 
I edilmez ve hükmün kanunî neticeleri kalkar . 

I 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
I 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyarınca 
I haklarında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
I Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, 3078 sayılı 
I Tuz Kanununun 27 nci maddesinin bu Kanunla de-
I *işik hükümlerine göre kapsam dışında kalan tutuklu 
I veya hükümlüler derhal tahliye edilir, 1918 sayılı Ka-
I nıuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan mahkû-
I miyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün bütün ka-
I nunî neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hükümlülükte 
I fiilen geçirilen süreler 647 sayılı Cezaların tnfazı Hak-
I kında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası-
I nın birinci bendinde cürümler için gösterilen asgarî 
I hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı Tuz Kanununa 
I çöre hükmedilen para cezasından mahsup edilir. 

I BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
I isteyen?.. Yok. 
I Geçici 1 inci maddeyi... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So-
I m sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge-

I cici 1 inci maddenin (a) fıkrasında «Tutuklu veya hü-
I kümlüler derhal tahliye edilir» cümlesi var. Sayın ba-
I kan demin izahat verirken, tatbikatta kolaylık sağlan-
I sın diye bu maddeyi koyduklarını beyan ettiler. Şim-
I di acaba, bu fıkra bu şekliyle, halen hakkındaki ke-
J sinleşmiş mahkûmiyet hükmü infaz edilmemekte olan, 
I yurt dışında kaçak bulunanlar için tatbik edilebilecek 
I midir? Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-

! din) — Şimdi efendim, yurt dışında bulunan, kaçak 
olan bir kişinin tahliyesi söz konusu değildir gayet 
tabiî, tutuklu değildir çünkü; ama bu yurt dışından 
Türkiye'ye gelirse, savcılığa teslim olursa, savcılık du-

| rumuna göre yasanın hükümlerini uygulayacaktır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ek geçici 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?. 

Yök. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 12 noi madde kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısının başlığı ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 306 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Leyla Yeniay Köseoğlu 
Zonguldak İstaflbul 

Abdurrahman Bozkır Hüseyin Aydın Arvasi 
Konya Van 

ismail Üğdül 
Edirne 

1918 sayılı Kaçakçılığın' Men ve Takibine Dair 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ilavesiyle 1177 sayılı Tütütn 
ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü mad
desinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 
27 noi Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı. 

GEREKÇE 
Kanun Tasarısının başlığında «1918 sayılı Ka

çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun» mükerrerin 
ifade edildiğinden, tasarı başlığının daha sade bir ha
le getirilmesi amacıyla redakte edilmiştir, 

BAŞKAN — 'Bu redaksiyona komisyon iştirak 
ediyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ A. 
İLHAMI KÖSEM (Malatya) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ÖUDEM (Mar

din) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka

tılıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. . Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının başlığını; kabul edilen önerge
deki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
adenler... Etmeyenler... Kanun tasarısının başlığı, ka
bul edilen önerge istikametinde düzeltilmiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır. Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
ve bu suretle kanun tasarısı kanunlaşmıştır. 

4. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 310) (1) 

IBAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü sırasındaM, 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
nun müzakeresine geçiyoruz.' 

Komisyon ve hükümet yerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını k&ıbul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunmaması ka'bul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Faik Tarımcıoğlu; buyurun. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 
(Bitlös) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1970'li 
yıllardan bugüne ba'ktığımızıda; yani 15 sene terör, 
anarşi, kan ve gözyaşının hayatımıza hemen hemen 
bütünüyle egemen olduğunu görmekteyiz. 

1970'li yıllardan beri yaşadığımız bu acı gerçek, 
toplu cinayetler, silahlı askerî eylemler, organize soy
gunlar, kanlı kitle hareketleri ve derin sosyal kutup
laşmalar şeklinde belirmiş; toplumumuz bundan ala-
(bildiğine etkilenmiş, nerede ise kardeş kardeşe düş
man olmuş, tüm yurtta bir cehennem hayatı yaşan
mıştır. «Hafızai beşer nisyan ile maluldür» derler, 
aıma ibret almak için hatırlatmaya ve canlı tutmaya 
medbur olduğumuz. o meşum ve karanlık günlerde 
16-17 yaşındaki henüz bıyıkları terlememiş çocukla-

(1) 310 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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rın kepenk indirme eylemlerini, teik başına sadece onu 
ele alırsak, bunu hatırlarsak nasıl bir dehşet döne
mimden geçtiğimizi daha iyi anlayabiliriz. 

Can güvenliğinin olmadığı bir dönemi hep bera
ber yaşadık. Eğer tarih tekerrür ise ibret alınma
dığı için tekerrür eder. Yok eğer ibret alınmış ise 
tarih ne sebeple tekerrür eder? Eğer sosyal, ekono
mik, siyasal problemlerimizi çözemez de yüzüstü b> 
rakır ve görmemezîikten gelir de yaşadığımız acı de
neyler bize hiçbir şey getirmezse, daha kötü yarınla
rı nasıl önleyebiliriz? 

Hakikaten Türkiye'die problemler var. Sosyal, eko
nomik problemlerin ve ağır meselelerin üstesinden 
gelecek adil bir yapıya henüz ulaşmış değiliz. Ge
lirler ve bölgeler arasında dengesizlik ve uçurum Var 
ve bunlar vahim boyutlardadır. Türkiye gerçek bir 
hukuk devleti olma yolunda istenilen seviyeye gele-
mddi, sanayileşmesini yapamadı ve problemleri çok, 
vesaire, vesaire..* Bütün bunları biliyoruz, insanca 
yaşamanın ve yaşatmanın yollarını aramaktayız. «Ger
çek bir hukuk devleti Ve sosyal devlet» diyoruz, baş
ka bir şey demiyoruz ve bunu istiyoruz. 

Kaba hatlarıyla sergilemeye çalıştığımız sorunları
mızı bir hamlede ve bir gece içerisinde sihirli bir 
formül bulup da halletmek iddiasında olanların ve 
Amerika'yı yeniden keşfedenlerin yoğun çabaları so
nucu 1970'li yıllarda silahlı örgütler mantar gibi 
ortaya çıktı. Bunlar çeşitli sloganlar kullanarak ve 
çeşitli imkânlardan istifade ederek yurdumuzu bir ağ 
gibi örmeye başladı. Bu keyfiyeti hepimiz biliyoruz. 
Önümüzdeki dağlar gibi meselelerin çözümünü nam
luların ucundan' bekleyenler ve görenler, meseleleri 
daha da içinden çıkılmaz hale getirdiklerinin, acılara 
acılar kattıklarının farkına varmadan çeşitli adlar al
tında örgütler kurarak öldürdüler, soygun yaptılar, 
yaraladılar, kaçırdılar, terör ve yılgınlık yarattılar ve o 
günlerden bugünlere geldik. 

IŞimdi şu fantastik hayallere bakın, bir misal ve
receğim. Silahlı terör örgütleriyle yakından karşı
laşmış bir naçiz kardeşiniz olarak bir pano çizece
ğim. Silahlı propaganda heveslileri ve bu işin kompe
tanları şöyle diyorlar : «önce toplumda silahlı pro
paganda ile sesimi duyuracağım, dikkatleri bu şe
kilde üzerime çökeceğim. Bu silahlı propagandayı yo
ğunlaştırdığını zaman ortaya bir nefret tablosu çı
kacak ve bir reaksiyon doğacak. Bu nefret, eğer yo
ğunlaşır da doruk noktaya çıkarsa herkes «Helal ol
sun be, aferin, neler yapıyorlar; bak şunu da yaptı

lar, bak bunu da yaptılar, diyecek ve ortaya bir şaş
kınlık çıkacak. Bu şaşkınlık giderek hayrete dönüşe
cek, hayret hayranlık doğuracak, duygular hayranlık 
seviyesine gelince bireysel destekler meydana gelecek, 
bu bireysel destekler genel destek olunca ben de «Kal
kın ey ehli vatan» diyeceğim ve kırlardan şehirlere 
doğru yürüyeceğim, şehirleri zaptedeeeğim, devrim 
yapacağım.» 

Bu arz ettiğim tablo Nasrettin Hocanın bilinen 
bir hikâyesine benziyor; ama bu hikâye için tam 
5 500 insan öldü, binlerce insanımız acı çekti. Sağda 
ve solda vuranlar, vurulanlar, ölenler, öldürülenler 
hep bizim kendi insanımız; komşumuz, evladımız, 
yeiğenimiz, köylümüz, hemşerimiz. Bunca gözyaşı, 
bunca emek, işgücü bu şekilde heba oldu; bir nesil 
insan yitti, bitti, kayboldu. 

Kurulan silahlı örgütlerin yeraltı ve illegal çalış
maları sonucu cinayetler, soygunlar, toplu baskınlar, 
silahlı taramalar ve çeşitli organize suçlar işlenirken, 
buna paralel olarak anarşiyi besleyen bir kaynak 
olarak daima hatırlanınsı. gereken ve toplu işlenen adi 
suçlar, toplu kaçakçılık suçlan da devlet güvenliğini 
tehdit edici noktaya geldi; ama böyle girift bir şe
kilde, geniş bir şekilde büyüyen ve genişleyen suç 
örgütlerine paralel olarak güvenlik güçleri adliye 
teşkilatı bu ani değişikliğe paralel, olumlu bir. deği
şiklik göstermedi. Eskimiş mevzuat da ihtiyaca ce
vap veremez oldu. Ceza Kanunumuz ıgelişen suç ve 
suçlu kavramının çok gerisinde kaldı. Tabiri caizse, 
tam anlamıyla demode oldu. Çağa uygun, modern 
bir ceza kanunu kesin bir şart olarak önümüze çıktı, 
gündeme geldi. 

Basit bir misal vermeme müsaade ediniz lütfen: 
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi, Anayasa
nın tağyir, tebdil ve ilgasına cebren teşebbüs suçuna 
ceza tayin etmiştir. 'Polemik yaratmak istemiyorum, 
sadece teknik bir misal vermek istiyorum : Biz bu 
maddeyle Menderesü astık. Gene aynı maddeyle Ta
lat Aydemir olayında Talat Aydemir'i astık. Aslında 
146 ncı maddenin tipik olarak tatbikat sahası bu 
olaydır. Bununla da yetinmedik, bundan sonra de
vam edegelen anarşik olaylarda T46 ncı maddeyi uy
guladık ve 'Deriiz Gezmiş'i de astık. 

Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım, her üç olay 
aynı mıdır ki, aynı cezayı verelim, aynı maddeyi aynı 
şekilde uygulayalım? Buna imkân var mıdır? İşte Ce
za Kanunumuz bu şekilde demode olmuş bir kanun
dur. 
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Silahlı örgütlere mensup olduğu halde pişman olan, 
nasıl kandırıldığını gördüğü ihalde bunu kendi ken
dine gece yatağında bile söylemekten korkarak Ör
gütün pençesinde kalmaya mahkûm olanlar için, 
devletin bir başka açıdan meseleye yaklaşması artık 
zaruret haline gelmiştir. Devlet -elbette suçluya ceza
sını verecektir. Bunun lamı cimi yok; ama devletin 
tek fonksiyonu mutlaka ceza vermek midir? Yoksa 
başka fonksiyonları olduğuda hatırlanıp, devletin ona 
göre bir tavır alması gerekmez mi? örgütlerin, kendi 
mensuplarına yarattığı terör, kelimelerle ifade edile
mez. Korkunç boyutlardadır, bunun misalleri çok 
acıdır. Devlet bu durumda, meseleye başka bir açı
dan yaklaşmazsa, pişman ölüp da devletin yanında, 
devletin safında yer alabilecek bazı unsurları büsbü
tün onların içine itmiş olmaz mı? Bu kanunun asıl 
amacı ve gerekçesi bu olmalıdır. Devlet asla intikam 
peşinde köşamaz. Devlet her şeye rağmen daha sı
cak bir bakış açısıyla meselelere bakmalıdır. 

Bu, aslında kesinlikle gecikmiş bir kanundur. Bu
nun bugünlerde değil, anarşinin yoğun olduğu dö
nemlerde, belki eski parlamento döneminde, belki 12 
Eylül'den hemen sonra yasalaşması ve yürürlüğe gir-. 
mesi gerekmekteydi. Teknik açıdan bunun acısını du
yarak, görerek vazife gördüğümü itiraf etmek iste
rim. 

«Karakolda doğru söyler; mahkemede şaşar» di
ye bir sözümüz vardır. İlk soruşturmanın hakikaten 
yetersiz olduğunu, birtakım acı isnat ve ithamlara 
yöl açtığını duyuyoruz ve görüyoruz. Modern ci
hazlarla donatılmamış, teknik bilgiden yoksun, im
kânları kıt güvenlik güçlerinin örgütlü suçlarda bir 
türlü eski alışkanlıklardan kurtulamaması, alışkanlık
larını terk etmemesi daha kötü itham ve isnatlara yol 
açmaktadır. Eğer huzurlarmızdaki bu tasarısı kabul 
edilirse, 6 senedir İstanbul ve Ankara'da sürmekte 
olan sıkıyönetim mahkemelerindeki davalar bitmeye 
en yakın yere gelir. Aksi halde, itiraz etmek üzere 
mahkeme huzuruna çıkan sanığa uygulanan korkunç 
terör dolayısıyla sanık tek laf etmez ve bu mahke
meler de böyle sürer gider. 

Bu tasarının gecikmiş bir tasarı olduğunu söyle
dim. Tasarının yasalaşması halinde meydana gele
ceği ileri sürülen mahzurları faydalarının yanında çok 
küçük kalır. Komisyonda yapılan tadilat bazı mah
zurları önleyecek mahiyettedir. Bu bakımdan komis
yondaki arkadaşları tebrik ederim. Pişman olup da 
samimiyetle devletin yanında yer alanların ikrarları
na en ağır cezayı vermek, her şeyi inkâr eden ve ey

lemlerini cezaevinde de sürdüren terörist ile bir ayı
rım yapmamak, aslında kamu vicdanını rencide et
mez mi? 'O zaman, yaptığı yanlışlığı anlayıp pişman 
olanlar, örgütünün baskısına niçin ve nasıl dayansın? 
Asil terör inanın cezaevlerinde yaşanmaktadır. Bu 
gerçek cezaevinin gerçeğidir. Cezaevinde örgüt şefi
nin veya kendinden kıdemli bir elemanın haberi ol
maksızın, emri olmaksızın pencereyi dahi açamaz. Bu 
gerçek, maalesef cezaevlerinin gerçeğidir. Mahkeme 
sırasında yapılan bir İkrar ve pişmanlık ifadesi yüz
lerce, tekrar ediyorum, yüzlerce şiddetli operasyon ve 
darbeden çok daha faydalı etki yapar. Mahkeme hu
zuruna bir terörist, hele kariyeri olan bir terörist gel
sin, «'Ben pişmanım» desin, 40 operasyondan çok da
ha faydalı etki yapar ve örgüt bu şekilde kendiliğin
den çöker. 

Gerçek hukuk devletine geçmek istediğimizi be
lirttim; adil bir devlet yapısına sahip olmamız, sosyal 
devletin gereklerini yerine getirmemiz, mutluluğu ve 
refahı bu şekilde paylaşmamız gerektiğini ifade et
tim; ama bence, Î970*lı yıllardan bu yana eğer bunu 
hemen yapamıyorsak, bunun en büyük vebali, silahlı 
terör hareketleridir. Silahlı terör hareketlerinden der
hal ve behemehal uzaklaşmamız ile ancak bu özle
mimiz gerçekleşebilme imkânına kavuşabilir. Benim 
samimi inancım budur. 

Bu kabil, hayalci, maceraperest, yabancı ideolo
jilerin esiri zararlı silahlı örgütlerin devamı arzu edil
miyorsa, bununla mücadele edilmelidir. Bu mücade
lenin yolu ışu kanun tasarısından geçmektedir, biraz 
da buna bağlıdır. O zaman, özlediğimiz sosyal barış 
ortamı doğabilir. Sosyal adaletçi, özgürlükçü, uygar, 
demokratik bir devlet yapısına geçmek daha kolay 
hale gdir. Ancak, bu gerçeklerle ve 'gerekçelerle ta
sarıya bakmak ve yaklaşmak gereklidir, genel espri 
bu olmalıdır. Bu maksatla, aynı mahiyette bir teklif 
sunmuştum. '6 (Haziran 1984 tarihli teklifim üzerinde 
ancak bugün konuşma fırsatını bulabildim. 

Tasarıyı okudum. Tasarıya olumlu oy vereceği
mizi arz ediyorum. Uygun bir tasarıdır. "Eksikleri var
dır; fakat buna rağmen genel espri mutlaka bütü
nüyle kabul edilmelidir. 

Ufak bir şey okumama müsaade edin lütfen, üst 
seviyede önemli bir teröristin gönderdiği bir kart. 
Aynen okuyorum : «Bir zamanlar ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunların bir piyonu olan benim, sonradan 
gerçekleri görüp devletime yardımcı olmaya başla
dıktan sonra, değerli büyüklerimden gördüğüm ya
kın ilgi ile devlete bir kez daha sarılmamı getirdi.» 
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Bir baş'ka üst seviyede teröristin bir kartı : «İha
net çizgisinden 'bugünlere ve 'bugünkü yerime gelişim
deki büyük emeğinizi unutmam mümkün değil.» 

Altı imzalı 'bir mektup : «'Basından biz itirafçı
ların cezalarının indirilmesi için bir yasa önerisi ha
zırladığınızı sevinerek okuduk. Bu konuda gösterdi
ğiniz ilgi ve çaba, duyarlılığınız için çok teşekkür 
ederiz. Söz konusu öneriniz kabul edilmese de lütfen 
üzülmeyiniz. Meselelere karşı gösterdiğiniz duyar
lılık ve ilgi isize ve sizin gibi düşünen ve davranan 
tüm erdemli devlet büyüklerine karşı minnet ve şük
ran duygularımızla şükranlarımızı arz ederiz.» 

ı«!M illetimizin yegâne temsilcilerinin yer aldığı yü
ce çatıyı bir zamanlar yıkma teşebbüsü gafletinde bu
lunmanın manevî sıkıntısını her zaman taşıyacağım» 
gibi, samimi olduğunu sandığım, sıcak duygulu ifa
deler var. 

(Devlet 'bir jest yapar da 'bunları tekrar topluma 
kazandırabilir -mi? Eğer biz 'bunda 'başarılı olabilir
sek, özlediğimiz sosyal barış ortamına daha kolay. 
dalha rahat, daha emin bir şekilde geçebiliriz. Bu, 
konunun 'birinci yönüdür. 

'Konunun ikinci yönü ise pratik yönüdür. 100'e 
yakın franksiyon devleti yıkmak için elbirliği ile can
la başla çalışmışlardır. Bunların içerisine hasbelkader 
girenler, yalan yanlış girenler, zorla girenler vardır; 
girdikten sonra pişman olanlar vardır ve bunların 
yekûnu bir hayli tutar. Ayrıca, dış ve iç odaklar, mih
raklar dediğimiz müesseseler veya gruplar, zümreler 
•bu işin peşini bırakmayacaklardır; bu sebeple ör
gütler yarın da olacaktır. Eğer devlet daha önceden, 
bu örgütlerle 'beraber bunların kimler olduğunu, ne 
olduğunu 'bilirse, o zaman korkmayınız; o zaman 'bü
yük bir tehlike karşısında değiliz demektir. 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, toparlayınız 
efendim. 

(FAİK TARIMCIOĞLU (üevamla) — Toparlı
yorum efendim. 

Eğer devlet 'bunu bilmiyorsa veya bilmek için çok 
büyük masraflar ve gayretler sarf edecekse, terörle 
mücadelede kısa sürede mesafe alamaz. Bu bakım
dan bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi tekrar arz 
ediyorum. Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tarımcıoğlu. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Onural Şeref 

Bozkurt; buyurun efendim. 
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HP GRUBU ADINA ONURAL ŞHREF BOZ
KURT (Çanakkale) —' Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; pişmanlık ya
sası olarak tanımlanan bu tasarı ile Türk Ceza Ya
sasında yer alan bazı toplu suçları işleyenlerden suçu 
ve diğer failleri açıklayanların ceza indirimine, bir 
kısım suçları işleyenlerin ise mensubu bulundukları 
örgütü dağıtmaları veya ortaya çıkarmaları ve suç 
işlenmesini engellemeleri halinde cezadan kurtulma
larını sağlayacak bir düzenleme getirilmektedir. 

Tasanda cezadan kurtulacak ya da ceza indiri
mine tabi tutulacak suçlar esas itibariyle Devletin 
varlığına yönelik ve bir başka anlatımla terör kap
samına giren suçlardır. 

Bu suçlar tasarıda teker teker sayılmaktadır. Bu 
noktada, silah ve uyuşturucu kaçakçılığını teşkil eden 
suçların bu kapsamda bulunmadığını ifade etmek is
teriz. 

Anarşi ve terör ile silah ve uyuşturucu kaçakçı
lığı arasında yakın bir işbirliği ve bağlantı bulundu
ğu artık herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu durumda 
bu suçların neden kapsam dışında bırakıldığını anla
mak bize son derece güç gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, terör tüm dünyada yaşadı
ğımız yılların önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu 
nedenle, gerek uluslararası terör ve gerekse iç terör 
konusunda alınacak önleyici tedbirlerin, önlemlerin 
başarısı herkesçe ortaklaşa paylaşılan bir istektir. Hu
kuktan, demokrasiden yana olanların kesinlikle hoş-
görmemesi, hele siyanette bulunmaması gereken bir 
davranış biçimi olan terör ile mücadele için alına
cak önlemleri doğal olarak olumlu karşılamak gere
kir. Hele 12 Eylül öncesinin ortaya koyduğu man
zara, ülkemizde bu konu üzerinde daha bir önemle 
durulmasını zorunlu kılmaktadır. Gerçekten Devle
tin milleti ve ülkesi ile bölünme, parçalanma nokta
sına geldiği, Devletin bir uçurumun kenarına kadar 
sürüklendiği, taze memleket evlatlarının biribirini öl
dürdüğü bir dönemi inşallah Tanrı bir daha bu ül
keye göstermez ve o günlerin geri gelmemesi için de 
memleketini, milletini seven herkes o doğrultuda alı
nacak önlemleri tabiatıyla destekler. Bu, kimsenin 
yadsımaması gereken bir zorunluluktur. 

Ne var ki, böyle temiz ve herkesin kabul ettiği 
bir amaçla yola çıkan böylesi bir yasal düzenleme
nin gerçek amacından saptırılması olasılığı da göz
den ırak tutulmamalıdır. Suçsuz insanların, asılsız ve 
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sözde ikrarlarla, ihbarlarla taciz edilmesi her zaman 
mümkündür. Böylesi kabul edilemez bir olasılığın 
toplumsal yaşantımızda derin yaralar açacağı da bi
linmelidir. Her ne kadar tasarının 5 inci maddesinde 
«Bu kanuna göre yapılacak ihbar ve açıklamaların 
kötü niyetle yapıldığı ve delillerin uydurulduğu anla
şıldığı takdirde, fiil başka bir suç oluştursa bile, ay
rıca 5 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası ye
rilir» hükmü yer alıyorsa da bu ancak hürriyeti tah
dit edici cezaların hükümlüleri için bir anlam ifade 
edebilir. Gerçekten, belli bir süreye, hapis olmak üze
re, mahkûm edilmiş kimseler için belki bir pratik 
fayda temin edebilir. Ancak, ölüme mahkûm edilmiş 
olanların, işlediği suç dolayısıyla ölüm hükmü giymiş 
olanların yapmış olduğu ihbarların, açıklamaların, ya
lan, yanlış ve uydurma olması halinde bundan mu
tazarrır olan kişilerin durumunu değerlendirmenize 
sunmak isterim. 

5 yıllık bir ağır hapis cezası, idama mahkûm ol
muş biri için ne anlam ifade eder? O halde, idama 
mahkûm olan kişi, infazı geciktirmek ve hiç olmazsa 
bir süre daha hayatta kalabilmek amacıyla kendisi 
için herhangi bir riski olmayan; ama suçsuz, günahsız 
başka insanları suçlayıp, onların en azından gözaltına 
alınmasına ve Devletçe takibata maruz kalmasına 
neden olursa, bunu da vicdanımızın bir köşesinde sa
nırım tartmak durumuyla karşı karşıya kalırız. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki böyle asılsız ihbar 
ve açıklamalarla güvenlik güçlerinin de gereksiz yere 
oyalanması ve hatta yanlış ve şaşırtıcı yönlere sevk 
edilmesi gibi olasılıklar da her zaman ortaya çıkabi
lecek demektir, öte yandan, ikrar ve açıklamalarda 
bulunmak suretiyle yasadan yararlanacak olanlar için 
tasarının 2 nci maddesinde yer alan, «Hüviyet değiş
tirme dahil, her türlü tedbir alınır» ifadesi bize son 
derece ilginç bir ifade olarak görünmektedir. Bu, be
lirsiz bir ifadedir. Uygulama düzeni, kapsayacağı ko
nular, Devlete neye mal olacağı ve ne gibi sorunlar 
ortaya çıkaracağı belirsizdir. Bu haliyle bazı kayırıl-
malara, haksızlık ve yolsuzluklara yol açabilecek bir 
görünüm arz etmektedir. Bu önlemlerin sayılması ve 
hiç olmazsa temel ögeleıiyle belirtilmesi, bizim ka
nımıza göre daha yararlı olurdu. 

Bu önlemler konusunun bir başka ilginç yönü de, 
kişi hukuku, özel hukuk açısından yaratacağı ve de
ğişik alanlara yansıyacak olan sakıncalarda toplan
maktadır. özel hukukumuzun değişik kesimlerinde, 
kişi hukukunda, miras hukukunda, hatta giderek ta

şınmaz hukukunda bu gibi konularda kimlik ve biçim 
değiştirmenin birtakım sakıncalar yaratabileceğini göz 
önünde bulundurmak ve sağlıklı bir değerlendirmeye 
tabi tutmak durumundayız ve bu şekilde düşünmek
teyiz. 

Esasen bu sevk edilen tasarıya benzer hükümler 
halen Ceza Yasamızda mevcut bulunmaktadır. Nite
kim 141/7, 142/7, 404 son, 171 son gibi hükümlerde, 
bu tasarı ile getirilmek istenen düzenlemeye mütena
zır hükümler vardır, örneğin yüce Genel Kurula biri
sini okumak isterim : «141/7. — Bu maddede yazılı 
suçu işleyenlerden biri suçu ve diğer failleri son tah
kikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği 
ve bu ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve 
şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası 
yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası 
ve ağır hapis ve hapis cezaları da dörtte bire kadar 
indirilerek hükmolunur» diyor. Buna benzer bir hü
küm 142/7'de var, biraz evvel arz ettiğim gibi, 404'de 
var, 171'in son fıkrasında var. 

Değerli arkadaşlarım, pek çok uygulamacı şimdi
ye değin halen Ceza Yasamızda mevcut olan bu hü
kümlerden öyle kayda değer bir yarar sağlanmadığı 
konusunda ifadeler ortaya koymuşlardır. Hükümet bu 
konudaki mevcut uygulama ve bu mevcut hükümlerin 
pratikte ne gibi yararlar ortaya çıkardığı konusunda 
yüce Meclisi aydınlatırsa sanırım daha sağlıklı bir 
düşünme, daha sağlıklı bir tartma yapma olanağını 
bulmak bizim için sözkonusu olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, öte yandan konunun 1978 
yılında, zamanın hükümeti tarafından, bir tasarıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu da bi
liyoruz. Benim önümde var o tasarı. Daha sonra Ada
let Komisyonundan da geçmiş; ancak Genel Kurul
dan tekrar komisyona intikal etmiş ve yasalaşma ola
nağı bulamamış bir tasarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususu açıkça ifade et
mek isterim : Elbette devletin varlığına, milletin var
lığına, ülkenin bütünlüğüne yönelik her davranışın 
karşısındayız. Elbette bu memleketi uçuruma götür
mek isteyen, bu memleketi kendi sapık amaçlarına alet 
etmek isteyenlerle mücadelede cansiperane hepimiz va
rız; ama böyle bir mücadele, böyle ulvî bir maksat 
sadır olması için, devletin sahip olduğu imkânları ar
tıracak başka türlü yöntemleri de geliştirmek sözko-
nusudur. Suçsuz insanları, garip insanları, herhangi 
bir suçu bulunmayan insanları, salt başkalarının kötü 
niyetleri uğruna, devletin takibatına maruz bırakma
nın da bir tartıdan, bir teraziden geçirilmesi gerek
tiği düşüncesini lütfen kabul buyurunuz. 
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Konu, gerçekten getirecekleri ve götürecekleri açı
sından iyi irdelenmelidir. Mutlaka birtakım insanla
rın haksız yere suçlama ve töhmet altına sokulmasını, 
bunun yaratacağı olumsuz durum ve sonuçları önle
mek lazımdır. Mevcut tasarı ile bu sakıncaların ön
lenebileceği konusunda kuşkularımız bulunduğunu yü
ce Meclisin kürsüsünden ifade etmek isterim. Tıpkı 
biraz evvel arz ettiğim, ölüm cezasına mahkûm edil
miş olan kişilerin, kendileri için bir risk ihtiva etme
yen 5 yıllık bir hürriyeti bağlayıcı cezadan dolayı, çe
kinmeksizin ya da böyle bir tehditten çekinmeksizin, 
birtakım suçsuz insanları devletin takibatı altına sok
mak gibi bir durumu ortaya çıkarmaları gibi; bu bü
yük bir ihtimaldir. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyi daha arz etmek isti
yorum : Devlet, asıl olarak güçlü, caydırıcı haliyle, 
caydırıcı güç ve etkinliğiyle, suça daha işlenmeden en 
gel olmak durumundadır. Suç işlendi ise ve devlet ona 
engel olamadı ise yapılması gereken, normal yasal pro
sedür içerisinde suçluların yakalanmasını temin etmek, 
delilleri toplamak ve yine yasaların öngördüğü biçim
de tecziyeyi sağlamaktır, devlet bununla mükelleftir. 

Bu düşüncelerle yüce- Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Anavatan Partisi Grubu adına istanbul Milletve

kili Sayın Halil Orhan Ergüder; buyurunuz efendim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ER
GÜDER (istanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; Bazı Suç Failleri 
Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Ta
sarısını grubum adına savunmak üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Yüksek heyetinizi fazla işgal etmeden evvel, ha
len meri bulunan mukaddes Anayasamızın 3 madde
sini okumak zorunluğunu hissediyorum : 

«1. Devletin şekli 
Madde 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 
II. Cumhuriyetin nitelikleri 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun hu

zuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.» 

Anayasamız bunu buyurduktan sonra, 4 üncü 
maddesinde, Türkiye'yi temsil eden, Türk halkını ve 
milletini temsil eden yüksek heyetinizin dahi el ata
mayacağı bir konuya el atıyor, «Şekli cumhuriyet ve 
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cumhuriyetin niteliği değiştirilemez» diyor. Türkiye'de 
en büyük meclis Türkiye Büyük Millet Meclisidir; 
fakat bu Meclisin üstünde bir şey daha vardır, Cum
huriyet. Kanun vazıı, yaptığı plebisitte, yüzde 90'a ya
kın bir oyla Anayasanın bu değişmez hükmünü kabul 
etmiş. O kadar enteresandır ki, 1924 ve 1961 Anaya
salarında da aynı gerekçe ile Türkiye Cumhuriyetinin 
değişemeyeceği söylenmiştir. 

Biz cumhuriyetle idareye karar verdik, millet ola
rak. Bu güzide milletimizin ve mütehakkim devletimi
zin iç ve dış mihraklar tarafından 1980'e yakın bir 
devirde, hükümetlerin kusuru veya değil, sadece ve 
tek hedefli olarak, 1293'te kurulan Osmanlı İmpara
torluğundan gelen, 1920'lerde büyük Kemal Atatürk' 
ün kurduğu bu devleti paramparça edip, düşman çiz
meleri altında inletmek için gayret sarf eden ve dün
ya haritasından Türkiye Cumhuriyetini silmek isteyen 
beynelmilel veya mahallî teröristlerin saldırısına uğ
ramış, çok kısa bir devirde hakikaten milliyetçi ve 
vatanperver Ordumuz, kalmamak kaydıyla (başka ül
kelerde olduğu gibi değil) söz verdiği tarihte tekrar 
demokratik düzene geçilmiştir. 

Geriye baktığımız zaman 30 bine yakın anarşik 
olay; sayın arkadaşıma bir ilave yapayım, yüzden 
fazla fraksiyon, (hafızalarınızı geriye doğru getiriniz) 
akşam korkudan saat 17.00*de eve gidiyorduk hava 
kararmadan ve balkonda tesadüfen öldürülenler, kı
yam, kahvelerin taranması ve arkasından da malum 
ordumuzun «Barış Harekâtı» ve ondan sonra de
mokrasiye dönüş. 

Hapishanelerde binlerce sanıklı davalar devam 
ediyor. Ne yapabiliriz? Devletin mületten aldığı ve 
ona istinaden bir af ve mağfiret hissi vardır. Bir atı
fet ve lütuftur. Devlet öylesine büyüktür ki, bazen 
kendisine kastedeni d& affeder. Ancak, Anayasada da 
dışlanmış bulunan bu affın başka sebepleri de olabilir. 

Bu tasarıdır, teklif değildir; değerli hükümetimiz 
tarafından getirilmiştir; muhtelif kademelerden geç
miştir; Adalet Bakanlığının kefaleti altında huzuru
nuza gelmiştir. 

Deniyor ki, bazı olaylar cereyan ediyor; doğru
dur. Şarkta cereyan eden olayları arkadaşım anlattı. 
Şehit şüheda evlatlarımız, hakkı olmadan, 3 - 4 tane 
serserinin kurşunları ile şehit oldu. Belki de bu hâlâ 
devam ediyor. Bunlar öylesine organize ki, tabiî ben
den daha iyi bilirsiniz, bazı yabancı radyolarda, bu 
tasarı daha hayal halindeyken mikrofonlar başladı ko
nuşmaya. 
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Bu tasarı aslında bir af tasarısı değil beyefendiler, 
hanımefendiler. Bu tasan, hâlâ devletimizin yıkılması 
için çalışan ve buna karar vermiş örgütler arasında 
bir çökertme tasarısıdır ve bu da bizim hakkımızdır. 

Bir grup tasavvur edin ki sorumsuz, önyargısı par
çalamak Türkiye Cumhuriyetini; onun karşısında Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti de ve Büyük Meclisi de 
birtakım yasalar getirmek hakkına sahiptir. Acaba biz 
bunu yeni mi icat ediyoruz diye bir düşünceye kapı- j 
labiliriz. Bizim gibi mütemeddin, ileri bir devlet olan j 
İtalya bu anarşi ve terörün altında inlemiş durmuştur, i 
Italyancasını belki yanlış söyleyebilirim ama, bilme
diğim için, arkadaşımdan tercüme ettim, «Legeesui 
pendenti» adında «Pişmanlık için yasa» tabiri ile 1980' 
de getirmiş, hakikaten iğrenç bir teşkilat olan Kızıl 
Tugayların çökmesine sebep olmuştur. 

Biz yeni bir hukuk sistemi mi getiriyoruz? Hayır, 
Amerika'da da uygulanmıştır. Sayın Bozkurt'un bu
yurdukları gibi Türk Ceza Kanununa bakıyoruz, 141, 
142, 170, 171, hatta gençliği uyuşturucu madde ile 
yok etmek isteyenlere karşı Türk Ceza Kanununun 
404 üncü maddesinin son fıkrasında, eğer haber verir
se ceza dahi tertip etmemek suretiyle bir tavizli hu
kuk. E, tavizli hukuk devri de artık yavaş yavaş iler
liyor. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin varlığı için hu
kukta birtakım suples getirmenin zamanı -lartık gel
miştir. Hukukun anakaideleri esas. Arkadaşımın bir 
endişesi mevzubahis. Bendeniz de onu düşündüm, dü
şünmedim değil, komisyon üyesi değilim. İçişleri Ba
kanlığını bir enformasyon bakanlığı olarak kabul edi
yor kanun, doğrudur. Türkiye'de biz yattıktan sonra 
gene ayakta kalan bir İçişleri Bakanlığımız var, iç em
niyetimizi temin eden muhtelif uzman kimselerle be
raber. Kim yapacak bunu? İdare hukuku değil, hâ
kim yapacak bunları; fakat hâkim yaparken kime is
tinat edecek? İçişleri Bakanlığına, yani Anayasa ku
ruluşu olan, başında bakanı bulunan, kolluk kuvve
ti bulunan, istihbaratı bulunan; oradan tahkikatı ya
pacak. Birisi ihbar ederse, farzımahal «Orhan Ergü-
der de suçludur» diye, herhalde gelip beni karakola 
alıp götürüp dövmeyecek. Davet edecek, tahkikatını 
yapacak ve bu da her zaman olduğu gibi medenî şe
kilde yapılacak ve bu belgelerle birlikte adliyeye gide
cek, örfi idare mahkemelerine gidecek. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Türkiye'de yaşa
dığımızı unutmayalım Sayın Ergüder. 

ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Binaenaleyh, 
Türkiye'de de bunların normal olduğunu kabul edin 
lütfen Canver. inanın Amerikan polisini, hakiki film

lerde görüyorsunuz nasıl adamı, dövdüğünü, inanın. 
İtalyan mitinglerinde bulundum ben İtalya'da, Allah 
muhafaza, gözünü patlatıyor. Türk polisi «Aman efen
dim, rica ediyorum efendim» diyor, inanın Avrupalı
lar polis olarak çok fena dövüyorlar. Polislerin vazife 
ve selahiyetleri fevkalade geniştir. Binaenaleyh, en 
nihayeti celp de edecek, tahkikatını yapacak, belge
lerini verecek. O halde Anayasada ve ona bağlı olan 
Türk Ceza Kanununda bu müesseseler bulunduğuna 
göre, böyle bir yasanın getirilmesi hem genel menfaa
timiz, hem egemenliğimizle alakalıdır. Hanımefendiler, 
beyefendiler, hâlâ çalışıyorlar. Demek ki hükümet bir 
ıstırap duyuyor, hükümet bir ihtiyaç duyuyor. Bu ge
nel bir kanundur, hiçbir partiyle alakası yoktur. Bu, 
egemenliğimizle, haysiyetimizle ve gururumuzla ilgili
dir. O halde bu kanun uygulanmaya başlayınca pek 
tabiî ihbarlar vaki olacak. Çünkü devlet, onlar gibi 
çalışamaz, mağaralarda binbir hileli yollarla, binbir ha
reketlerle. Dikkat ediniz, bütün hava alanlarında hâlâ 
arama yapılıyor. O kadar mükemmel çalışıyorlar ki, 
devlet bir noktada kendi taktiğini değiştirmek mecbu
riyetinde oluyor. Devlet bugün Doğunun yol geçmez, 
kervan geçmez köşelerinde ne yapabilir? En nihayeti 
bu bir örgütleme meselesidir. Bakınız, dikkat ediniz, 
Türkiye'de CIA yoktur. Amerika gibi mütemeddin bir 
devlet CIA'yı kurmuştur ve dünyanın milyarlarca do
larını sarf eder. Biz bunu kurmamışızdır. Bizim en 
nihayeti bir istihbaratımız vardır, bir MİT'imiz vardır. 
O halde bunların çalışma tarzlarını öğrenmek için, bun
lara birtakım imkânlar tanımakta fayda vardır. İna
nınız ki, benim çok yakın dostlarımdan bir delikanlı 
hiçbir alakası olmadan bu örgütün içine düştü. Çıka
mıyor, öldürürler; giremiyor, öldürürler. Aynı zaman
da özgürlüğünü de kaybetti çocuk. Pek çok üniversite 
talebeleri hiçbir alakası olmadan sola girdi, soldan 
çıktı sağa girdi ve bunların tehditleriyle yaşadı. 

Beyefendiler, halen cezaevlerimiz toplu infaz sis
temiyle yürüyor maalesef; Türkiye Cumhuriyeti için 
üzüntüdür. Sayın Adalet Bakanından rica ediyorum, 
inşallah yapalım artık bunları. Münferit infaz siste
mine gitmemiz lazım. Bugün o örgütlerin bulunduğu 
hapishanelerde, buyurdukları gibi, tuvalete gitmek için 
izin almak lazımdır. Ama bu kanun onların belini bü
kecektir. Bu kanun uygulanırken, asil Türk polisinin, 
asil yetkililerin kötü yollara sapmayacağı kanaatinde
yim. 

Sayın muhalefetin değerli hatipleri genelde çok 
güzel konuşuyorlar. Yalnız, «Uygulamada bir hata 
olursa ne olacak?» diyorlar. Sayın Bozkurt, hiç me-
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rak etmeyiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
hep beraber, en ufak meseleleri buraya getirecek kud
retteyiz. Bizim hükümetimiz bizi dinleyecek kudret
tedir. öyle hatalar olduğu takdirde, derhal telafi ede
cek kudret hepimizde mevcuttur. Muhalefetle, bu ka
nunun çalışmaları mevzuunda gösterdiği hassasiyetten 
ve rabıtadan dolayı iftihar ediyorum, hatta müsaade 
ederseniz, Allah razı olsun diyorum. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım- efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şahsı adına Sayın Canver; buyuruna (HP sırala

rından alkışlar) 
Sayın Canver, sözünüze başlamadan evvel bir ko

nuyu açıklamak istiyorum. Sayın Canver'den başka 
tasarının tümü üzerinde söz isteyen arkadaşımız yok. 
Kanun tasarısının, 6 - 7 maddelik bir tasarı olduğunu 
da nazarı itibare alarak, görüşmelerin bitimine kadar 
müzakerelerin devamını oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; öncelikle belirtmek istediğim husus 
şu : Bu yasaya karşı çıkanların amacı, kuşkusuz terö
ristleri savunmak değildir ve olamaz. Cumhuriyeti ko
rumak ve kollamak yalnızca bir kişiye veya gruba ait 
olmayıp, tüm millete düşen bir hak ve görevdir. 

Ben bu yasaya, uygulamada doğabilmesi kesin olan 
yanlışlıklar sonucu zarar görecek yurttaşlarımız açı
sından karşı çıkıyorum ve mutlaka bu zarar meyda
na gelecektir diyorum. Kaldı ki, bu yasa italya'da 
başarı sağlamış ise, ki tartışılır, Türkiye'de de aynı 
başarı olacaktır diye iddia edilemez. Amerika başarı 
sağlamış ise, mafya ne iş yapıyor günümüzde; Ameri
kan Devleti içerisinde devlet. Demek ki ihbarcılığı 
da koysanız, ne kadar ödün de verseniz mafya vardır 
ve olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, kamuoyunda ve ba
sında pişmanlık yasa tasarısı olarak anılan, ancak ger
çekte pişmanlık ile hiç ilgisi bulunmayan ve adı Bazı 
Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair 
Kanun Tasarısı olan yasa tasarısı hakkında görüş
lerimi açıklamak istiyorum. 

Öncelikle bu yasanın bir yasak savma olmaktan 
öte hiçbir işlevi ve amacı olmadığı kanısındayım. Çün
kü gündemde olan ve yığınların beklediği af yasa 
tasarısı yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
demine terör ile mücadele veriyormuş görüntüsünü 
vermek amacıyla bu yasa tasarısının getirilmesi son 

derece düşündürücüdür. Gündemimizin bu yasa tasa
rısı yerine, 12 Eylül öncesi koşulları içerisinde olay
lara bulaştırılmış gençleri de kapsamına alacak bir af 
yasa tasarısıyla dolu olması, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine daha fazla onur kazandıracak bir davranış 
olurdu. Ancak Anavatan iktidarından bu şekilde sos
yal içerikli ve fikir suçlarını kapsayan bir affı bekle
mek olanaksız. Zira herkes, her parti kendisini ikti
dar yapan güce hizmet etmekten başka davranamaz. 

Gelelim yasa tasarısına. Bu tasarı yeni bir kav
ram ortaya atmış değildir. Zaten ceza hukuku ilke
lerine göre suçtan cayma sanık yararına hükümler 
getirir. Uygulamaya konulmayan tasarımlardan, ha
zırlık aşamasındaki girişimlerden dönmek birçok du
rumda, suç iddiasını bile ortadan kaldırır. Yasalar, 
bazı suç türlerinde, azımsanmayacak ceza indirimleri 
tanımıştır. Tüm bu ayrıcalıklardan beklenen amaç, suç 
işleyenlere geri dönüş yollarını açarak, toplumsal za
rarı en aza indirmektir. Pişmanlık yasası, Türk Ceza 
Kanununun 125, 131, 141, 142, 146 ile 163 üncü mad
deleri arasındaki suçları işleyenlere, ihbar yapmaları 
koşulu ile önemli ödünleri kamu adına vermektedir. 
Ancak, öncelikle toplumsal değerler, ihbarcılığı onur
lu bir davranış olarak kabul etmemektedir. Yasanın ka
muoyunda tartışılırken en çok eleştirildiği nokta bu
dur. Kuşkusuz, yasa tasarısının başkaca sakıncaları 
da var. Getirildiği iddia edilen yeniliklerin ceza hu
kuku kurallarına uygun düştüğü söylenemez. Her şey
den evvel yargı kararları üzerinde kuşku yaratılma
ması için kanıtların güvenilir, inandırıcı ve yasal yol
lardan edinilmiş olması genel kuraldır. Tanık, ya da 
sanık ifadelerinin, çoğu kez gerçekleri yansıtmadığını 
çoğumuz biliriz. Bu durum, bu kişilerin olayları algı
larken sübjektif olmalarından kaynaklanır. Tanıkların 
objektif olabilmeleri, meydana gelen birçok olayda 
olası değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, çağdaş sorgula
ma sisteminin sanık veya tanık ifadelerinden çok, so
mut kanıtlara dayandırılması için önlemler demeti 
sunulacağı yerde, sorgulama ve yargılamanın sanık 
ifadelerine dayandırılması, iktidarın hukuk anlayışı
nın son derece ilkel olduğunun kanıtıdır. 

Sayın üyeler, ülkemizdeki sorgulama ve buna bağlı 
olarak yargılama esaslarını düşünelim. Bu yasa ka
bul edilmeden önce bir olay olduğunu düşünelim; si
lahlı çete kuran bir örgütün elemanının örgütünü ih
bar ettiğini varsayalım ve görevlilerin bu ihbarın doğ
ruluk derecesini araştırırken, izledikleri yöntemi araş
tıralım. Görevliler ne yapacak? İhbarcının iddiası ge-
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reği olayda adı geçen herkesi sorgulayacak, gözaltına 
alacak, işkence yapacak, yakınlarına baskı yapacak 
vesaire. (ANAP sıralarından, «İşkence yok» sesleri) 
Var efendim, işkence var. Bu yasa kabul edildikten 
sonra ise... (ANAP sıralarından «İşkence yok» ses
leri, gürültüler) 

Beyşehir İlçesinde var, kaymakam dava açmış; sa
nığın makadına polis cop sokmuş. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ferdî. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Ferdî veya de

ğil, var ama. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bu yasa kabul edilditken sonra ise ne olacak? Gö

revliler tüm bu prosedürü yine izleyecekler. Görüldü
ğü gibi objektif yargılamanın henüz egemen olmadığı 
ülkemizde birçok insan mağdur edilecek. Kısacası, bu 
yasa işkence gören insan sayısını artırmaktan başka 
hiçbir çözüm getirmeyecek ve eğer ihbar doğru çı
karsa ihbarcıya birtakım olanaklar tanınacak ve hatta 
yüzü estetik müdahale ile değiştirilecek. Belki de ile
ride bu yasaya eklenecek bir madde ile cinsiyeti dahi 
değiştirilebilecektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTÜKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, ayıptır; cop sokmuş ne demektir? Kaymakam 
cop sokmuş demek ayıptır. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, laf atılmasın ben konuşma hakkımı kullanmak 
istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade bu
yurun. 

Lütfen" müdahale etmeyin efendim. 
HAKKI ARTÜKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş

kan, bu sözler ayıptır, zabıttan çıkarılsın. 
BAŞKAN — Neyi çıkaracağız efendim? 
HAKKI ARTÜKARSLAN (Bingöl) — «Kayma

kamın cop sokması» ne demek? Ayıptır bunlar, bu 
ifadeler çıkarılsın. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Kaymakamın 
değil, görevlinin; kaymakam dava açmış. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz; zabıttan 
çıkarılacak hiçbir husus görmüyorum. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Devam edin efendim, 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın üyeler, 

Anayasanın 38 inci maddesi, «Hiç kimse kendisini ve 
kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda 
bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlana
maz.» demektedir. Ceza Yargılama Usulü Yasasının 
135 inci maddesi, sorgulanacak sanığın susma hakkını 
benimsemiştir; bu yasa ise, sanığı ihbarcılığa âdeta 
zorlamakta ve özendirmektedir. 
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Yukarıda belirttiğim üzere mevcut zorlama yal
nızca kaba güç kullanılarak yapılmaz. Yakalanıp sor
guya çekilen • sanık korkan kişidir. Sağlıklı ifadeler 
veremeyeceği açıktır. Zorlamanın yalnızca kaba kuv
vete dayandırılmaması amacıyla sanığa ihbarından 
önce savunma ile ilişki kurabilme olanağının da ta
nınması gerekmektedir. Bilindiği gibi bizim usul hu
kukumuzda bu esas yoktur ve sorgulama gizliliği 
esastır. Ayrıca hazırlık aşamasındaki ifadelerin ge
çerliliği yargılamada en .cok tartışılan bir konudur. 
İhbarcının bu ifadelerinin ihbar edilen açısından ge
çerliliği yargılama sırasında büyük sıkıntılar doğu
racaktır. Tasarının Türk Ceza Hukukuna kalıcı ilkeler 
getirmediği, tasarının yürürlük süresinin 3 yıl olması' 
karşısında açıkça anlaşılmakta ve tasarıyı hazırlayan-
larca da benimsendiği görülmektedir. 

Başkalarını suçlamak yasalarla özendirilirse insan 
ilişkilerinde korku ve güvensizlik egemen olur. Tasa
rının çok partili olağan Siyasal yaşamda açabileceği 
yaraları düşünmek bile ürküntü vericidir. Yaygınlaşan 
kuşku ortamlarında zaten kullanılamaz durumda olan 
Anayasamızın asgariye indirdiği toplantı, dernek kur
ma, sendikalaşma, öğrenim ve basın özgürlükleri yal
nızca isim olarak kalacaktır. İhbarcılık geçmişte çok 
denenmiş ve yarardan ziyade zarar getirmiştir. Ger
çek kişilikleriyle ortaya çıkamadıkları, yeni bir yüz, 
yeni bir kimlik, belki de ileride yeni bir cinsiyet edin
mek zorunda kalacaklardan yarar beklemek, sağlıklı 
ve güvenilir sonuçlar vermeyecektir. Bu nedenle bu 
tasarıya ret oyu vereceğim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

O halde müsaade edin, çözüm nödir? Bunu da 
söyleyerek huzurlarınızdan ayrılacağım. (ANAP sı
ralarından gürültüler, HP sıralarından «Dinle, dinle
mesini öğren» sesleri) 

Çözüm şu: Anarşi ile mücaldele etmenin yolu, 
toplumsal yaraların sarılmasından geçer. Mademki' 
bizlerin istediği anlamda bir af çıkarılmasına Anaya
samızın 14 ve 87 nci maddeleri engeldir; Anayasa
mızın. 14 üncü maddesini yorumlarız, Türk Ceza Ka
nunundaki hangi fiillerin 14 üncü madde kapsamına 
girdiğini saptarız. 

Sayın bakanımıza 22 Şubat tarihli bir soru sor
dum; verdikleri cevapta; Anayasamızın 14 üncü mad
desine Türk ceza kanunlarının hangi fullerinin gir
diğini bilmediğini, bir araştırma yapılması gerektiğini 
ifade ettiler. İşte böylelikle Anayasamızın 14 üncü 
maddesine bir yorum getirerek; silahlı eylem dışında 
kalan ve bölücülük teşkil etmeyen suçları da kapsa
mına alacak bir af çıkartırsak, sorun biter. 
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Bu ülke, 12 Eylül öncesinde bu halk sınav ver
miştir, sınavını doğru vermiştir, sınavda anarşistlere 
iltifat etmemiştir. Bu halk anarşistlere, teröristler© 
iltifat etmemiştir, onların çocukları böyle bir hakka 
layıktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (H3P sıralarından alkış
lar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
Başka söz isteyen var mı? 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş

kan, söz istemiştim efendim. 
(BAŞKAN — Efendim, hükümet size takaddüm 

eder, İçtüzük öyle söylüyor efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız 
ile Halkçı Parti Grubu adına konuşan arkadaşımızın 
ifadelerinden sonra söz almamak kararını vermiş idim. 
Çünkü, her iki değerli konuşmacı, gayet güzel söz
lerle gayet güzel noktalara temas ettiler ve ifadede 
'bulundular. 

Özellikle Şeref beyin tereddüt ettiği bazı husus
lara da maddelere geçildiğinde cevap vermeyi düşün
müştüm; ancak, Sayın Canver'in konuşması, beni hu
zurunuza çıkmaya mecbur bıraktı. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Değersiz miydi 
Sayın Bakan? 

IBAŞKAN — Sayın Canver, lütfen. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Ben, hiçbir milletvekili arkadaşımın ko
nuşmasını bu kürsüde «Değersiz» diye vasufilandıra-
mam, değerlidir; ancak, bu kürsünün sorumluluğunu 
taşımasını da, burada yapılan konuşmaların bir so
rumluluğu gerektirdiğini hatırlatmak da görevimdir. 
(ANAP sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışında olan bitenleri 
biliyorsunuz, aleyhimizde çevrilmek istenen dolapları 
biliyorsunuz ve bize tevcih edilen en ağır itham iş
kencedir; ama ne hazindir ki, parlamentosuyla, hü
kümetiyle, milletvekilleriyle, bütün kurumları ile bu 
iddiayı çürütmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinde, bir milletvekili arkadaşımız, buraya çıkıp, 
«Cop sokulmuştur» diye iddiada bulunuyor. 

İBRAHİM TAŞDBMÎR (Ağrı) — Sizin bakanı
nız söyledi Sayın Bakan. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — İşkence iddiala
rını Vural Arıkan ortaya attı. (ANAP sıralarından gü
rültüler ve «Otur yerine» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, muhterem arkadaşlar; 
fevrî hareketlere hiç gerek yoktur. Herkes çıkıp gö
rüşünü söyleyecektir, sayın bakan. da çıkıyor, hatip
lerin sözlerine cevap veriyor. Bu itibarla fevrî ha
reketlere hiç gerek yoktur. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın bakanın beni ftham etmeye hakkı var mı? Ben 
istediğim gibi konuşurum kürsüden. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sabırla dinledim Sayın Canver. 

BAŞKAN — Sayın bakan da görüşünü bildiriyor 
efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın bakan, «sorumsuz» diyor, bana hakaret ediyor. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
ben arkadaşımızın burada dilediği gibi konuşma hak
kının, özgürlüğünün bulunmadığı yolunda herhangi 
bir ifade kullanmadım, 

CÜNEYT CANVER (Adana) — «Sorumsuz» di
yorsunuz sayın bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (De
vamla) — Sorumluluk duygusuyla konuşması lazım 
dedim, hâlâ bu sözümde ısrar ediyorum, hepimiz so
rumluluk taşıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İKADIR NARİN (Diyarbakır) — O zaman siz de 
sorumlu olun. 

ıBAŞKAN — Devam edin sayın bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Ve şimdi ne olacak bakın değerli arkadaş
larım; Avrupa Konseyinde veya başka toplantılarda 
bu karşımıza çıkacak; «İşte sizin filan parlamenteri
niz parlamentoda şunu şunu söylemiştir beyler» diye
cekler. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Onlar böyle diye
cek diye her şeyi kamuoyundan saklayalım mı, onlar 
kim oluyor? (Gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — At dışarı, yuh. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen,.. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Yuh diyene yuh 

olsun. 
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BAŞKAN — Lütfen, lütfen, şimdi Sayın Canver'e 
de, yuh diyen arkadaşa da ihtar cezasını veririm. (Gü
rültüler) 

'Muhterem arkadaşlarım, lütfen, lütfen. 

Türküye Büyük Millet Meclisi 2 yıldan beri icraî 
faaliyet yapıyor. Hiçbir Başkanvekili arkadaşımız İç
tüzük hükümlerindeki müeyyideleri tatbik etmedi. Ba
na bu İçtüzük hükümlerini tatbik etme fırsatını verme
menizi rica ediyorum, gerek CanverMen gerek «yuh 
olsun» diyen arkadaştan rica ediyorum; ne Canıver'in 
o hitaba hakkı vardır, ne de diğer bir arkadaşın yuh 
çekmeye hakkı vardır. 

Devam edin Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) —±. Sayın arkadaşlarım, peşin hükümle, önyar
gı ile çıkıp burada konuşmayalım lütfen!: «Objektif 
yargılama yok, soruşturma yok» dedi yaeulmıyor 
İsem, yanıldıysam bağışlasın. Yapmayın değerli ar
kadaşlarım, Türk hâkimine, Türk savcısına itimat 
edin, güvenin. Bu kürsüden burada bulunmayan ar
kadaşları savunma mecburiyetinde biizi bırakmayın 
değerli arkadaşım. 

İtirafa hiç kimse zorlanmaz, Anayasamız açıktır, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamız açıktır, hiç kimse 
zorlanamaz, ama itiraf etmek isteyene de engel oluna
maz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şimdi engel var mı 
Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Şimdi de sizin konuşmanızla sebep 
yok efendim, lütfen. 

Devam ediniz. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla)— Yine Caraver arkadaşımız şöylle bir ifade 
kullandı ve yanılmıyorsam; «özgürlükleri asgariye 
indiren Anayasamız» dedi. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — «Dernek kur
ma özgürlükleri» dedim, İyi dinleyin.: 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De-
Mania) — lîu imletin yüzde 92 oyuyla kabule maz-
haır olmuş bir Anayasa için, böyle bir ifade küUa-
nıltmış olmasını talihsizlik telialkM ediyorum. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adama) — Ben Anayasa
yı değiştirmek [isteyemez imiyim Sayın Bakan? 

ADALET (BAKANI B. NECAT ELDEM (De
vamla) — Anayasaya değiştirmenin yolu, yordamı 
Anayasamızda vardır. Sağlarsınız o ekseriyeti, sağ
larsınız o ikonseptüsü Anayasayı değ^ştiıminiz. 

KADİR NARİN (piyarbakn*) — Sağlarız, sağla-
rız, hiç merak etmeyin Sayın 'Balkan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) "-*- Bunu böylece (belirttikten sonra, artık kür
süye çıkmışken dadaşlarımızın tereddütlerine de iz
ninizle cevap vereyim. 

'Sayın Şeref Bozkurt, «Uyuşturucu ve silah ka
çakçılığı neden kapsam dışı bırakılmıştır?» diye sor
dular. Açıklandı; Türk Ceza (Kanununun 403 ve 
404 üncü maddelerinde [indirimle ve hatta hatta ceza 
vermekle ilgili hükümler varıdır. Bu nedenle kanunun 
kapsamı içine alınmamıştır. Difclkat ederseniz, 141 
ve 143 üncü (maddeler de 'bu Kanunun kapsamına 
alınmamıştır. Silah kaçakçılığı 'da özelikle alınma
mıştır. 

5 inci madde ile ilgili müeyyidenin uygulanmasın* 
da, özellikle idama mahkû olanlar için, bazı endişe
lerini ve tereddütlerini dile getirdi. İdama mahkûm 
olan bir kişinin infazı geciktirilmek için, kanunun 
kendisine sağladığı imkânlardan yararlanma en tabiî 
hakkıdır. Birçok yollara başvururlar. Biz bu yasayı 
getirelim veya getirmeyelim, yine bu yollardan istifa
de edeceklerdir, yahut da o yolları kullanacaklardır, 
kullanmak isteyeceklerdir. Bu yolu kullanmak isteye
ceklerdir savı, böyle ülkemizde anarşi ve teröre karşı 
bir silah olarak, bir çözüm yolu olarak düşündüğü
müz tasarıyı sevk etmemize engel teşkil etmemelidir. 

Bir de sayın üyemin hüviyet değiştirmeyle ilgili 
bazı tereddütleri oldu. Şunu arz edeyim: Hüviyet de
ğiştirme bugün de mümkün; ister sanık olsun, is
ter olmasın her Türk vatandaşı mahkeme huzuruna 
gider, adıını soyadını değiştirir. Orada değiştireme
yeceği bir şey vardır, anasının babasının adı; o de
ğişmez. Binaenaleyh, bu hüviyet değirmenin (kap
samı içinde anne baba adının değişmesi söz konusu 
değildir. Bizim yaptığımız uzun formalitelerin dışın
da, bu gibi kişiler için idarî yönden hüviyet değiş
tirme, isim değiştirmedir, başka bir şey değildir. Mi
ras yönünden de endişeler olmasın; zaten hüviyet 
değiştirince, o nüfus kaydı gereken muameleye tabi 
olacaktır. Oradan da herhangi bir kayıp söz konusu 
olknayacalktır. Nasıl ki, bulgun adını sanını değiştiren 
kişi için bu ÎÖZ konusu değilse. 

Bir de; «Şimdiye kadar 141 - 142 ne fayda sağ
lamıştır» dediler. Biz bir imkân getiriyoruz. Dile
yen, arzu eden bu imkândan yararlanır. Ümit et
mekteyiz ki, bundan umduğumuz fayda sağlanacaktır. 
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İnşallah kanun tasviplerinizle yürürlüğe girdikten 
sonra aldığımız sonuçları sizlere burada arz ede
riz. 

ONURA!. ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Balkan, Iben maddelerin bütününü değil, son 
fıkraları katlettim, onu tashih (buyurun lütfen. 

ADALE7 BAKANI M. NACET ELDEM (De
vamla) — Hayır, hayır biliyorum 141 - 142'nin 7 
nci Meralarında bu hükümler 'var. Miahkemelerde 
kullanılıyor. 

Demin arkadaşlarımın çok güzel ifade ettikle
ri, amaca uygun bir tasarıdır. Bu yangını gelin hep 
beraber elbirliğiyle döndürelim ve inşallah ülkemiz
deki 'bu yangını söndürmek şerefi bu Yüce Meclise 
ait olur. 

Beni sabırla dinlediğinliz içlin hepinize şükranları
mı arz ediyorum. Eğer 'biraz sesıiimi yükseltmek 
medburiyeitirde kalldıysam bağışlayın, tekrar saygılar 
sunarım efendim. ı(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Kanunuıi tümü üzerindeki müzakereler tamamlan-

nuştır. 
(Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi husu

sunu oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etme
yenler... Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi ka
lbul ddilimliştir 

1 inci maddeyi lokuituyorum: 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Siyasî ve ideolojik amaçla suç iş
lemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü mad
desine göre kurulmuş teşekkül; Türk Ceza Kanunu
nun 125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 
163 üncü maddelerinde yazılı suçları dişlemek üzere 
kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından iş
lenen suçların, iştirak etmeyenlerden, 

b) Bu teşeikikül, çete veya cemiyet tarafından iş
lenen «uçlara iştirak etmiş olmakla beraber hakların
da takibata başlanmamış olanlardan!, 

Teşdklkül çete veya cemiyetin teşekkülü ve faali
yetleri hakkında Ibiligi vermek suretiyle teşekkül, çete 
veya cemiyetlin dağıtılmasına veya meydana çıkarıl
masına söbep olanlar veya teşekkül, çete ve cemiyet 
üyelerinden mukavemet göstermeksiizin kendiliklerin-
den çekilerek ıgüvenülk kuvvetlerine silah ve malzeme
lerini teslim edenler veya verecekleri bıigi ve belgelerle 

veya bizzat gösterecekleri çalba ile teşekkül, çete veya 
cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olan
lar hakkında ceza verilımez. 

Siyasî ve ideolojik 'amaçla suç işlemek için Türk 
Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre Ikurulmuş 
teşekikül mensulbu olup da aynı amaçlia suç işleyen
lerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci 
maddeleri i's 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı 
suçlan işleyenlerden 'biri, suçu ve diğer failleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği .tarihten sonra açılacak 
son tahkikata kaklar yetlklili makamlara ihbar ettiği 
ve ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şart
lara ve hadisenin hususiyetlerine göre, ölüm cezası 
yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir 
ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hüikmo-
lunur. 

BAŞKAN — 1 indi ma'dde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURA!, ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, bir noktayı, her ne kadar öyle olduğunu 
sanmakla beraber, vuzuha kavuşturmak açısından 
sormak istiyorum. 

146 l a 163 üncü tabirinden muralt edilen; 146'yı 
takip eden, 147, 148, 149 ve müteakip 163 üncü mad
deye kadar olanların hepsinin de kapsam içerisinde 
olduğu şeklinde midir? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Evet efendim, kaıpsalm içindedir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz iste-
van?... Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kalbul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Haklarında Türk Ceza Kanunu

nun 141 inci maddesinin 7 numaralı fıkrası, 142 nci 
maddesinin 7 numaralı fıkrası, 171 İnci maddesinin 
son fıkrası, 404 üncü maddesiriin 3 numaralı bendi 
ile son fıikras. ve bu Kanun hükümleri uygulananlaır 
için, ilgilinin isteği hallinde Devlet tarafından hüvi
yet değiştirme dahil gereken her türlü koruma ted
birleri alınır. 

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

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum1: j 

— 163 — 
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Tilkiye Büyük Millet MecJM Başkanlığıma i 
Oörüşütmfkite olan kanun tasarısının 2 nci mad-' 

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Hali Orhan Brgüder 
Zonguldak tstanlbul 

Şükrü Yürür Fuat Öztekin 
Ordu Bolu 

Naibi Poyraz 
Ordu 

«Yukarıdaki fılkıra uyarınca hüviyetleri değiştiri
lenlerin yeni hüviyetleri adil sicildeki kayıtlarına iş
lenir.» 

Gerekçe : 
Yukarıdaki fıkra uyarınca hüviyetleri değiştirilen

lerin yeni hüviyetleri altında suç işlemeleri halinde, 
mevcut sabıka kayıtlarının tekerrür hükümlerimin 
uygulanmasında esas alınalbilmelerinıi sağlamak ama
cıyla bu fıkra 2 nci maddeye ilave edilmektedir. 

•BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
iştirak ediyor mu efendim? I 

ADALE l" BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katıi'yoruz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DÎZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. I 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
iştirak etmektedir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... ı 
Etmeyenler.,, önerge kaibul edilmiştir. 

Kaibul edilen önerge ille birlikte 2 nci maddeyi 
oylarınıza sunıryoruirfl: Kaibul edenler... Etmeyen
ler... 2 nci madde kaibul edilen önerge ille birlikte 
kaibul edilmiştir. 

3 üncü naddeyi okutuyorum1: 
MADDE 3. — 'Bu Kanunun uygulanması bakı

mından mahkeme, ihbar ve açıklamanın doğruluğu
nu ayrıca İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla da araştırır. İç
işleri ©akaniığı mahkemenin yazısı üzerine konuyu 
en kısa zamanda inceleyerek mahkemeye gerekçeli 
(bir rapor verir. 

fBu Kanunun uygulandığı haillerde, mahkemece ge
rekli görülürse infazın tehirine karar verilebilir^ 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.. 3 üncü madde kaibul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi olkutuyorum!: 
MADDE 4. — Teşekkül, çete 'veya cemiyet men

suplarının cezadan toplu olarak kurtulmak için ara
larında anlaştıkları subuta ererse bu Kanun hüküm
leri uygulanmaz,; 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

4 ündü miaiddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanuna göre yapılacak ihbar 

ve açıklamaların kötü niyetle yapıldığı veya delille-
ı:n uydurulduğu anlaşıldığı 'takdirde, fiil başka bir suç 
oluştursa bile ayrıca 'beş yıldan az lülimaımafc üzere 
ağır hapis cezası verilir. 

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

Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi olkutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önce; 
A) Siyası ve ideolojik almaçla suç işlemek içlin 

Türk. Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre 
kuruluş teşelkül veya Türk Ceza Kanununun 125, 
131, 141 ve 142 nci maddeleri ite 146 ila 163 üncü 
maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş 
silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da bu teşek
kül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iş
tirak döneyenlerdenı; 

a) Hakktrında hazırlık ve son tahkikat yapılmak
ta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesin
leşenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde yetkili merci veya hükmü veren 
mahkemeye başvurup da teşekkül, çete veya cemi
yetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek 
suretiyle teşt-klkül, çete veya cemiyetlin dağıtılmasına 
veya meydana çıkarılmasına sebep. oldukları anlaşı
lanlar, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 
haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasın-
% veya takibata başlanmadan önce veya verilen hü
küm kesinleştikten sonra yetkili mercilere açıklama 
va/pmak sureliyle teşekkül, çete veya cemiyetin dağı-
tılrnasıınta veya meydana çıkarılmasına sebep olduk
ları anlaşılma bulunanlardan yetkili merci veya da
vayı 'görme&u olan veya hükmü veren mahkemeye 
başvuranlar, 

Hakkında bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci 
fıkrası hükmü uygulanır. 

— 16» — 
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B) Siyasi ve idolbjik amaçla suç işlemek için 
TürÜc Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre ku
rulmuş teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç 
işleyip veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci 
maddeleri i!u 146 ila 163 üncü (maddelerimde yazılı 
suçları işleyip; 

a) Haklarında son tahkikat yapılmakfta olanlar 
liıle verilen mahkûmiyet bükümleri kesinleşenlerden, 
suçları ile ilgili teşekkül, çete veya cemiyeti ve diğer 
failleri, kanunun yürürlüğe girdiği 'tarihten itibaren 
üç ay içinde davayı görmekte olan veya hükmü ve
ren mahkemeye 'başvurmak suretiyle açıklayan ve Ibu 
açıklamalariLin doğruluğu 'anlaşılmış olanlar hakkın
da; açılklamamm hüküm kesinleştikten sonra yapılmış 
olması halinde, hail ve şartlara ve hadisenin hususi
yetlerine göre ölüm cezaisi yerime 30 yıldan, müebbet 
ağır hapis cezası yerine 24 yıldan aşağı olmamak üze
re ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yarısına 
kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat 
salf hasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadisenin 
hususiyetlerine göre ölüm cezaisi yerine 20 yıldan, mü
ebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olma-
malk üzene ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar 
üçte 'bire kadar limdirilerek hükmolunur. 

b) Haklarında yapılan tahkikatını Iherhangi 'bir 
safhasında veya takibata başlamadan önce veya ve
rilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili te
şekkül, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, hu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili mercilere 
açıklamış olup da hu açiklamolarınım doğruluğu an
laşılmış 'bulunanların yetkili merci veya davayı gör
mekte olan veya hükmü vereni malhkemeye başvur
maları halinde haklarında; açıklamanın hüküm kesin
leştikten somna yapılmış 'olması halinde, hal ve şart
lara ve haldisenün hususiyetlerine göre ölüm cezası ye
rine 30 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yemine 24 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir 
ve diğer cezalar 'yansıma kadar indirilerek hükmolu
nur. Açıklama 'son tahkikat safhasında yapAnış ise, 
bal ve şartlara ve hadisemin hususiyetlerin© göre ölüm 

l cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır bapis cezası ye-
" rine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası 
verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar imıdirilerek 
hükmolunur. Eğer açıklama takibata başlanmadan 
önce veya hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise 
bu Kanunun 1 imdi maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
uygulanır. 

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

Geçici maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiş-. 
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

I nürlüğe gire^ ve yayımı tarihinden ilki yıl sonra yü-
ı rürlükten kalkar H 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?... Yok. 

6 ncı maddeyi oyların'iza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiş-

I tir. 

I 7 inci miaddeyi okutuyoruta: 
I MADDE 7. — Bu Kanun bükümlerini Bakanlar 
I Kuurllu yürütür. 

I BASK AK — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
I 'er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Tasarının tümü üzerimdeki müzakereler tamam-
I lanmış bulunmaktadır. Tasarının tümünü oylarınıza 
I sunyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir ve bu suretle tasarı kanunlaşmıştır, milletimii-
I ze hayırlı, odsun. 

I Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan; sözlü 
I sorularla, gündömlde bulunan, gündeme girecek ka-
I nun tasarılarını sırasıyla görüşmek için, 8 Mayıs 1985 
I Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle-
I simi kaıpatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 

• t » I I 

170 — 



T. B. M. M. B : 95 7 . 5 . 19*5 0 : 1 

\i — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Ncdbantoğlu' 
nun, yabancı [ülke radyolarmdaki Türkçe yayınlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'in yazılı cevabı (7/468) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
/Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

(Erzurum' Milletvekili 

Soru 1. — Almanya'daki Köln : WDR, Frank-
fur't : HR ve Batı Berlin : SiFB radyolarında kamu 
görevi yapan (Türkçe yayın servisinde çalışan Türk 
Uyruklu) Federal Almanya görevlileri kimlerdir : 

Soru 2. Brüksel'den yayın yapan «Özgür Radyo» 
yu yönetelıenler kimlerdir? 

Soru 3. Bu radyolarda yayınlanan Türkçe yayın
lardaki bölücü, yıkıcı kışkırtıcı ve öc alıcı yayın, şarkı, 
'türkü ve yorumlar hükümetçe izleniyor mu? Buralar
daki büyükelçilerimiz hükümetimizi uyarıyorlar mı? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı .. 30 . 4 . 1985 

Sayı : ÎADA-Sb. 4-119.1114-1780-145 

Konu : Yabancı ülke radyolarmdaki 
Türkçe yayınlara ilişkin yazılı 

soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Ka

rarlar Dairesi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğünün 27 Mart 1985 tarih ve 7/468-3107-12386 
sayılı yazısı.' 

(Erzurum Milletvekili Saıyın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun ya'bancı ülke radyolarındlakü Türkçe yayınlara iliş
kin yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevap
ları aşağıda takdim kılınmıştır : 

Soru 1. Federal Almanya'da yayın yapan ku
rumların Türkçe servislerinde çalışan vatandaşlarımı
zın isimleri aşağıda belirtilmiştir : 

CEVAPLAR (Devam) 

a) 'Batı Atanan Radyosunda (WDR) görevli olan
lar : 

Turan Diklkaya, 
orsan öymen, 
ülıya Üçer, 
Ergun Gülen, 
Osman Okkan (Serbest muhabir), 
Yüksel Pazarkaıya (Serbest muhabir), 
•Bülent Zarif (Serbest muhabir). 
b) Batı Alman Televizyonunda görevli olan

lar : 
Mehmet Bari, 
Ertegün Tarağım, 
Yağmur Atsız, 
Ayşiim Alpman (Atsız), 
Nazan User. 
c) Hessen Radyosunda (HR) görevli olanlar : 
Kemal Taylan, 
Osman Tataroğlu CTorf illi), 
d) Hür Berlin Radyosunda (SFB) görevli olan

lar : 
Erkin özgüç, 
Araş özen, 
Atıfe öztürk, 
Güner Yüreklilik, 
(Cemal Demirer, 
Gülay Durgut, 
Ayca Tolun, 
Emine Altıok. 

Sözü edilen radyoların yayınlarında zaman za
man ülkemizle ilgili olarak arzulanmayan konula
ra yer yerildiği gözlemlenmekte; bu durumun radyo 
yöneticilerinin genel yayın ilkeleri açısından değer
lendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu 
çerçevede bu radyolarda çalışan vatandaşlarımızın ya
yın ilkelerini etkilemeleri ihtimalinin zayıf olduğu mü
talaa edilmektedir, örnek olarak WDR radyosu ele 
alındığında, yabancı işçilere yayın yapan bölümün ba
şında bir Alman bulunmakta; burada çalışan vatan
daşlarımızın ise yöndtüm kademelerinde görev yapma
dıkları görülmektedir. 

Bu itibarla söz konusu vatandaşlarımızın zararlı 
faaliyetlerinin radyo yayınlarından bağımsız olarak de
ğerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı 
düşüncesinden hareketle vatandaşlarımızın radyo di-
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şındalki faaliyetleri de izlenmektedir. Yukarıda ismi ge
çenler arasında Türkiye'nin menfaatlerine aykırı faa
liyetlerde bulundukları iddiası ile haklarında tahkikat 
yapılan, ancak delil yetersizliği nedeniyle bir sonuca 
varılamayanlar olduğu gibi; Türk vatandaşlığının kay- • 
'bectMImesi işlemleri devam edenler de mevcuttur. 

ISoru 2. Brüksel'de yayın yaptığı bildirilfen «Öz
gür Radyo» hakkında Brüksel Büyükelçiliğimizden 
alınan bilgilerde Brüksel kentinde yayın yapan pek çok 
sayıda özel radyo istasyonunun mevcut olduğu; bu 
istasyonların «Türkçe'ye «özgür Radyo» olarak çev
rilebilecek «Radyo Libre» genel adı altında anıldıkları 
belirtilmiştir. 

Büyükelçiliğimiz, «Özgür Radyo» nun soru öner
gesinde değinilen radyo istasyonunun yayın ismi mi, 
yoksa «Radio Libre» tabirinin Türkçeye tercümesi 
mi olduğunun ve hangi frekansta yayın yaptığının. 
bildirilmesi halinde bu konuda isabetli bir araştırma 
yapabilecektir. 

Soru : 3. Avrupa ülkelerinde ülkemiz aleyhine 
yayın yapan resmî, özel veya korsan radyoların ya
yınları imkânlar ölçüsünde izlenmektedir. Bu yayın
ları yapanların Türk vatandaşı olması ve kimlikleri
nin tespit edilebilmesi halinde vatandaşlıktan çıkarıl
maya kadar varan işlemler yapılabilmektedir. 

Diğer taraftan, bu tür yayınlar temsilciliklerimiz 
tarafından yetkili makamlar nezdinde de girişim ko
nusu yapılmaktadır. Bu girişimlere alman cevap ge
nel olarak fikir özgürlüğü çerçevesinde radyo yayın
larına müdahale edilemeyeceği olmaktadır. Bu neden
le bu gibi yayınların etkilenebilmesi amacıyla, o böl
gede bulunan vatandaşlarımız radyo idarelerine pro
testo mektupları göndermeleri için teşvik edilmekte, 
yol gösterilmektedir. 

Ayrıca, aynı şekilde Türkiye lehine programlar 
yayınlayacak radyo istasyonları kurulması amacıyla 
çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Dışişleri Bakan V. 

2. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, Sinop 
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi ile Hemşire Ko
leji inşaatlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7H&) 

j Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın T. C. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Sayın Mustafa Kalemli tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 94 ve 96 ncı maddelerine göre arz ede
rim. 

I Barış Can 
I Sinop Milletvekili 

Tarafıma yapılan' şikâyet ve müracaatlar incelen
diğinde, konuya çözüm getirebilmek için -Sosyal Si
gortalar Kurumuna ait Sinop Hastanesi ve Hemşire 
Kolejiyle ilgili aşağıdaki soruların cevaplandırılması 
gerekmektedir : 

1. Anılan hastane ve kolej inşaatının hukuken 
ilk müteahhidinin sorumluluğunda bulunması ve tas
fiye işlemi yoluna gidilmemesine rağmen yeniden iha
le edilişi yasalara uygun olarak yapılmış mıdır? 

2. Kurumla ilk müteahhit arasındaki sözleşme
de maliyet açısından kurum lehine hüküm bulunma
sına rağmen, inşaatın ilk müteahhitle tasfiye ve fesih 
yoluna gitmeden ihale edilmesi sonucu ikinci müte
ahhide verilerek hizmetin iki yıl aksadığı ve anılan 
kurumun büyük ölçüde zarara sokulduğu doğru mu
dur? 

3. Doğru ise (açılan davalar sonucu muhtemel 
tazminatlar hariç; yalnız birim fiyatları açısından) 
bu işlemden dolayı kurum zararı ne kadardır? 

4. Şu veya bu sebeple kurumla ihtilafa düşen 
müteahhitlere; bir Bakanlar Kurulu hükümlerinden 
yararlanarak ve kamu yararı dikkate alınarak, yeni
den ihale etmeden yarım kalmış ve taahhütleri altın
daki işlerin tamamlatılması yoluna gidilmiş midir? 
Bu yola başvurulmuşsa Sinop inşaatı için ayrı işlem 
yapılmış mıdır? 

5. Seçim bölgemde bulunan ve aynı akıbete uğ
rayan Boyabat Hastanesinin yarım inşaatı millî ser
vetin yok olması açısından yürekler acısı bir tablo 
sergilemektedir. Bu hastane için tarafınızdan ne dü
şünülmektedir? 

t . C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
Ankara 

Sayı : SGK - 0621 - 5848 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 Nisan 1985 tarih, Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı ifadeli 7/487, 3188/12609 sayılı ya-
| zınız. 
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Sinop Milletvekili Halit Barış Can tarafından | 
Başkanlığınıza sunulan ve tarafımdan cevaplandırıl- I 
ması istenen «Sinop Sosyal Sigortalar Kurumu Has
tanesi ile Hemşire Koleji İnşaatlarına ilişkin» yazılı I 
Soru önergesi Bakanlığıma bağlı Sosyal Sigortalar I 
Kurumu Genel Müdürlüğe intikal ettirilmek suretiy
le incelenmiş olup, konu ile ilgili olarak hazırlanan I 
rapor ekte sunulmuştur. I 

Bilgilerinize arz ederim. I 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli I 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik I 

Bakanı I 

Sosyal Sigortalar Kuruma Sinop Hastanesi ile I 
Hemşire Koleji İnşaatları Hakkında Rapor I 

Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 200 Milyon lira 
keşif bedelli Sinop Hastane ve Hemşire Koleji İn
şaatı 11.8.1978 tarihinde ihaleye çıkarılmıştır. İhale I 
% 15,70 ile en yüksek indirim teklifinde bulunan I 
Müteahhit Mevlüt Hamzaoğlu'nun üzerinde 168 600 
000 TL. karşılığında kalmış ancak, ihaleye iştirak 
eden müteahhitlerden Ali Yıldız 11.8.1978 tarihli di
lekçe ile sözkonusu inşaatı, ihalede verilen en dü- I 
şük bedelden % 15 noksanı ile yapmak istediğini. 
belirterek 6 014 000 TL. tutarında geçici teminat ya- I 
tırmıştır. I 

(Bu durum üzerine, Sosyal Sigortalar Kurumu Sa- I 
tın Alma Komisyonu, ihaleye katılan firmalara S.S. I 
K. Alım-Satım Talimatnamesinin 50/b maddesi uya
rınca 11.8.1978 tarihinden itibaren 5 gün içinde ko
misyona müracaatla ihale bedelinden asgarî % 15 ek
siltme- yapabileceklerini yeniden duyurmuş ve baş
kaca müracaat olmaması üzerine müteahhit Mevlüt I 
Hamzaoğlu ile Ali Yıldız 18.8.1978 günü aralarında ya
pılacak açık eksiltmeye davet edilmişlerdir Müteahhit I 
Ali Yıldız 17.8.1978 tarihinde % 15 indirim teklifin
den vazgeçtiğini bildirmesi ve açık eksiltmeye katıl
maması karşısında sözkonusu inşaat % 15,70 indirim- I 
le 168 600 000 İL . ya müteahhit Mevlüt Hamzaoğ-
lu'na ihale edilmesi kararlaştırılmıştır. I 

% 15 indirim teklifinden vazgeçen müteahhit Ali 
Yıldız'a ait 6 014 000 TL. tutarındaki geçici temi
nat Kuruma ırad kaydedilmesi gerekirken o tarihte I 
kendisine iade olunmuştur. I 

İnşaatın Mevlüt Hamzaoğlu'na ihale edilmesi 
25.8.1978 tarihinde Yönetim Kurulunca kabul edilmiş 
ve inşaatla ilgili sözleşme de 8.8.1978 tarihinde im- I 
zalanmıştır. | 

i Ancak, Müteahhit Mevlüt Hamzaoğlu vekili Ah
met Uyanık'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne verdiği 11.9.1978 tarihli dilekçede söz
konusu inşaatı aynı şartlarla müteahhit Ali Yıldız'a 
devretmek istediğini bildirmesi ve müteahhit Ali Yıl-
dız'ında aynı tarihli bir dilekçe ile anılan inşaatı dev
ralma talebinde bulunması üzerine, konu Kurum 
Yönetim Kuruluna götürülmüş ve 15.9.1978 tarihin-

! de Yönetim Kurulunca teklif oyçokluğu ile uygun 
görülmüş ve 20.9.1978 tarihinde devir protokolü im
zalanmıştır. 

İnşaat yeri ise, Sosyal Sigortalar Kurumunca 
13.9.1978 tarihinde müteahhit Ali Yıldız'a teslim 
edilmiş ve 14.9.1978 tarihinde de temel atma töreni 
yapılarak inşaata başlanılmıştır. 

İnşaatın devamı sırasında .bazı haksız ve yersiz 
ödemelerin yapıldığının, özellikle toprak harfiyat 
miktarının gerçeğin çok üzerinde gösterildiğinin ihbar 
edilmesi üzerine Başbakanlık Makamının emirleri 
uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumunun yine müte
ahhit Ali Yıldız'ın taahhüdünde bulunan bazı hasta
ne inşaatları hakkında yapılmakta olan soruşturma 
kapsamına alınması Bakanlığımızca kararlaştırılmış 
ve Bakanlık Müfettişi Fevzi Tanır tarafından bu 
konuda tanzim edilen 2.9.1980 tarihli rapor, Bakan
lığımız tarafından Ankara C. Savcılığına intikal etti
rilerek gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu 
ihbar üzerine Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesi* 
nin 1981/23 esas sayılı dosyası ile başta müteahhit 
Ali Yıldız olmak üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu 
(Eski) Genel Müdürü Mustafa Enginsu, (eski) Genel 
Müdür Yardımcısı B. Sami Akay, Yapı Dairesi Baş
kanı Abdurrahim Terzioğlu ve diğer bir kısım görev
liler hakkında kamu davası açılmıştır. 

Bu sırada 14.3.1980 tarih ve 16929 sayılı Resmî 
Gazetede neşredilerek yürürlüğe giren 8/505 sayılı 
Kararnameye istinaden müteahhit Ali Yıldız'ın sü
resinde tasfiye talebinde bulunması üzerine, Kurum 
Yönetim Kurulunun 24.7.1980 tarih ve 32/4011 sayı
lı Kararı ile işin soruşturma konusu olduğu dikkate 
alınarak Sosyal Sigortalar Kurumunun haklarının 
teminata alınması hususunda gerekli tedbirlerin alın
ması kaydıyla, Sinop Hastane ve Hemşire Koleji 
İnşaatının 8/505 sayılı Kararname esasları dahilinde 
tasfiyesinin sağlanmasına karar verilmiştir. 

Müteahhit Ali Yıldız Kararnamenin 12 nci mad
desi uyarınca hazırladığı tasfiye kesin hesabını Sos
yal Sigortalar Kurumuna vermiş ancak, bu hesap
lar gerçek durumu ihtiva etmediğinden Sosyal Sigor-

— 173 — 



T. B.M. M. B : 9 5 7 . 5 . İ98S O : I 

talar Kurumunca kabul edilmemiştir. Bu durum 
üzerine müteahhit Ali Yıldız tarafından, Ankara As
liye 3 üncü Ticaret Mahkemelinin, 1980/289 (Yeni : 
Affk, As. I. Tic. Mah. E. 1983/61) esasına kayden 
tasfiye kesin hesabından mütevellit 4 975 276 65 TL. 
alacağın tahsilini teminen Sosyal Sigortalar Kurumu 
aleyhine dava açılmış olup mezkûr dava halen der
desttir. 

Millî Güvenlik Konseyinin 21.11.1980 gün, 3 sa
yılı kararıyla Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Hilmi 
îşgüzar'ın Bakanlığı zamanında; kayırma, usulsüz
lük, yolsuzluk, nüfus ticareti, vazifeyi suiistimal, 
menfaat temini suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumu
nu ve Bağ-Kur'u zarara soktuğu iddialarını soruş
turmak üzere 9/1 numaralı Soruşturma Komisyonu 
kurulmuştur. Bu komisyonca düzenlenen 21.1.1981 
gün, E. 9/1 K. 1 sayılı rapor üzerine, Millî Güven
lik Konseyinin 2.2.1981 gün, 8 sayılı kararlarıyla eski 
Bakan Hilmi tzgüzar ve Bakana tebean müteahhit 
Ali Yıldız ve diğer ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu 
görevlileri, rüşvet almak, rüşvet vermek, memuriyet 
görevini kötüve kullanmak, sahte- evrak düzenlemek 
suçlarından yargılanmak üzere Yüce divan sıfatı 'ât 
Anayasa Mahkemesine sevkedilmişlerdtr. 

Yüce Divan'ın 1981/1 esas sayılı dosyası ile açı
lan kamu davası şurasında aynı konu hakkında deği
şik yargı yerlerinde açılan davaların birleştirilmesin
de yarar görülerek Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahke
mesinin 1981/23 esas sayılı dosyası ile görülmekte 
olan kamu davası bu dava ile birleştirilmiş ve neti
cede; 

Kurum yatırımları olan diğer bazı sağlık tesis
leri ile birlikte Sinop ve Boyabat'ta yaptırılmakta 
olan sağlık tesisinin müteahhidi Ali Yıldız yararına 
yetki ve nüfusunu: kullanmak ve adt geçenin fazla 
istihkak almasını sağlamak karşılığında rüşvet aldığı 
sabit olan eski Bakan Hilmi Îşgüzar'ın T.C.K. nun 
213/2 - 225-2 maddeleri uyarınca, 

Eski Bakan Hilmi Îşgüzar'ın Bakanlık yetki ve 
nüfusunu kendi yararına kullanması için rüşvet ve
ren müteahhit Ali Yıldız'ıa T.C.K. tam 220 nçi mad
desi, ayrıca görevli İnşaat Kontrol Mühendislerinin 
görevlerini kötüye kullanma suçlarına katılması se
bebiyle de T.C.K. nun 240 ınct maddesi uyanaea, 
diğer bir kısım Sosyal Sigortalar Kurumu görevlileri 
ile birlikte mahkûmiyetlerine kesin olarak karar ve
rilmiştir. 

Gerekçeli kararın 30.4.1984 tarihinde Sosyal Si
gortalar Kurumuna tebliğini müteakip bu kararda 
belirtilen ve geçici teminat melktubu bedelinden 
6 013 000 TL. fazla ödemeden 53 155 612 80 TL. 
avans bakiyesinden 20 500 000 TL. olmak üzere cem' 
an 79 669 362 80 TL, nın hüküm giyenlerden tahsi
lini teminen aleyhlerine Ankara Asliye 2 nci Ticaret 
Mahkemesinin 1985/46 esas sayılı dosyası ile dava 
açılmış olup, dava halen derdesttir. 

Sinop Hastane ve Hemşire Koleji inşaatından 
bilahara vazgeçilerek mevcut projenin 130 yataklı 
hastane olarak tasdiki ile 10 daireli doktor lojmanları
nın yapılması, 5 inci kat olan hastane blokunun 3 
kata indirilmesi, hastane blokunda 26 yatak kapa
siteli katın hemşire yatakhanesi olarak düzenlenmesi 
uygun görülerek bu şekilde ikmâl inşaatı olarak 
4.4.1984 tarihinde ihaleye çıkarılmış olup ihale üze
rinde kalan müteahhit Muharrem Köse ile bu konu
da 29.5.1984 tarih ve 17028 sayılı sözleşme akdedil
miştir. 

Sözleşmenin akdini müteakip eski müteahhit Ali 
Yıldız tarafından Kurum aleyhine tasfiye taleplerine 
cevap verilmediği ve re'sen de tasfiye yapılmadığı, 
dolayısıyla sözleşmenin feshedilmediğinden bahisle 
taahhüdünde bulunan inşaatın bir başka müteahhi
de ihale edilmesinden mütevellit 603 268 664 TL. kâr 
mahrumiyetinden şimdilik 10 milyonunun tahsili ta
lebiyle Ankara Asliye 12 ncı Hukuk Mahkemesinin 
1984/544 esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, 
mezkûr dava da halen derdest bulunmaktadır. 

Sinop Hastanesi ile Hemşire Koleji inşaatlarının 
evveliyatından bugüne kadar geçirdiği safahat" yu
karıda sunulmuştur. 

Bu duruma nazaran; 
Anılan hastane ve kolej inşaatı hukuken ilk 

müteahhidin sorumluluğunda bulunmamaktadır. Zira; 
adıgeçen 8/505 sayılı kararnameye istinaden tasfiye 
(feshin neticelerini doğurur) talebinde bulunmuş ve 
bu talep, Sosyal Sigortalar Kurumunca kabul edil
miştir. Dolayısıyla mukavelenin tasfiye (feshi) konu
sunda tarafların iradeleri birleştiğinden mukavelenin 
fesh edildiği tartışmasızdır. 

Tasfiye hesaplarının yapılmamış olması mukave
lenin tasfiyesinden (feshinden) kendiliğinden dönül
düğü neticesini hukuken ihtiva etmemektedir. 

Bu sebeple kimsenin taahhüdünde bulunmayan 
inşaatın, Sosyal Sigortalar Kurumunca usul ve mev
zuatına uygun olarak yeniden ihaleye çıkarılmasında 
kanuna aykırı bir cihet bulunmamaktadır. 
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Bski müteahhide yer teslimi talibinden itibaren 
Sosyal Sigortalar Kurumunca 5 ay zarfında imalat, 
ihzarat ve malzeme avansı olarak 86-377-806 15 TL. 
ödenmiş buna mukabil yapılan soruşturma ve 
hesaplamalar neticesine göre inşaatta mevcut ihzarat 
ve imalatın yeni müteahhide ödenmesi gereken mik-
taHft ise, 13 722 193 35 TL olduğu tespit edilmiş
tir. 

13 722 193 35 TL. lık imalatın fizikî gerçekleş
mesi % 5 rdfev Halbuki müteahhide ödenen miktara 
göre gerçekten iş yapritoış olsaydı işin fizikî gerçek
leşmesinin' % 26,01 olması gerekirdi. Bu hususun 
eski Bafcanm yetki nüfuzunun rüşvet karşılığı müte
ahhit yararına kullanması, kontrolün görevini suiisti
mal suçuna, müteahhidin iştirak etmesi suretiyle mey
dana- geldiği ve böyfece Sosyal Sigortalar Kurumu
nun büyük ölçüde zarara uğratıldığı Yüce Divan 
Kararı ile sabit olmuştur. 

Bidayette hafriyat miktarında, kazı artıklarının 
naklinde, ve benzer işlerde hafcedilişlerde gerçek mik
tarların çok üstünde rakamlara yer verildiğinin öğ
renilmesi üzerine- işe Başbakanlık Makamının emir
leri üzerine Bakanlığımız ve daha sonra da Millî 
Güvenlik Konseyince el konularak soruşturma ko
nusu yapılmış, Sosyal Sigortalar Kurumunun daha 
büyük zararlara uğraması önlenmiştir. Bu itibarla 
eski müteahhitle akdedilen sözleşmede maliyet açı
sından Sosyal Sigortalar Kurumu lehine mücerret 
hüküm bulunmasının geıçekte o işi» Sosyal Sigorta
lar Kurumuna daha ucuz mal edilmesi sonucunun 
doğurmadığı, herşeyden önce suiistimal edilmeden 
iyiniyetle ve zamanında işin ikmal edilmesinin maddi 
açıdan Sosyal Sigortalar Kurumu lehine olduğu açık
tır. 

Yazılı Soru önergesinde açıkça belirtilmekle be
raber, birim fiatları açısında meydana geldiği iddîa 
olunan zarar, eski müteahhitçe Sosyal Sigortalar Ku
rumu aleyhine yukarıda değinilen Ankara Asliye 12 
nci Hukuk Mahkemesinin 1984/544 esasına kayden 
açılan davada da sözkonusu edilmektedir. Bu za
rar hesabının hiçbir temele dayanmadığı ve farazi
yeden öteye gitmediği açıktır. Zira; hesaplar, şartlar, 
zaman ve olabilirlik faktörleri nazarı itibare alın
madan yapılmıştır. Kaldı ki, müteahhit iş taahhüdün
de iken sözleşme hükümlerine riayet etmemiş Sosyal 
Sigortalar Kurumunu açık şekilde zarara uğratmış 
ve iş soruşturma konusu olmuşken 8/505 sayılı Ka
rarnamenin 12 nci maddesine göre şartsız olarak ken
disi işin tasfiyesi isteminde bulunmuştur. 

Haki müteahhit, Sinop Hastane ve Hemşire 
Koleji inşaatı dahil taahhüdünde bulunan Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ait Eşrefpaşa ve Boyabat Has
tane inşaatlarındaki yolsuzlukları sebebiyle rüşvet 
vermek ve görevi kötüye kullanma suçlarına katıl
maktan, Yüce Divanın 13.4.1982 tarihli kararı ile 3 
yıl, 10 ay hapse mahkûm edilerek cezaevine konul
muştur. 

9 Gerek mülga 2490 sayılı ve gerekse 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümleri ile genel hukuk ku
rallarına göre, ihale kapsamına giren işlerden dolayı 
haklarında son soruşturma açılmasına karar verilen 
müteahhitlere yargılama sonuna kadar hiçbir iş veri-
lemiyeceği gibi yargılama neticesinde mahkûm edilen 
müteahhitlere de hükümlülükleri süresince iş verile-
miyeceği bilinen bir husustur. 

İlgili kanunların yukarıda özetle belirtilen açık 
ve lafzi hükümleri karşısında bir Kamu Kurumu 
olan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 
ihale işlerinden hükümlü bir müteahhide yeniden 
iş vermesi bu kanunların açıkça ihlali sonucunu do
ğuracaktır. 

Müteahhit Ali Yıldız'ın taahhüdünde iken 8/505 
sayılı Kararname uyarınca müteahhidin teklifi üze
rim* tasfiyesine- karar verilen Boyabat Hastane in
şaatından Bölgede yeterli sayıda Kurumun safhfc 
tesisi bulunması sebebiyle vazgeçilmiş olup, anılan 
inşaata Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı talip ol
duğundan halen adıgeçen Bakanlığa devri için ge
reken çalışmalar sürdürülmektedir. 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, Şan
lıurfa İli Siverek İlçesinin okul ihtiyacına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M., Veh
bi Dinçerler'in yazılı cevabı (71500) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakam tarafından yazdı olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ederim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa Milletvekili 

Şanlıurfa İline bağlı Siverek İlçesinin merkez nü
fusu Ocak 1984 itibariyle 63 730 civarındadır. Mev
cut ilkokullar ile merkezde mevcut tek ortaokul ih
tiyacı karşılayacak durumda değildir. 

İlçede mevcut 7 ilkokulun büyük* çoğunluğunda 
3 lü tedrisat yapılmasına rağmen yine de bir kısım 
çocuklar okula gidememektedir. 

1. Siverek'te normal tedrisat yapılması için kaç 
ilkokula ihtiyaç vardır? 

— w — 
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2. 1985 yılı içinde kaç ilkokulun yapılması plan
lanmıştır? 

3. Önümüzdeki yıllar için yapımı planlanan ilçe 
ve köy ilkokulları kaç tanedir ve nerelerde yapıla
caktır? 

4. Ortaokul ve lise ihtiyacı için nasıl bir çözüm 
düşünülmektedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 3 . 5 . 1985 

Spor Bakanlığı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : 002.0. Pla. Yat. Şb. 
Md. (1239) 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
12.4.1985 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığının 7/500-3299/13039 sayılı yazısı. 

Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve Siverek İlçesinin okul ih-

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Okulun Adı 

Atatürk 
Cumhuriyet 
Devrim 
Dumlupmar 
Gazipaşa 
ismetpaşa 
Fevzi Çakmak 
Ş. İ. Rafet 
Türközü 
Yavuz Selim 

Derslik 
Sayısı 

5 
6 
7 

12 
11 
7 
6 
5 
7 
6 

TOPLAM 72 

tiyacını konu alan yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup, gerekli açıklamalar ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı tara
fından verilen yazılı soru önergesine hazırlanan ce
vaplar, 

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu hüküm
lerine göre, İlköğretim kurumlarının yapılacağı yer
lerin seçimi, bunların yıllık yapım programlarına alın
ması ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemler doğ
rudan Valiliklerce ele alınmakta ve yürütülmektedir. 

Urfa İline 1985 yılında Devlet Yatırım Programı 
esasları dahilinde (50) adet ilkokul - derslik, (10) adet 
anasınıfı ve (10) lojman yapımı için 230000000 TL. 
ödenek tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, il özel idare bütçesinden 98 300 014 TL.' 
lık ödenek ayrılmış olup, 1984 yılından 240 827 659 
TL. ödenek 1985 yılına devretmiştir. Böylece, Urfa 
Valiliğinin 1985 yılında ilköğretim kurumları için 
toplam 599127 673 TL. ödeneği vardır. 

Cevaplar : 
1. Siverek ilçesindeki mevcut ilkokullarımızın 

durumu şöyledir. 

Öğretim 
Şekli 

İkili 
İkili 
İkili 
Normal 
İkili 
Üçlü 
İkiü 
Üçlü 
Üçlü 
İkili 

öğrenci 
Sayısı 

692 
668 
404 
451 
870 

1462 
560 
932 
932 
508 

Öğretme 
Sayısı 

15 
12 
17 
13 
24 
22 
12 
24 
24 
13 

Normal 1 7 459 169 
İkiü 6 
Üçlü 3 
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İlçedeki bu okulların normal öğretime dönüştü
rülmesi için (114) dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. Urfa Valiliğinin 1985 yılı ilkokul yapım prog
ramında aşağıdaki projeler yer almıştır. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Okul yapılan yerler 

Merkez - Haliliye Mahallesi 
Merkez - Yavuz Selim 
Çıkırık Köyü 
Gözelek Köyü 
Taşıkara Köyü 
Şekerli - Bakmaç - Madun 
Karabahçe - Gazi 

Özelliği 

10 derslik 
Onarım 
Onarım 
Onarım 
1 anasınıfı 
1 derslik, 1 lojman 
1 derslik, 1 lojman 

Ayrılan 
ödenek 
Miktarı 

36 600 000 
2 750 000 
4 300 000 
3 200 000 
3 000 000 
7 200 000 
7 200 000 

3. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi 
içinde Valilikçe Siverek ilçesinde yapımı planlanan 
ilköğretim kurumları aşağıda belirtilmiştir. 

A) Anasınıfları 
İlçe Merkezinde 

Ismetpaşa, §. t. Rafet, Türközü, Gazipaşa, Dev
rim, M.. Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Dumlupınar ilk
okullarına toplam (10) anasınıfı planlanmıştır. 

Köylerde 

Beğdeş, Yücelen, Kayalı, Divan, Taşağıl, Büyük-
tepe, Bağlık, Karacadağ, Eğriçay, Uzunziyaret, Söy
lemez, Karadibek, Payamlı, Börüncek, Kapıkaya, 
Narlıkaya, Altaylı, Karpuzcu, Yoğunca, Büyükgöl, 
Azıklı, By. Yakıtlı, Karabıyık, Gürakar köylerine 
toplam (24) anasımfı planlanmıştır. 

B) İlkokullar 
Siverek İlçesindeki köylerden (61)'ine yeni, ek ve 

harap durumda olanların yenilenmesi için (61) adet 
derslik yapımı planlanmıştır. 

4. Siverek İlçesindeki ortaokulda (41) öğretmen, 
(1 412) öğrenci bulunmakta olup, okul (24) derslikli 
ve ikili öğretim yapılmaktadır. İlçedeki nüfus artı
şından dolayı önümüzdeki yıllarda Hacıömer ve Gü-
labibey Mahallerine (12) derslikli birer ortaokul ya
pılması planlanmıştır. Ayrıca, eski ortaokul binası
nın onarılarak hizmete konulmasına çalışılmaktadır. 

Siverek Lisesi (14) derslikli olup, (380) öğrencili 
ve normal öğretim yapmaktadır. Valilikçe lise binası 
yapımı için Bakanlığımıza teklifte bulunulmamıştır. 
ikinci bir lisenin veya liseye ek bina yapılması için 
Valilikten arsa bilgi ve belgeleri istenilmiştir. 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli Siverek İlçesini Viranşehir'e bağlayan yola 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in ya
zılı cevabı (7/502) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve İskân 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz. ederim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa Milletvekili 

Şanlıurfa Siverek İlçesini Viranşehir'e bağlayan 
yol ipekyoluna bağlantısı bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 

1. Halen bozuk bir stabilize yol durumunda olan 
bu yolun 1985 yılı programında asfalt yapılması plan
lanmış mıdır? 

2. 1985 programına alınmamış ise, bölgenin geri 
kalmışlığı ve bu yolun bölge için hayatî önemi göz 
önünde tutularak özel bir ödenek konulması müm
kün değil midir? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Ankara 
Sayı : A-13/01/1710 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vecihi 
Ataklı'nın yazılı soru önergesi. 

6 . 5 . 1985 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 Nisan 1985 gün ve 7/502-3301/13042 sa
yılı yazınız. 
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Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı'nın 
«Şanlıurfa İli Siverek ilçesini Viranşehir'e bağlayan 
yol» hakkındaki yazılı soru önergesine ilişkin cevap
lar aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Halen bozuk bir stabilize yol durumunda 
olan bu yolun 1985 yılı programında asfalt yapılması 
planlanmış mıdır? 

Cevap 1. Anılan il yolu; Karayolları Genel Mü
dürlüğünün 1985 yılı Asfalt Çalışma Programında 5 
Km. Astarlı Sathi Kaplama yapımı olarak yer almak
tadır. 

Soru 2. 1985 programına alınmamış ise, bölge
nin geri kalmışlığı ve bu yolun bölge için hayati öne
mi göz önünde tutularak özel bir ödenek konulması 
mümkün değil midir? 

Cevap 2. Karayolları Genel Müdürlüğünce ila
ve ödenek temin edildiği taktirde, bu ödenek nispe
tinde daha fazla tulde, yolun asfalt kaplamasının ya
pılmasına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
• Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı ve Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Vekili 
5. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan İli Çayırlı İlçesinin bazı köylerinin elektrik 
soruntma ilişkin sorusu ve Ener\i ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/520) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Veysel Varol 

Erzincan Milletvekili 

• ı m*'. 

7 . 5 , 1985 O : 1 

1. Erzincan ili Çayırlı İlçesinin 1985 yıünda kaç 
köyüne elektrik getirilmesi düşünülmektedir? 

2. Bu ilçenin en uzak köyü olan ve Erzurum 
İline sınır olup, bugüne kadar hiçbir hizmet götürül-
memiş bulunan Doluca Köyüne hangi tarihte elek
trik verilmesi düşünülmektedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 6 . 5 . 1985 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-053-2-1319-8489 

Konu : Soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 18.4.1985 tarih ve 6/339-3346/13216 sa

yılı yazınız. 
b) 29.4.1985 tarih ve 7/520-3346/13216 sayılı ya

zınız. 

İlgi (b) deki yazınızla, yazılı soruya çevrilmiş ol
duğu bildirilen Erzincan Milletvekili Sayın Veysel 
Varol'un, Erzincan İli Çayırlı İlçesine bağlı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin soru önergesi ile ilgili cevap
lar aşağıda sunulmuştur. 

1. 1985 yılında Erzincan İli Çayırlı İlçesinin 2 
köyüne elektrik götürülecektir. 

2. Çayırlı İlçesinin Doluca Köyü 1986 yılında 
elektriklendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sudi Türel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

95 İNCİ BİRLEŞİM 

7 . 5 . 1985 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK iŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MEdLÎS ARAŞ 

TIRMA0I YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, is
tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkiri 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (X) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

4. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

6. - - istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

(X) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. - Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım
layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/316) 

8. —• İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

10. — İçel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

11. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 1 6 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

13. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

14. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

17. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz
bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

(Devamı arkada) 



18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

19. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, turistik 
yörelerdeki alkol yasağına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/343) 

20. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Atatük Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

21. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

22. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik ted
birlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/346) 

23. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
köy ve mahalle muhtarlarının aylık ücretlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yeminli özel teknik bürolara ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtlan ihalesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana
vatan Partisi büyük kongresinde 'bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi- (6/350) 

7 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 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 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10,1984) 

2. — 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Madde İla
vesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/681) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
3.5.1985) 

3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 sayılı Tü
tün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü 
Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanu
nunun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 
sayılı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sa
yısı : 306) (Dağıtma tarihi : 3.5.1985) 

4. — 'Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma ta
rihi : 3.5.1985) 

5. — 25.8.1971 Tarihli ve 1475 Sayılı İş Kanunu
nun 84 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hüküm 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sayısı : 
2,93) (Dağıtma tarihi : 2.5.1985) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : â07 

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir 
Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/681) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararları 26 . 4 . 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn.Md. 18/101-1682/03121 

TÜRKİYE BÜYÜK (MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21 . 3 .1985 tarihinde ka
rarlaştırılan «1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
> Turgut Özdt 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 1567 sayılı (Kanun, 25.2.1930 ıtarihıinde geçici bir süre ıüe 
yürürlüğe girmeMle, Türkiye'de dövize (kambiyoya) ilişilişkin esaslar ilk defa düzenlenmiş bulunmaktadır. j 

Başlangıçta, Bakanlar Kuruluna dövıiz istemlerinim düzenlenmesi ve Türk Parasının kıymetinin Korun
ması atmacıyla gerekli görülecek kararları almaya yetki yeren ve bazı ceza hüıküm'lerini kapsayan bu Kanun, 
sonradan birçok değişikliklere uğramış ve yürürlük süresi çeşitlli kanunlarla uzatılmış ve nihayet 11.2.1970 
günlü ve 1224 sayılı Kanunla süresiz olarak yürürlükte bırakılmıştır. 

Halen değişiklikleri 'ile birilikte yürürlükte bulunan bu Kanunda suçla ceza arasında denge kurulamamış-
itır. Dövize ve Türk Lirasına ilişkin .en ufak kayıplar ve bu konudaki en basit usulsüzlükler dahi yedi aydan 
başlayan hapis cezalarının sebebi olarak uygulama devam edegeknişıtıir. 

Dışa açılan 'ekonominin gereklerine uygun olarak ve ekonomik suçlara sadece ekonomik müeyyide uy
gulanması prensibini hâkim kılmak amacıyla parasal suçların parasal cezalarla karşıflanıması anlayışıyla ili
şikte değişMik tasarısı hazıdanmı$^ 

MADDE GEREKÇELERİ 

1'. Tasarının 1 inci maddesiyle 1567 sayılı Kanunun 3 üncü maddesii değiştirilmektedir. Yeni düzen
lemeyle hapis cezası kaldırılmakta, müeyyide olarak sasadece ağır para cezası ile yakalanan eşya veya kıy
metlerin müsaderesi öngörülmektedir. (Müsadere edilememesi halinde ise eşya veya kıymetin rayiç değeri ka-. 
dar tazminata da hükmedilecektir. 
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2. Tasarının 2 nci maddesiyle Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilerek resmî bilir
kişi listelerinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenmesi hükme bağlanmıştır. 

3. Tasarının 3 üncü maddesiyle Kanuna 'bir ek madde ilave edilm'iş ve Kanunun 1 inci maddesine göre 
alınacak Bakanlar Kurulu Kararlarında bilahara lehe olarak yapılacak değişikliklerin, değiştirilen veya kal
dırılan karanlara muhalefet etmiş ol'anlar hakkında da uygulanması imkânı getirilmiştir. Böylece, daha önce 
yasaklanmış bir davranışın bilahara yasak olmaktan çıkarılması halinde evvelce bu gibi davranışlarda bu
lunmuş olanların fiillerinin de suç olmayacağı ve haklarında müeyyide uygulanmayacağı hükme bağlanmış
tır. Bu hüküm Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesine paralel bir hüküm niteliğindedir. 

4. Tasarının getirdiği yeni sistem nedeniyle, daha önce suç işlemiş olanların durumlarını düzenleyen bir 
geçici maddeye yer Verilmiştir. 

5. Tasarının 4 üncü maddesi yürürlük, 5 inci maddesi yürütme i e ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/681 
Karar No. : 71 

2,5, 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına ve Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı Sayın Adalet Bakanı M. Nejat Eldem'in 
ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görü
lerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Başikanvekili 
Ahmet İlhami Kösem 

Malatya 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üyö 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Hasan Al tay 

Samsun 
Kamara karşıyım. 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 
Tümüne muhalifim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 307) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl-
rnasınn ve Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dafir 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1567 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Gerçek ve tüzelkişilerin, 1 inci mad
deye göre alınan kararlara aykırı davranışta bulunma
ları halinde, eşya ve kıymetlerin değerine göre yüzbin 
liradan on milyon liraya kadar ağır para cezasına. 
hükmolunur. 

Bir defaya mahsus olsa dahi her türlü mal, kıy
met, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya 
bu işlere tavassut edenlerden, bu muamelelerinden 
doğan alacaklarını; 1 inci madde uyarınca' çıkarılacak 
kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda tayin 
edilen müddetler içinde memlekete getirmeyenler, it
halat ve ihracatla diğer işlerinde döviz veya Türk 
Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı muamelelerde 
bulunanlar veya bu nevi muamelelere teşebbüs eden
ler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Tekerrür halinde verilecek cezalar iki kat olarak 
hükmedilir. 

Yakalanan eşya ve kıymetler müsadere olunur. 
Müsadere edilememesi halinde eşya veya kıymetin 
rayiç değeri kadar tazminata hükmedilir.» 

MADDE 2. — 1567 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Cumhuriyet Savcılıkları ve mahkemeler bu Ka
nun hükümlerine istinaden cereyan edecek takip ve 
duruşmalarda bilirkişi dinlenmesine lüzum gördükleri 
takdirde münhasıran resmî bilirkişi listesinde isimleri 
yazılı kimselerden seçecekleri bilirkişilerin rey ve mü
talaasını alırlar. Resmî bilirkişi listeleri her yargı çev
resi için dokuzar kişiden aşağı olmamak üzere Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinin mütalaası alınmak suretiyle Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit olunur.» 

MADDE 3. 
de eklenmiştir. 

1567 sayılı Kanuna aşağıdaki mad-

«EK MADDE — Bu Kanunun 1 inci maddesine 
göre Bakanlar Kurulunca alınan kararlarda lehe de
ğişiklik yapılması veya bu kararların yürürlükten kal-

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl-
ınasına ve Kanuna Bir Ek Madde İlavesine DaSr 

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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 307) 
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(Hükümetin Teklif Etftiği Metin) 

dırılması hallerinde; değiştirilen veya kaldırılan karar
lara aykırı davranışta bulunmuş olanlar hakkında, 
failin lehine olan kararlar ve kanun hükümleri tatbik 
ve infaz olunur.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte 1567 sayılı Kanuna muhalefetten dolayı 
tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilirler. 

1567 sayılı Kanuna göre verilmiş ve henüz yeri
ne getirilmemiş mahkûmiyet kararlarının yalnızca pa
ra cezalarına ilişkin kısımları infaz olunur, infaz edi
lecek para cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tu
tuklu kalınan süreler ile infaz edilmekte olan hürriyeti 
bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler, 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendindeki 
cürümler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edi
lerek mahsup edilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı, 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakamı 
C. Büyükbaş 

Devlöt Bakanı 
A. Karaeyli 

İçişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H.H. Doğan 

UJlaştMima Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Tiıoaıret Bakam 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam V. 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
./ S. Giray 

Tarim Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S.'N. Türel 

21 . 3 . 1985 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümırük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

SağMc ve Sosyal Yardım Bakanı 
M, Aydın 

Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 307) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 306 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı 
Maddeleri ile 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki 
Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz 
Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 Sayılı 
Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu (1/682) 

T, C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 26 . 4 . 1985 

Sayı :• K. K. Gn. Md. 18/ 
101-1891/03441 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.3.1985 tarihinde kararlaştırı
lan «1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1117 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci Mad
desinin Değiştirilmesine ve 1918 saydı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kaçakçılık suçlarını, ihlal ettikleri hukukî menfaat yönünden iki grupta düşünmek gerekir. 
Bir kısım kaçakçılık suçları; yurt ekonomisine, Devletin iç ve dış emniyetine, ülke çıkarlarına zarar vermek 

amacıyla işlenirler. İthal veya ihracı yasak olan veya meri ithalat ve ihracat rejimlerine göre ithal veya ih
racı mümkün olmayan veya belirli kayıt ve şartlara bağlı bulunan eşya veya maddelerin bu suça konu olması 
halinde yurt ekonomisinin, Devletin iç ve dış emniyetinin ve ülke çıkarlarının, ithalat ve ihracat rejimi karar
ları ile gözetilen ekonomik hedeflerin zarar göreceği veya ekonomik düzeninin bütünüyle zedeleneceği şüphe
sizdir. Bu tür suçların ihlal ettiği hukukî menfaatler, Devletin yüksek menfaatleridir. 

Diğer fesim kaçakçılık suçları ise, Devletin ithal ve ihracata alacağı vergi ve resimleri hiç ödememek, nok
san ödemek veya zamanında ödememek suretiyle ekonomik menfaat temin etme amacı ile işlenirler. Bu ama
cı güden kişi daha düşük tarifeden vergi ödemek, noksan ödemek veya hiç ödememek için mal veya eşyayı 
başka türlü beyan etmek veya muafmış gibi göstermek veya ithal ettiği eşyayı gümrük muamelesine arzetme-
mek yollarından birine başvurmaktadır. Burada suçun ihlal ettiği menfaat, Devletin vergi alacağını zamanın
da ve tam olarak alamamasından ibaret olmaktadır. Bu hallerde yurt ekonomisine, Devletin iç ve dış emniye
tine, ülke çıkarlarına, ithalat ve ihracat rejimi kararlarıyla güdülen ekonomik politikaya verilmiş bir zarar 
söz konusu değildir. 



Devletin vergi alacağım zamanında ve tam olarak alamamanın müeyyidesi, çeşitli kanunlarda yer almış 
bulunmaktadır. Bu müeyyide, ödenmeyen veya eksik ödenen verginin zamlı olarak gecikme faizleriyle birlikte 
tahsil edilmesidir. Bu kanunlarda genel prensip ekonomik suça ekonomik ceza uygulamasıdır. Bu genel pren
sibi 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda da gerçekleştirmek üzere bu Kanunda değişiklik 
yapılması zarureti duyulmuştur. 

Gerçekten, ekonomik suçlan cezalandırmakla Devletin iki menfaati korumak istediği göze çarpmaktadır. 
Devlet bir taraftan ekonomik faaliyetin normal bir şekilde işlemesini sağlamak istemekte, diğer taraftan ken
di gelir kaynaklarını muhafaza etmek maksadım gütmektedir.Bu iki menfaati sağlamak, esasta, malî ve ikti
sadî tedbirlerle gerçekleşebileceğinden suç tehdidini, hapis cezasını mümkün mertebe az kullanmak gerekir. 

Bu iki menfaati sağlamak, esasta, malî ve iktisadî tedbirlerle gerçekleşebileceğinden suç tehdidini, hapis 
cezasım mümkün mertebe az kullanmak gerekir. Ekonomik suçlarla mücadele konusunda en etkin silah, yine 
ekonomik, malî ve idarî tedbir ve müeyyidelerdir. Hapis cezası ise son çare sayılmak gerekir. Şiddetli ceza 
sistemi özellikle ekonomik suçlarda ters tepen bir silahtır. Ekonomik düzendeki aksaklıklar cezaların artırıl
masıyla giderilemez. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki kaçakçılık suçları, ekonomik suç olma vasfı 
da dikkate alınarak iki gruba ayrılmış ve cezaları da buna göre yeniden tespit edilmiştir. 

Birinci gruba, memlekette ithal veya ihracı özel kanunlarla veya ithal ve ihracat rejimi kararlarıyla yasak
lanmış olan malların kaçakçılığı teşkil etmektedir. Bunlar için ağır para cezasının yanı sıra hürriyeti bağlayıcı 
ceza ve eşyanın müsaderesi öngörülmektedir. 

İkinci gruba girenler ise ithal ve ihracı yasak olmayan malların kaçakçılığı olup, bunlar için sadece ağır 
para cezası ve eşyanın müsaderesi esası getirilmiştir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda bu amaçlarla değişiklik yapılırken, bu Kanunla 
ıbağlanftıliarı buflıuınan, 1177 sayılı Tültüın ve Tütün Tekeli Kanunu ile 3078 sayılı Tuz Kanununda değişiklik 
yapılması zorunlu görülmüş, bağlantı sebebiyle bu değişiklikler tasanda yer almıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının 1 inci maddesiyle Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmektedir. Bu deği
şiklikle, Tasarının genel esprisine uygun olarak ceza hükmü; memlekete lilthlailü özel fcanulaırla veya ithalat 
rejimi kararlarıyla yasaklanmamış mal ve eşyalar için sadece para cezası, yasaklanmış mal ve eşyalar için ise 
hem hürriyeti bağlayıcı ceza hem de para cezası olarak yeniden belirlenmiştir. 

2. Tasarının 2 nci maddesinde Kanunun 20 nci maddesi aynı şekilde değiştirilerek, yurda ithali yasak ol
mayan malların kaçakçılığında sadece para cezası, yasaklanmış mallarda ise para cezasının yanısıra hürri
yeti bağlayıcı ceza da verilmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, para cezasının hesaplanmasında uygulanan 
oran beş mislinden üç misle indirilmiştir. 

3. Tasarının 3 üncü maddesiyle Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek müeyyide, it
hal ve ihracı yasaklanmış mallarla yasaklanmamış mallar bakımından diğer maddelerdeki değişiklik doğrultu
sunda yeniden belirlenmiştir. 

4. Tasarının 4 üncü maddesiyle Kanunun 27 nci maddesine dördüncü fıkra olarak eklenen yeni hüküm
le, kaçakçılığa konu olan mal veya eşyanın memlekete ithal veya ihracının yasaklanmamış mallardan olması 
halinde sadece para cezasının hükmedilmesi öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) 
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5. Tasarının 5 inci maddesi, Kanunun ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının değişikliği ile ilgi
lidir. Söz konusu değişiklikle madde ikiye ayrılmış, Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre alı
nan Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı davranışlar için hem hürriyeti bağlayıcı ceza hem de para cezası veril
mesi ilkesi benimsenmiştir. Zira, Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre Hükümetçe alınacak 
kararlar, iç ve dış emniyetin sağlanması; halkın, hayvanların, bitki ve ürünlerin hastalıklardan korunması; 
tarihî ve sanat eserlerinin memleketten çıkarılmasının önlenmesi; malî ve iktisadî zaruretler; misilleme gibi 
son derece önemli sebeplere dayanmaktadır. Bu türlü karara aykırı davranış halinde hapis cezası verilmesi 
uygun görülmüştür. N 

Maddenin ikinci fıkrası ise ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan 
kayıt ve şartlara aykırı davranışı düzenlemekte olup müeyyidesi sadece para cezası olarak belirlenmiştir. 

Maddedeki para cezası miktarı da, günün ekonomik şartlarına uygun şekilde artırılmıştır. 

6. Tasarının 6 nci maddesiyle Kanuna bir ek madde ilave edilmektedir. Türk Ceza Kanununun 2 nci 
maddesinde yer alan ve iki kanun arasında farklı hüküm bulunması halinde failin lehine olan kanunun uy
gulanacağına dair genel hüküm, Bakanlar Kurulunca alman kararlar arasında farklılık bulunması halinde 
uygulanamamaktadır. Halbuki, 1567 sayüı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile 1615 sayılı 
Gümrük Kanununda olduğu gibi Bakanlar Kuruluna, memleket ekonomisini düzenlemek amacıyla çeşitli ka
rarlar alma yetkisi veren kanun hükümleri bulunmaktadır. Bu suretle alınan kararlarla bir fiil suç niteliği 
kazandığı gibi evvelce suç olduğu halde bilahara suç olmaktan çıkarabilmektedir. Ancak, bu durum müey
yidelerin farkü uygulanması gibi adalet ilkelerine ters düşen sonuçlar doğurduğundan 1918 sayüı Kanuna 
eklenen bu maddeyle konuya çözüm getirilmiştir. Böylece, Bakanlar Kurulunca çıkanlan ithalat veya ihracat 
rejimi kararlarında veya benzer kararlarda sonradan lehe değişiklikler yapüdığı takdirde, bu değişiklikten ön
ceki kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar için de yeni karardaki lehe hükümlerin uygulanması ve 
müeyyide tatbikinde de yeni kararın temas ettiği lehteki kanun hükümlerinin tatbiki mümkün olacaktır. 

7. Tasarının 7 nci maddesiyle 1918 saydı Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendi, 25 inci maddesinin 
ikinci fıkrası ve ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendindeki hüküm nedeniyle, geçici ithal ve geçici muaflık üe geçici ih
raç hallerinde, bazı ahvalde kaçakçılık suçu oluşmaktadır. Genellikle teşvik tedbirleriyle ilgili malları kapsa
yan bu konuda esasen 1615 sayılı Gümrük Kanununun 149 ve 156 nci maddelerinde para cezası öngörülmüş 
bulunduğundan bu gibi eylemlerin Kaçakçılık Kanunu kapsamından çıkarılması uygun bulunmuş ve bu hu
susu düzenleyen hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

Keza, 25 inci maddenin birinci fıkrasında istimal ve istihlak kaçakçılığı düzenlenmiş ve para cezası ile 
müeyyide altına alınmıştır. Ancak, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında, para cezasının beşbin lirayı geç
mesi halinde hürriyeti bağlayıcı cezaya da hükmedilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, suçun niteliği de dikka
te alınarak Tasarıyla ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmakta ve para cezası yeterli görülmektedir. 

1918 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde, yurt dışından getirilen zatî eşyayı ticaret maksadıyla satın 
alanlar cezalandırılmakta bu eşyaları kendüerine satanlar için ise herhangi bir müeyyide bulunmamaktadır. 
Yurda zatî eşya olarak getirilip millüeştirilmiş olan bu malların yurt içinde başkaları tarafından alınıp satıl
ması son derece tabiî bulunduğundan Kanunun ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

8. Tasarının 8 inci maddesiyle 1177 saydı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü mad
desinin (a)'bendinin birinci, paragrafı değiştirilmektedir. Söz konusu hükümde, yabancı memleketten gelen yol
cuların beraberlerinde 200 adet sigara getirebilecekleri ifade edilmekte, yönetmelikte ise bu miktar 400 olarak 
belirlenmiş bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle, uygulamadaki aksaklığı gidermek ve idareye seyyaliyet tanı
mak amacıyla bu miktarın yönetmelikte belirlenmesi öngörülmüştür. 
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9. Tasarının 9 uncu maddesiyle 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi değiştirilmektedir. Söz ko
nusu Kanunda, tekele tabi olsa dahi tuzu, nakliye tezkeresinde yazılı süreden sonra gideceği yere ulaştırmak 
kaçakçılık suçu sayılmıştır. Oysa, Kanunun 1 inci maddesinde kaçakçılık suçunun genel tarifi yapılırken ko
nu sadece izinsiz tuz istihsaline münhasır kılınmıştır. Bu nedenle, 27 nci madde yeniden düzenlenmiş ve sa
dece izinsiz tuz istihsali ile bu tuzların nakli ve bulundurulması ve yurt dışından kaçak tuz getirilmesi halle
rinde Kaçakçılık Kanununun uygulanacağı belirtilmiştir. 

10. Tasarının 10 uncu maddesinde, 1918 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yazılı olan ve para cezaları
nın hesaplanmasında uygulanan oranlarda indirim yapılmakta; söz konusu Kanunun 25 inci maddesinin ikin
ci fıkrası yürürlükten kaldırıldığı için diğer maddelerde bu fıkraya ve bundan sonra gelen fıkraya yapılan 
atıflar sebebiyle uygulamada tereddütler meydana gelmemesi bakımından atıf hükümleri yeni düzenlemeye pa
ralel şekilde değiştirilmektedir.. 

11. Tasarının, 1918 ve 3078 sayılı Kanunlarda yaptığı değişiklikler nedeniyle, daha önce bu Kanunlara 
göre işlenmiş, suçların vasıflarında ve müeyyidelerinde de önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu du
rum karşısında, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi gereğince lehe olan hükümlerin uygulanacağı tabiî bu
lunmakla birlikte tatbikatta tereddütlere yer vermemek bakımından bir geçici madde düzenlenmiştir. 

12. Tasarının 11 inci maddesi yürürlük, 12 nci maddesi yürütmeyle ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/682 
Karar No, : 72 

2 . 5 ,1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kamnıun Bazı Maddeleri ile 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci Mad
desinin Değiştirilmesine ve 1918 sayıh Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı Sayın Adalet 
Bakanı M. Necat Eldem'in ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşül
müş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul ilave ve deği
şiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 2 nci maddesinin son fıkrasında bulunan «yakalanmaması» kelimesi «yakalanamaması» şek

linde düzeltilmiştir. 
3. Tasarının 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
4. Tasarının 8, 9 ve 10 uncu maddelerinin yerleri, kanun tekniğine ve Tasarının adına uygun olarak de

ğiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
5. Tasarının Geçici Maddesi metne açıklık getirmek üzere gerekli ilaveler yapılarak benimsenmiştir. 
6. Tasarının 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
5 inci maddedeki ceza 
miktarına muhalifim. 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
5 inoi maddeye karşıyım^ 

Başkanvekili 
Ahmet İlhami Kösem 

Malatya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 
5 inci maddeye muhalifim. 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 
5 inci maddedeki ceza 

asgarî haddine muhalifim. 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye Üye 
Mehmet Bağçeci Selâhattin Taflıoğlu 

Yozgat Yozgat 
Muhalifim. 
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H Ü K Ü M E T I N TEKUtF E T T I Ğ I M E T I N 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Saydı Tütün ve Tütün 
Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 27 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve 1918 Saydı Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yolcuların beyanlarına mühal'if olarak yanlarında veya kaplarında zuhur eden ve ticarî mahiyet ve mik
tarda olan eşyalariyle gümrükten kaçırılmak maksadına müstenit olarak sandık, bavul, çanta ve bunlara ben
zer eşya veya kaplarında veya bunların muhteviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya üstünde bulun
durduğu eşyanın gizli yerlerinden veya yastık, yorgan ve şiltelerin içinden çıkarılan veya ayakkabılarına yer
leştirilmiş, vücutlarına sarılmış veya sıkıştırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir suretle muayeneye arz edil
memiş olan gümrüğe ve tekele tabi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı verilmekle beraber, yukarıda zik
redilen mal veya eşya, özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararıyla memlekete ithali yasaklanmış mallardan 
değilse fail, eşyanın gümrüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile 'birlikte özel kanun
larında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Özel kanunlarında 
para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bu malların gümrüklenmiş piyasa 
değeri miktarınca bir meblağ ilâve olunur. Mal veya eşyanın, memlekete ithalinin özel kanunlarla veya it
halat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar 
hapis cezasına da hükmolunur.» 

MADDE 2. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile veya suistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe 
aykırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik re
sim veya vergi ödemek- veya resim, veya vergileri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptı
rılmış veya resim veya vergiye ta'bi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya tekele tabi bir malı 
tekel dışında göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyenler, hak
kında, resim veya vergileri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, resim veya vergileri ödenmemiş 
olan mal veya eşya için de tekmil resim veya vergilerin, tekele tabi madde veya mallar için ise gümrüklenmiş 
piyasa değerinin üç misli ağır para cezası hükmedilir. 

Mal veya eşyanın memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması 
durumunda, iki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile birlikte mal veya eşyanın gümrüklenmiş piyasa de
ğerinin üç misli ağır para cezasına hükmolunur. 

Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde müsaderesine karar verilir, yakalanmaması halinde ise yuka
rıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş piyasa değeri de ilave olunur.» 

MADDE 3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki fıkra dışında kalan ve bu Kanunda ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suç
larının failleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile 
birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır 
ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Mal veya eşyanın, memlekete İthalinin veya ihracının özel 
kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumlarında fail hakkında ayrıca bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur.» 

MADDE 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 27 nci maddesine üçüncü fıkra
dan sonra dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen mal veya eşyanın özel kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi karar
larıyla memlekete ithali veya ihracının yasaklanmış olmaması halinde yukarıdaki fıkralarda zikrolunan hapis 
cezasına hükmedilmeyip sadece ağır para cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ' METİN 

1918 Sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri ile 1177 Sayılı Tütün ve Tütün 
Teke]] Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayıh Tuz Kanununun 27 nci Mad-

deslUnıJı Değiştiriibnesline ve 1918 Sayıh Kanuna Bir Ek Madde ilavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 İnci maddesi Komisyonumuzca aynen'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1918 Gayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile veya suiistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe ay
kırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik re
stim veya vergi ödemek veya resim veya vergileri ödememde, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptı
rılmış veya resim veya vergiye tabi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya tekele tabi bir 
malı tekel dışında göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyen
ler, hakkında, resim veya vergileri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, resim veya vergileri 
ödenmemiş olan mal veya eşya için de tekmil resim veya vergilerin, tekele ••tabi madde veya mallar için ise güm-
rüklenmiş piyasa değerinin üç misli ağır para cezası hükmedilir. 

Mal veya eşyanın memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olma
sı durumunda, ilki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile birlikte mal veya eşyanın gümrüklenimiş piyasa de
ğerinin üç misli ağır para cezasına hüfcmolunur. 

Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde müsaderesine karar verilir, yakalanamaması halinde ise yuka
rıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına güımrüklenmİş piyasa değeri de ilave olunur.» 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü 'maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetim Teklif Ettliği Metin) 

MADDE 5. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Ek 2 nci Maddesinin (III) numa
ralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«III. — Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına aykırı 
olarak herhangi bir madde ve eşyayı memlekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere 
teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzbin liradan onmilyon liraya kadar ağır para ceza
sıyla cezalandırılırlar. 

İthal ve ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı olarak 
veya izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gibi göstererek herhangi bir madde veya eşyayı memlekete it
hal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler yüzbin liradan onmilyon liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde tayin edilecek pa
ra cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse yüzbin. liradan onmil
yon liraya kadar bir meblağ ilave olunur.» 

MADDE 6. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde ilave edil
miştir. 

«EK MADDE 7. — İthalat ve İhracat rejimi kararlarında veya 1615 sayılı Gümrük Kanununun 19 ve 20 
ndi maddelerine göre Bakanlar Kurulunca alınan kararlarda lehe değişiklik yapılması veya bu kararların yürür
lükten kaldırılması hallerinde; değiştirilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar hak
kında failin lehine olan kararlar ve kanun hükümleri tatbik ve infaz olunur.» 

MADDE 7. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men Ve Takibine Dair Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendi, 25 
înci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendinin 
birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı memleketten gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri tütün mamullerinin cins ve miktarı Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.» 

MADDE 9. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Bu Kanunun 1 inci maddesine aykırı davranarak izinsiz tuz istihsal edenler ile bu şekilde 
istihsal edilmiş tuzları nakledenler, bulunduranlar ve yabancı memleketten Türkiye'ye kaçak tuz sokanlar hak
kında ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 10. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci 
fıkrasındaki «'beşmisli» ibaresi «üçmisli» olarak; 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki «beşmisli» 
ibaresi «döftmisli» olarak, «onmi'sli» ibaresi ise «altmışmi'sli» olarak; 34 üncü maddenin beşinci fıkrasındaki 
«25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı ceza» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza» olarak; 
41 ve 43 üncü maddelerinde yazılı «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında» ibaresi «25 inci maddenin ikinci 
fıkrasında» olarak; 55 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı «25 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarıyla» 
ibaresi «25 inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değiştirilmiştir. 
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((Adalet Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fık
rasındaki «beş misli» ibaresi «üç misli» olarak; 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki 'beş mis
li» ibaresi «dört misli» olarak, «on misli» ibaresi ise, «altı misli olarak; 34 üncü maddenin beşinci fıkrasında
ki «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı ceza» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza» 
olarak; 41 ve 43 üncü maddelerinde yazılı «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında» ibaresi «25 inci maddenin ikin
ci fıkrasında» olarak; 55 inci maddenin birinci fıkrasın da yazılı «25 inci maddenin birinai ve'ikinci fikralarıyla» 
ibaresi «25 inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 9. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendinin 
bininci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı memleketten gelen yolcuların 'beraberlerin de getirecekleri tütün mamullerinin cins ve miktarı Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.» 

MADDE 10. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde. 27. —Bu Kanunun 1 inci maddesine aykırı davranarak izinsiz tuz istihsal edenler ile bu şökilde is
tihsal edilmiş tuzlan nakledenler, bulunduranlar ve yabancı memle'ketten Türkiye'ye kaçak: tuz sokanlar hak
kında ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygulanır.» 
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(Hükümetin Tekif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası hükümle
rine muhalefetten açılmış kamu davalarından; 

a) Durumları 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri 
ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine uyanlardan tutuklu veya 
hükümlü olanlar derhal tahliye edilirler. 

b) Durumları 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri 
ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine uyanlar hakkında ve
rilmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet kararlarının sadece para cezasına iliş'kin kısımları infaz 
olunur, tnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tutuklu kalınan süreler ile infaz edil
mekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde cürümler için gösterilen asgarî hadde göre 
hesap edilerek mahsup edilir. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu
nun 1 inci maddesinin (F) bendi ile Ek 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı davranıştan dolayı; 

a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına, 
b) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırılmasına, karar verilir. 
c) Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilir, mahkûmiyet hükümleri infaz edil

mez ve hükmün kanunî neticeleri kalkar. 
3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyarınca 

haklarında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, durumları 
3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesinin bu kanunla değişik hükümlerine uyanlardan, tutuklu veya 
hükümlü bulunanlar derhal tahliye edilir. 1918 sayılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan mah
kûmiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün bütün kanunî neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hükümlülükte 
fiilen geçirilen süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının bi
rinci bendinde cürümler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı Tuz Kanununa göre 
hükmedilen para cezasından mahsup edilir. 

MADDE 11. —> Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem ' 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Genç. ve Spor Bakanı V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz . 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İsteri Bakara 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

27 , 3 . 1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

(Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bafcanu 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) 
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((Adalet Komisyonumun Kalbul Ettiği Metlin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Bk 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası hükümleri
ne muhalefetten açılmış kamu davalarından; 

a) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile 
Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanun la değişik hükümlerine göre sadece para cezası verilme
sini gerektiren tutuklu veya hükümlüler derhal tahliye edilirler. ^ 

b) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile 
Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece para cezası ve
rilmesini gerektirenler hakkında verilmiş ve henüz yerine geMmemiş mahkûmiyet kararlarının sadece para 
cezasına ilişkin kısımları infaz olunur, tnfaz edilecek pa ra cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tutuklu ka
lınan süreler ile infaz edilmekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 'birinci 'bendinde cürümler için gösteri
len asgarî hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
1 inci maddesinin (F) 'bendi ile Ek 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı davranıştan dolayı; 

a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına, '-
h) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırılmasına, 
Karar verilir. 
c) Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilir, mahkûmiyet hükümleri infaz edilmez 

ve hükmün kanunî neticeleri kalkar. 
3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyarınca hak

larında 1918 savılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, 3078 sayılı Tuz Ka
nununun 27 nci maddesinin hu Kanunla değişik hüküm terine göre kapsam dışında kalan tutuklu veya hüküm
lüler derhal tahliye edilir, 1918 sayılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan mahkûmiyet hükümleri 
infaz edilmez ve hükmün bütün kanunî neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hükümlülükte fiilen geçirilen süre
ler 647 savılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde cürüm
ler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı Tuz Kanununa göre hükmedilen para cezasından 

mahsup edilir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 İnci maddesi Komisyo nuimuzca aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 306) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 310 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /663) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 27.3.1985 

Sayı : K.K. Gn. Md. 18/101-1846/03465 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.3.1985 tarihinde karar
laştırılan «Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli ola

cak gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK 
HÜKÜMLERE DAİR KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 
• 

Ceza mevzuatımızda yer alan 'bazı tür suçları işleyen kişilerin, suçu ve diğer failleri son soruşturma açıj 

lıncaya 'kadar açıklamaları 'halinde cezalarından indirim yapılması öngörülmekte, 'bir kısmı suçları (işleyen
ler için ise mensubu 'bulundukları silâhlı çete veya cemiyeti dağıtmaları veya ortaya çıkarmaları veya suç iş
lemesini engellemeleri 'halinde ceza verilmemektedir. Nitekim Türk Ceza Kanununun 141, 142, 170 ve 171 
inci maddeleri ile 404 üncü maddesi buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak, yine Türk Ceza Kanununda 
yer alan ve 'Devlet düzenini yıkmaya yönelik bazı anarşik ve terör nitelikli suçlar için 'bu imkân 'tanınmamıştır. 
Halbuki, böyle bir imkânın tanınması, işlenmiş bazı örgütsel suçların tamamiyle ortaya çıkarılmasına yar
dımcı olabilecektir. 

Bundan ayrı olarak, işlediği suçtan pişmanlık duyarak yaptığı açıklamalarla anarşik ve terör nitelikli suç
ları ve bunların faillerini ortaya çıkaranlar için bazı koruyucu tedbirler alınması bu gibi pişmanlık duyan
ların açıklamalarda 'bulunmalarını teşvik edici bir unsur olacaktır. 

Ancak, 'böyle bir düzenlemeye gidilirken, 'herhangi bir silâhlı çete veya cemiyete mensup olanların ister 
bu teşekkülün işlediği suçlara iştirak etsin isterse etmesin kapsama alınmaları, gizli kalmış bazı örgüt ve suç
ların meydana çıkarılması bakımından faydalı görülmüş ise de bu düzenlemenin devamlılık arzetmesi bazı 
gizli kalmış örgütlerin suç işlemeye devam etmeleri veya 'bazı yeni örgütlenmelere ve suç işlemelere neden 
olabileceğinden konunun, geçici süreli 'bir kanunda düzenlenmesi ve bu geçici süreli kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce işlenmiş suçlara teşmili, yukarıda sözü edilen mahzurları 'bertaraf etmek 'bakımından fay
dalı görülmüştür. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türk Oeza Kanununun 170 inci maddesinde; Hükümet tarafından ihtar vukuundan evvel 
veya vukuunu müteakip, cemiyeti ve çeteyi dağıtanlar veya bunun teşekkülünden gaye olan cürmün işlen
mesini men edenler, cemiyet ve çeteden mukavemet göstermeksizin çekilerek silâhlarını terk ve teslim eden
ler ile taharriyata başlandıktan sonra töhmette şeriki olanları tevkif ettirmek esbabını istihsal edenler hak
kında ceza verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Görüldüğü üzere, bu hüküm cemiyet veya çete kurulması suretiyle işlenen ve Türk Ceza Kanununun 168 
inci maddesinde sayılan 125, 131, 146, 147, 149 ve 156 ncı maddelerdeki suçlara münhasır bulunmaktadır. 
Halbuki, Türk Ceza Kanununda aynı nitelikli bazı maddelerde yazılı suçların da aynı mahiyette işlenmesi 
mümkündür. Bu itibarla, Türk Ceza Kanununun-170 nci maddesine benzer bir hüküm daha geniş kapsam
lı olarak bu Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenmiş ye kapsama Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddeleri ile 146'dan 163 üncü maddeye kadar olan hükümleri de dahil edilmiştir. 

Madde düzenlenirken birinci fıkrada; çete veya cemiyete mensup olanlar ikiye ayrılmış, birinci grup bu 
çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyenleri, ikinci grup ise iştirak etmiş olmakla beraber 
haklarında henüz 'takibata geçilmemiş olanları kapsama almıştır. 

Ancak düzenlemede, işlenen ısuçlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan suçlar 
şeklinde gösterilmiş böylece, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra söz konusu çete veya cemiyet men
suplarının suç işlemeleri ve bu suçlardan dolayı cezadan kurtulmaları ihtimali önlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası ise, Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları 
bu Kanunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden herhangi birinin, haklarında son tahkikat açılıncaya kadar 
yetkili makamlara ihbar etmeleri halinde tertip olunacak cezadan belli nispette indirimi öngörmektedir. Ben
zer uygulama Türk Ceza Kanununun 141/7, 142/7, 404/3-son maddelerinde de mevcut olup söz konusu madde
ler bu nedenle bu madde kapsamına alınmamıştır. 

İkinci fıkradaki bü düzenlemeyle ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verileceği ve diğer ağır hapis ve hapis cezalarının da dörtte bire ka
dar indirileceği hükmü getirilmiştir. Bu suretle,, gizli kalmış bazı çete ve cemiyetler ile bunların işledikleri suç
ların ortaya çıkarılmasında yararlı olacağı düşünülen 'böyle bir düzenlemeye gidilerek memleketin dahilî ve 
haricî emniyetini tehlikeye sokan suç unsurlarının elde edilebilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Gerek halen Türk Cgza Kanununda bulunan bazı hükümler gerekse bu Kanunun birinci 
maddesiyle getirilen hüküm sebebiyle gerekli açıklamalarda bulunmak suretiyle pişmanlıklarını or'taya koyan 
ve bu suretle bazı gizli kalmış örgütler ile suç faillerini ve suçları meydana çıkaran ve böylece Devletin gü
venliği açısından büyük yardımları görülen kişilerin güvenliklerinin sağlanması da bu Kanunla getirilen. ilke
lerin uygulanması açısından faydalı bulunmuş ve bu nedenle 2 nci madde düzenlenmiştir. Bu tedbirler, il
gilinin kimliğinin değiştirilmesi, yurt içinde veya yurt dışında kendisine bazı görevler verilmesi, estetik cerra
hi yoluyla fizyolojik görünümünün değiştirilmesi ve benzeri tedbirler olabilecektir. 

Nüfus Kanununa göre hüviyet değişkliği ancak mahkeme kararıyla yapılabileceğinden, idareye kanunla 
böyle bir yetki verilmediği takdirde bu tedbirin idarece uygulanmasına imkân bulunmadığından, maddede bu 
husus açıkça yazılmak suretiyle, bu yetki sadece bu madde kapsamıyla sınırlı olmak üzere idareye veril
miştir. 

Geçici Madde — Tasarının geçici maddesi iki bölüm halinde düzenlenmiştir. 
(A) bendi altında düzenlenen birinci bölümde; bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce Türk Ceza 

Kanununun 1'25, 131, 141, 142 nci maddeleri ile 146'dan 163 üncü maddeye kadar olan hükümlerinde yazılı 
suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete ve cemiyet mensubu olup da, bu çete ve cemiyet tarafından işle
nen suçlara iştirak etmeyenlerden, haklarında hazırlık ve son tahkikat yapılmakta olanlar ve verilen mahkû
miyet hükümleri kesinleşenlerin durumu ele alınmıştır. İBuna göfe, bu bölüm kapsamına girenlerden, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurup da, çete veya cemiyetin teşekkülü ve 
faaliyetleri hakkında bilgi vermek suretiyle çete veya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına 
sebep olanlar hakkında bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen ve hiç ceza verilmeye
cek hale münhasır bulunan hüküm uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 310) 
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(B) bendi altında düzenlenen ikinci bölümde; Türk Ceza Kanununun 125, ve 131 inci maddeleri ile 146' 
dan 163 üncü maddeye kadar olan hükümlerinde yazılı suçları işleyenler de ikiye ayrılmış ve bunlardan, 
haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşenler, suçlarıyla ilgili 
çete veya cemiyeti veya diğer suç fa'illerini kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye açık
ladıkları takdirde haklarında verilmesi gereken veya verilmiş bulunan cezalar bu Kanunun 1 inci maddesi
nin ikinci fıkrasında yazılı oranlarda indirilecektir. Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya 
hüküm verildikten sonra açıklama yapmış bulunanlar da daha önce böyle bir indirim imkânı bulunmadığı 
için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde mahkemeye başvurmaları halinde haklarında bu 
Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki indirim oranları uygulanacaktır. 

Geçici Maddedeki bu düzenleme ile, bir yandan Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinde yer alan Lehe Ka
nununun tatbik ve infaz olunacağına dair anakurala sadık kalınmakta, diğer taraftan gizli kalmış suçlar ile 
örgütlerin ortaya çıkarılmasına büyük ölçüde imkân sağlanmış olmaktadır. Bu maddeyle ayrıca bu tür da
valara bakan mahkemelere, gerek daha önce yapılmış ihbarlar gerekse Kanunun yürürlüğünden sonra yapı
lacak açıklamalar karşısında, sanık ve hükümlülerin durumlarını inceleyerek gerektiğinde infazın tehirine ka
rar verebilme yetkisi tanınmakta, böylece ileride telâfisi mümkün olmayacak mağduriyetlerin önlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde Kanunun yürürlüğü ile ilgilidir. Bu hükme göre Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girecek ve bü tarihten itibaren üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Üçüncü yılın dolduğu tarihte yürür
lükten kalkacaktır. 

Madde 4. — Bu madde yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/663 3.5. 1985 
Karar No. : 73 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ıBazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasarısı Sayın Adalet Bakanı M. Necat 
Eldem.%1 ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uy
gun gömülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırası ile aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak Askerî Yargitayın bazı siyası ve ideolojik amaçlı 
teşekkül suçlarını, Türk Ceza Kanununun 125 - 173 üncü maddeleri arasında sayılan suçlar meyanında kabul 
etmeyip 313 üncü maddesine dahil edilmesi sebebiyle bu hususlar da madde kapsamına dahil edilmiştir. 

Ayrıca, 1 inci maddedeki «bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen suçlar» metinden çıkarılarak, hük
me genellik kazandırılmış, 2 nci fıkradaki «sön tahkikatın açılması» hususunda, Kanunun yürürlüğe girdik
ten sonra açılacak son tahkikatın ifade edildiği açıkça belirtilmiştir. 

Maddedeki diğer hükümler aynen kabul edilmiştir. 

2. '2 nci maddede yer alan «Askerî Ceza Kanununun 99 uncu maddesi» ibaresi çıkartılmış ve metne açık
lık get'ifmek maksadıyla, koruma tedbirlerinin ilgilinin İsteği üzerine alınabileceği açıkça ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 310) 
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3. Komisyonumuzca , me tne 3 üncü m a d d e olarak ilave edilen hükümle ; vuku bulacak veya daha önce 
vaki o lmuş ihbar ve açıklamalar ın doğruluğunun araştırılması yönünden mahkemen in konuyu İçişleri Ba
kanlığı vasıtasıyla d a araşt ırması öngörülmüştür . Böylece mahkeme , i hba r edilen olaylarla ilgili her türlü bilgi 
ve belgeyi toplayan za'bıta güçlerinin elindeki delillerden kolaylıkla yarar lanmış olacaktır. 

"""•.•rr'4'-.i"r."~i»r.*BWK 
Diğer taraftan, H ü k ü m e t tasarısının geçici maddesinin son fıkrasında yer alan infazın tehiriyle ilgili hü

küm, K a n u n u n t amamına hi tap etmesi gerektiğinden, 3 üncü maddeye aktarılmıştır. 

4, Komisyonumuzca, Tasarıya eklenen 4 üncü maddeyle, bu Kanunun suç failleri tarafından toplu olarak 
anlaşıp, birbirlerini ihbar etmek suretiyle hepsinin birden bu Kanundan faydalanmalarını önlemek ve asıl 
gaye olan gerçek anlamda nadim olmuş kişilerin faydalanması sağlanmak istenmiştir. Bu hükme göre, aynı 
teşekkül, çete veya cemiyete mensup olanların birbirlerini karşılıklı olarak gerek münferiden gerekse toplu 
şekilde ih'bar etme suretiyle cezadan tamamen kurtulmak veya cezalarından indirim yapılmasını sağlamak. 
için başvuracakları bu tür hileli ve muvazaalı ihbar ve açıklamalar Kanun kapsamı dışında kalacaktır. 

5, Komisyonumuz, bu Kanundan yararlanmak için, gerçek dışı ihbar ve açiklamalarda bulunmak sure 
tiyle, Devlet güçlerini gereksiz meşgul edici ve yanlış yönlere sevk edici davranışları da önlemek ve hakika
ten nadim olmuş kişilerin tespitine imkân tanımak amacıyla, Kanuna bir müeyyide maddesi eklemeyi zarurî 
görmüştür. Eklenen bu hükme göre, gerçeğe aykırı olarak kötü niyetle açıklama yapanlar ile gerçekte mevcut 
olmayan delilleri varmış gibi gösterenlere, bu fiillerin 'başka bir suç teşkil etmesi halinde dahi, ayrıca beş 
yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilecektir. 

6. Tasarının geçici maddesi, Komisyonumuzca ikiye ayrılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 
Birinci kısımda; teşekkül, çete veya cemiyet mensubu olup da, bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından 

işlenen suçlara iştirak etmeyenlerin durumu düzenlenmiştir. 

Bu bölümde, esas itibariyle bir hüküm değişikliği yapılmamıştır. Yapılan değişiklikle, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihbar ve açıklamalar ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra yapılacak ihbar ve açıklamalar ayrı bendler halinde, düzenlenmiştir. Diğer taraftan, daha önce ihbar 
ve açıklamada bulunmuş olanların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları 
hususu metinden çıkarılmıştır. Zira bu kaydın muhafazası halinde, ihbar ve açıklamanın doğruluğunun Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde tespit edilememesi takdirinde bu Kanun hükümlerin
den yararlanmaları imkânsız hale gelecektir. 

Geçici maddenin ikinci kısmı teşekkül, çete veya cemiyet mensubu olup da bunların işledikleri suçlara 
fiilen iştirak etmiş olanlarla ilgilidir. Komisyonumuz, bu bölümdekilerle ilgili ceza indirimlerini yeniden tespit 
«itmiş ve konuyu üçe ayırmıştır. Haklarında verilmiş hükümler kesinleşenlerin, ihbar ve açıklamaları için 
ölüm cezası yerine 30 yıldan müebbet ağır hapis cezası yerine 24 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası 
verilmesi, diğer cezaların ise yarısına kadar indirilmesi kabul edilmiştir. Eğer ih'bar ve açıklama, son tahki
kat safhasında yapılmış ise ölüm cezası yerine 20 yıldan, müeb'bet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan az ol
mamak üzere ağır hapis cezası verilecek, diğer cezalar ise, üçte bire kadar iridirilecek'tir. İhbar ve açıklamanın 
takibata başlanmadan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış olması halinde ise aynen tasanda ol
duğu gi'bi ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilmesi diğer cezaların da dörtte bîre kadar indirilmesi öngörülmüştür. 

Komisyonumuz aynen 1 nei maddede olduğu gibi Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesinde Geçici 
madde kapsamına almıştır. 

Komisyonumuzca, Kanunun yürürlükte kalacağı süreyi düzenleyen maddedeki üç yıllık süre iki yıla in
dirilmiştir. 
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Tasarının yürü'tme ile ilgili hükmü aynen kabul edilmiştir. 

Rapor ve Tasarı öncelik ve ivedilikle görüşülmek kaydıyla, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere say
gıyla arz olunur. 

Başkanveteil ve bu raporda sözcü 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malaitya 

Ü y e ^ 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
îhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet. Topaç 

Uşak 

'Üye 
Çofkun Bayram 

Adana 
T.C.K.. 170 ve 171 inci maddeleri 

ile uygulanma kabiliyeti 
doğrulllfculsunida muhalifim. 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Mehmet Bağçeçi 

Yozgat 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Aınlkara 

üye 
Mehmet Sait Erol 

Halkkâri 
5 inci ımaiddede yazılı ceza 

miktarına muhadüflirn 

Üye 
Salih Akan 

Teküırdağ 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yözglalt 
Tüımünıe (karşıyım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 310) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 125, 131, 
141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 üncü mad
delerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silah
lı çete veya cemiyet mensubu olup da; 

a) Bu çete veya cemiyet tarafından bu Kanu
nun yayımı tarihinden önce işlenen suçlara iştirak 
etmeyenlerden, 

b) Bu çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce işlenen suçlara iştirak etmiş 
olmakla beraber haklarında takibata başlanmamış 
olanlardan, 

Çete ve cemiyetin teşekkülü ve faliyetleri hak
kında bilgi vermek suretiyle çete veya cemiyetin da
ğıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olan
lar veya çete veya cemiyet üyeliğinden mukavemet 
göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek güvenlik 
kuvvetlerine silah ve malzemelerini teslim edenler 
veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat gös
terecekleri çaba ile çete veya cemiyetin amaçladığı 
suçun işlenmesine engel olanlar hakkında ceza veril
mez. 

Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci madde
leri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları 
bu Kanunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden bi
ri, suçu ve diğer failleri son tahkikat açılıncaya ka
dar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihbarın doğ: 

ruhığu anlaşıldığı Itakdirde, hal ve şartlara ve faadıise-
nıin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıl
dan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve ağır hapis 
ile hapis cezalan da dörtte bire kadar indirilerek 
hükmolunur. 

MADDE 2. — Haklarında Türk Ceza Kanunu
nun 141 inci maddesinin 7 numaralı fıkrası, 142 nci 
maddesinin 7 numaralı fıkrası, 171 inci maddesinin 
son fıkrası, 404 üncü maddesinin 3 numaralı bendi 
ile son fıkrası, Askerî Ceza Kanununun 99 uncu 
maddesi ve bu Kanunun 1 inci maddesi uygulanan
lar için Devlet tarafından hüviyet değiştirme dahil 
gereken her türlü koruma tedbirleri alınır. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 
Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Siyasî ve ideolojik amaçla suç iş
lemek iç'in Türk Ceza Kanununun 313 üncü mad
desine göre kurulmuş teşekkül; Türk Ceza Kanunu
nun 125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 
163 üncü maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere 
kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da; 

a) Bu teşekkül; çete veya cemiyet tarafından iş
lenen suçlara iştirak etmeyenlerden, 

b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından iş
lenen suçlara iştirak etmiş olmakla beraber hakların
da takibata başlanmamış olanlardan, 

Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faali
yetleri hakkında bilgi yermek suretiyle teşekkül, çete 
veya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıkarıl
masına sebep olanlar veya teşekkül, çete ve cemiyet 
üyelerinden mukavemet göstermeksizin kendiliklerin
den çekilerek güvenlik kuvvetlerine silah ve malzeme
lerini teslim edenler veya verecekleri bilgi ve belgelerle 
veya bizzat gösterecekleri çaba ile teşekkül, çete veya 
cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar 
'hakkında ceza verilmez. 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk 
Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş 
teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç işleyen-' 
lerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci 
maddeleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı 
suçları işleyenlerden biri, suçu ve diğer failleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak sön 
tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve 
ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şartlara 
ve hadisenin hususiyetlerine göre, ölüm cezası yerine 
15 yıldan müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur. 

MADDE 2. — Haklarında Türk Geza Kanunu
nun 141 inci maddesinin 7 numaralı fıkrası, 142 nci 
maddesinin 7 numaralı fıkrası, 171 inci maddesinin 
son fıkrası, 404 üncü maddesinin 3 numaralı bendi 
ile son fıkrası ve bu Kanun hükümierr uygulananlar 
için, ilgilinin isteği halinde Devlet tarafından hüvi
yet değiştirme dâhil gereken her türlü koruma ted
birleri alınır. 
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GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce; 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 131, 141 ve 142 
nci maddeleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı 
suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete veya ce
miyet mensubu olup da bu çete veya cemiyet tara
fından işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden, hakla
rında hazırlık ve son tahkikat yapılmakta olanlar ile 
verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, bu 
Kanunun yürürlüğünden itibaren üç ay içinde yetkili 
mercie veya hükmü veren mahkemeye başvurup da 
çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkın
da bilgi vermek suretiyle çete veya cemiyetin dağıtıl
masına veya meydana çıkarılmasına sebep olanlar 
hakkında bu kanunun 1 inci maddesinin birinci fık
rası hükmü, 

B) Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci mad
deleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suç
ları işleyip, 

a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar 
ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, 
suçlarıyla ilgili çete veya cemiyeti veya diğer failleri, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde davayı görmekte olan veya hükmü veren mah
kemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu açıkla
malarının doğruluğu anlaşılanlara, 

b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir 
safhasında veya kesin hüküm verildikten sonra suç
larıyla ilgili çete veya cemiyeti veya diğer failleri 
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(Adalet Komisyonunun» Kaıbul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanması bakı
mından mahkeme, ihbar ve açıklamanın doğruluğu
nu ayrıca içişleri Bakanlığı vasıtasıyla da araştırır, iç
işleri Bakanlığı mahkemenin yazısı üzerine konuyu 
en kısa zamanda inceleyerek mahkemeye gerekçeli 
bir rapor verir. 

Bu Kanunun uygulandığı hallerde, mahkemece ge
rekli görülürse infazın tehirine karar verilebilir. 

MADDE 4. — Teşekkül, çete veya cemiyet men
suplarının cezadan toplu olarak kurtulmak için ara
larında anlaştıkları subuta ererse bu Kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre yapılacak ihbar 
ve açıklamaların kötü niyetle yapıldığı veya delille
rin uydurulduğu anlaşıldığı takdirde, fiil başka bir suç 
oluştursa bile ayrıca beş yıldan az olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce; 

A) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için 
Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre 
kurulmuş teşekkül veya Türk Ceza Kanununun 125, 
131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 üncü 
maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş 
silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da bu teşek
kül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iş
tirak etmeyenlerden; 

a) Haklarında hazırlık ve son tahkikat yapılmak
ta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesin
leşenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde yetkili merci veya hükmü veren 
mahkemeye başvurup da teşekkül, çete veya cemiye
tin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek su
retiyle teşekkül, çete veya cemiyetin dağıtılmasına 
veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşı
lanlar, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 
haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasın
da veya takibata başlanmadan önce veya verilen hü
küm kesinleştikten sonra yetkili mercilere açıklama 
yapmak suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin dağı
tılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olduk
ları anlaşılmış bulunanlardan yetkili merci veya da
vayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye 
başvuranlar, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

yetkili mercilere açıklamış olup da bu açıklamaları
nın doğruluğu anlaşılmış bulunanlara, Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hükmü 
veren mahkemeye başvurmaları halinde, 

• Bu Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü, 

Uygulanır ve bu hallerde mahkemece gerekli gö
rülürse, infazın tehirine karar verilebilir. 

'(Adalet Komıisyolniiinun Kabul Bttüği Metan) 

Hakkında bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci 
fıkrası uygulanır. 

B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için 
Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre ku
rulmuş teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç 
işleyip veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci 
maddeleri ile 146 ila, 163 üncü maddelerinde yazılı 
suçları işleyip; 

a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar 
ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, 
suçları ile ilgili teşekkül, çete veya cemiyeti ve diğer 
failleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içinde davayı görmekte olan veya hükmü ve
ren mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu 
açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkın
da; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış 
olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususi
yetlerine göre ölüm cezası yerine 30 yıldan, müebbet 
ağır hapis cezası yerine 24 yıldan aşağı olmamak üze
re ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yarısına ka
dar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat 
safhasında yapılmış; ise, hal ve şartlara ve hadisenin 
hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, mü
ebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar 
üçte bire kadar indirilerek hükmolunur, 

b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir 
safhasında veya takibata başlanmadan önce veya ve
rilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili te
şekkül, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili mercilere 
açıklamış olup da bu açıklamalarının doğruluğu an
laşılmış bulunanların yetkili merci veya davayı gör
mekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvur
maları halinde haklarında; açıklamanın hüküm kesin
leştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şart
lara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası ye
rine 30 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 24 yıl
dan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve 
diğer cezalar yarısına kadar indirilerek hükmolunur. 
Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve 
şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası 
yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir 
ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolu
nur. Eğer açıklama takibata başlanmadan önce veya 
hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu Kanunun 
1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer ve yayımı tarihinden üç yıl sonra yürür
lükten kalkar. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer ve yayımı tarihinden iki yıl soma yürürlük
ten kalkar. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

15.3,1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A* Karaevli 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

M'iÜlIî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

MİM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayınıdırlik ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağllıik ve Sosyali Yardım Bakam 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Baıkam V. 
K. Oksay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 310) 




