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önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 468 

19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana ge
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26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 469 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı ki
şilerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 469 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
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ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
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29. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
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len beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/612) 470 
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ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
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ve taşıtma ücretine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/620) 470 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 498 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, yayınevleri ile kitapçılara ta-
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nınan bayi hakkına ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşcıoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/824) 498:499 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Korunması Gerekli Taşınmaz Mal 
Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu'nun * 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mü
kerrem Taşcıoğlu'nun yazılı cevabı 1(7/830) 499:500 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/879) 500:502 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Erzurum Milletvekilli Hilmi NaKbantoglu, Türki

ye'nin kalkınması için halk sektörünün devreye so
kulması ve halka açık anonim şirketler kurulması, 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer, bazı gazetelerin 
zaman zamian meclisin ve mlEetvekülerinin şeref ve 
haysiyetiyle ilgili neşriyat yapmaları, 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçdk da, işçi emekli
lerinin maaş ve vergi iadeleri; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Türkiye - AET Parlamento Komisyonunda açık 
bulunan bağımsız 2 üyelik 'için yapılan seçim sonu
cunda, Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz ve Adana 
Milletvekili Yılmaz Hocaoglu'nun seçildikleri, açık
landı. 

Bingöl Milletvekili Hakkı Artukarsian, 27.2.1986 
tarihli 73 üncü Birleşimde, Kırklareli Milletvekili 
Şükrü Balbacan'ın gündem dışı konuşması sırasında 
yerinden yaptığı müdahaleyi açiklayan bir savunma 
konuşması yaptı; kınama cezası verilmesi, oylama 
sonucunda, reddedliM. 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 
in, Kahramanmaraş'ta yayınlanan bir gazetedeki ha
bere •ilişkin (6/480) ve 

Konya Milletvekili Salim Erelln, Türkiye Büyük 
Millet Mecisinde grubu bulunan siyasî partilerin 
genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri arasında 
düzenlenen televizyon programlarına ilişkin (6/558), 

Gözlü sorularına, Devlet Bakanı A. Mesut Yıl
maz, 

îçel Milletvekilli Edip özgenç'in, Mersin ve Tar
sus'ta çevre kirliliğinin önlenmesi içlin alınacak ted
birlere ilişkin '(6/571) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli, 

Denizli Milletvekilli Halil İbrahim Şahin'in, pan
car üreticilerinin alacaklarına ilişkin (6/586) sözlü 
sorusuna, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun, mil
letvekili lojmanları inşaatına 'ilişiklin (6/608) Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusuna, 
B'aşkanvekili Sabahattin Eryurt ve 

5 , 3 . 1986 O : 1 

tstaribul Milletvekili Reşit Ülker'in, Tsitaa ve 
Bıkhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağ
lanmasına ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönet
meliğine ilişkin (6/61'8) sözlü sorusuna, Enerji ve 
Tşbiiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın {6/507), 
(6/518), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzerin (6/544), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun 

(6/622), (6/576), (6/580), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Ünerîn (6/581), 
Jstanlbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
Samsun MllletvekliM Hasan Altay'ın (6/600), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Kütalhva Milletvekili Albdurralhman Necati Ka-

ra'a'nm (6/602), 
Adana Milletvekili Metin Üstünefin (6/607), 
Şanlıurfa Milletvekilli Veoihii Ataklı'nın (6/61U) ve 

Balıkesir Milletvekili Davut Albacııgil'în (6/616) 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Hatay Milletvekili Abdurrahiman Demirtaş'm 

(6/623), 
Hatay Milletvekilli Mustafa Murat (§010116^81^ 

nun (6/603), (6/612), 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/615) ve 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/617), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın 

(6/548), 
Ağrı Milletvekili İbrahim Tasdemir'in (6/597), 
İzmlir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'm (6/599) ve 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu, 

nun (6/609), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Konya Milletvekili Salim EreFin (6/559), (6/560), 

(6/561), (6/589), (6/619), (6/620) ve 
DeniizİA M'ilîetvekM Halil İbrahim Şahin'in 6/587), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahiplerinin aynı bir-

leşiiımde görüşülmüş bir başka soruları bulunduğun
dan; 
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Uşak M»Metv©kiH Yusuf Demk'in (6/567) ve 
Ağrı Mlletvekli Paşa Sarıöğlu'nun (6/595), 
,Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri Mnlü oldu

ğumdan; 

Samsun Mffletvekil Hasan Altay'ın (6/613), 
(6/614) sözlü soru önergeleri, soru sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus ol
mak üzere; 

Ertelendiler. 
Türküye Cumhuriyeti Hükümeti île Irak Cumhu

riyeti Hükümeti Arasında 27 Ağustos 1973 Tarihli 
Hampötrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/714) '(S. Sayısı : 407) üzerindeki görüş
meler tamamlanarak, tümü açık oya sunuldu; oyla
rın ayrımı sonucunda tasarının kabul edildiği ve ka
nunlaştığı açıklandı. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
75 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GEP 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkariın, parla

mento ve hükümet ilişkileri konusunda gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, izmir 
Milletvekili Sayın Vural Arıkan'a, parlamento ve 
hükümet ilişkileri konusunda, gündem dışı söz iste
meleri sebebiyle söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Devlet Başkanımız bu ya
sama yılını açarken Mecliste irad ettikleri nutukla
rında, parlamentoya yönelik iki öneride bulunmuşlar-

ı Kütahya Milletvekili Ahmet Ekid'nin, 16.5.1984 
| TarJh ve 3006 Sayılı Kütahya tüi Gedıiz İlçesinin 

Merkezlinin Değiştirilmedi Hakkındaki Kanuna 3 Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporunun (2/297) (S. Sayısı : 408) gö
rüşülmesi, komisyon yetkilileri Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından, ertelendi, 

5 Şubat 1986 Çarşamba günü saat 15.O0*te top
lanılmak üzere birleşime saat 18.25te son verildi. 

Başkan 
Başkanvek'ilü 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat içel 

I Mehmet Zeki Uzun Durmuş Fikri Sağlar 

I Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

EL KURULA SUNUŞLARI 

I dır: önerilerden biri, muhalefet kanadından gelen 
makul ve yerinde tekliflerin, iktidar kanadınca itil
memesi ve nazarı itibare alınması; ikincisi, ağırlık ta
şıyan sorunların parlamento içinde çözülmesidir. Kuş
kusuz bu önerinin temelinde yatan felsefe, Büyük 
Meclis hangi siyasî partilerden oluşursa oluşsun, onun 
dışında bir kişiliğinin ve hüviyetinin bulunduğudur; 
ikincisi, milletvekilleri hangi yöreden seçilmiş olur-

I larsa olsunlar, milletvekilliğinin tecezzi etmeyeceği 
olayıdır. Geçtiğimiz döneme bakıyoruz, iktidarın bu 
konuda özen gösterdiğini söyleyebilmemiz zor olu
yor. izin verirseniz buna ait birkaç örneği hatırlat
mak istiyorum. 

»•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekffi Abdulhalıın Araş 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Durmuş Fikri Sağlar (içel) 
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Bundan epeyce zaman önce Sayın Üçok gün
dem dışı yaptıkları bir konuşmada, sakatların vergi 
indirimi ile alakalı bir konuyu kanun teklifi halinde 
sunduklarını, iktidar tarafından bunun imleme konul
madığını; ama aradan belirli bir süre geçtikten sonra, 
vergi yasaları içerisinde aynen yer aldığını ifade et
tiler. Neden? Olayın çözümü için mutlaka belirli bir 
parti hareketinin olması mı lazımdır diye düşünüyo
rum. 

ikincisi; yine geçen hafta Sayın öğünç, gündem 
dışı yaptığı bir konuşmada buna ait elliye yakın ör
neği de vermiş bulundular. Onun içindir ki, Meclis -
hükümet ilişkilerinin sertlikten uzak olabilmesi ve so
runların hızlı çözümü arzulanıyorsa, iktidar kana
dının bu konuda özveriyle hareket etmesi lazım ge
lir. 

Tüm parlamenter sistemlerde (Tabiî demokratik 
parlamenter sistemlerde) tansiyonun zaman zaman 
yükseldiği görülür ve bu kaçınılmaz bir husustur. 
Tansiyonu yükseltenin genellikle muhalefet olduğu, 
onu düşürücünün de genellikle, gene iktidar kana
dı olduğu da kabul edilmektedir. 

Mesela, Anayasamızın deldirilmeyeceğini, geçen
lerde Sayın Başbakanımız ifade etmişlerdir. Basına 
yansıdığı kadarıyla, gerekçeleri de, halk oylamasın
da Anayasanın yüzde 92'yi aşkın bir oyla kabul edil
miş olmasıdır. 

Şimdi düşünüyorum, 84 üncü madde kaç kez gün
deme geldıi: Birincisi, iki siyasî partinin birleşmesi 
halinde gündeme geldi; ikincisi, bağımsızların yeni-
bir parti kurması veya kurucu olmaları halinde üye
liklerinin düşüp düşmeyeceği konusu da gündeme 
- hem de Anayasa koyucunun, Anayasanın oluşumu 
sırasında bu konuyu çözmüş olmasına rağmen - geldi, 
şimdi ise istifa eden bir arkadaşınız dolayısıyla gene 
84 üncü madde gündeme geliyor. 

Geçen hafta gene yaşadık, İzmir'de yapılan bir 
miting dolayısıyla Sayın Başbakanımız «Anayasal 
suç işlenmiştir» dediler ve madde hükmünü de ver
diler; Anayasa, Madde 52. Anayasanın o hükmüne 
bakıyorsunuz, gerçekten, sendikalarla siyasî partiler 
arasında destek verilemez, diyor. Peki, destek nedir? 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Her za
man yapılıyor o. 

VURAL ARKAN (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz... 

Destek nedir?.. Maddî destek midir? Manevî des
tek midir? Fikir paylaşılması, yani fikir beraberliği 
midir? Demek ki kaypak bir tabirdir. 

Gene geçen gün gazetelerde okumuşsunuzdur; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Odalar Birliğine bir yazı 
yazdı ve «Siyaset yapıyorsunuz» dedi. Odalar Birliği, 
hükümetin uyguladığı ekonomik politikanın yanlışlığı
nı ve doğruluğunu vazifesi icabı söyler, Ziraat Oda
ları Birliği söyler. Mesela, Medenî Kanunla ilgili bir 
değişiklik geliyor; İstanbul Barosu bu konuda fikri
ni söylediği zaman, siyaset mi yapmış olacaktır? 
(SHP ve MDP sıralarından alkışlar) Binaenaleyh, me
seleye bir başka açıdan yaklaşmak lazım. 

1982 Anayasası kabul edildikten sonra, Ali Hay
dar Nergis, Adana'ya kadar gidiyor ve Anayasa ile 
alakalı bir röportajı annesi ile yapıyor: «Ana, Ana
yasayı bilir misin?» diyor, annesi, «Başvekil mi o?» 
diyor. Devam ediyor; «Anne, sen hiç radyo dinlemi
yor musun?», «Dinliyorum evladım» diyor. «Hiç, Or
han Aldrfcaçtı'yı duymadın mı?» diye soruyor ve an
nesine Anayasayı hatırlatmak istiyor; «Oğlum, ben 
Aldıkaçtı'yı bilmem, ama kaptıkaçtıyı bilirim» diyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler, SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Hafife alıyor
sunuz. 

VURAL ARKAN (Devamla) — Binaenaleyh, 
yüzde 92 oy alma meselesini, Anayasanın, toplumun 
ekonomik ve sosyal bünyesine uygun olduğu şeklin
de değerlendirmememiz lazım. (SHP sıralarından al
kışlar, ANAP sıralarından gürültüler) tki anayasa... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Size yakışmı
yor. 

VURAL ARKAN (Devamla) — Müsaade buyu
run; o zaman diyalog kurulacaktır. 

iki anayasa halkoyuna sunulmuştur... 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Halkoyuna saygı
sızlıktır bu, çok ayıp. 

VURAL ARKAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim. 

Biri 1961 Anayasasıdır. 1961 Anayasasına yüzde 
45 aleyhte oy verildi. 1982 Anayasasına yüzde 92 leh
te oy verildi. Neden? Çünkü, 1961 Anayasası bir as
kerî ihtilalden sonra gelmiştir ve halk onu benimse
miyordu, bu bir. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Hep sizin şahsî 
yargılarınız, yanlış yargılarınız. 

VURAL ARKAN (Devamla) — Ben burada 
şahsî yargımı söyleyeceğim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

1982 Anayasası yüzde 92 oyla benimsendi ise, 
bu, 12 Eylül'ün meşruiyetine Türk Milletinin inan-
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Evet, devam edin efendim. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 

efendini. 
23.10.1984 günlü Birleşimi hatırlamanızı isteyece

ğim. Sayın Cüneyt Canver ve 40 arkadaşının verdiği 
bir araştırma önergesi vardı. O araştırma önergesi sı
rasında yüksek huzurlarınızda hükümet temsilcisi ola
rak Mesut Yılmaz Beyefendi şunları söyledi: «Bun
lar Ağca'yı kaçırmışlardır, bunlar ASALA ile işbir
liği yapmışlardır, bunlar altın kaçakçılığı yapmışlar
dır, bunlar elmas kaçakçılığı yapmışlardır» dedi. Hü
kümete... 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, Sayın Arıkan, lütfen 
toparlayınız efendim. (SHP sıralarından «Müdaha
le etmeyin, dinliyoruz» sesleri, gürültüler) Lütfen to
parlayınız efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
konuşmasına müsaade ediniz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim, bir cümlem kaldı, müsaade buyurun. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Arıkan, siz de
vam edin. 

BAŞKAN — Zatı âlinizi hiç ilgilendirmez; ben 
burada saate bakıyorum, siz bakmıyorsunuz... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Müdahale ettik
leri zaman da baksanız ya. 

SALİM EREL (Konya) — Saate değil, konuş
maya bakın lütfen. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Hükümete bu 
bilgiyi 'bazı bürokratlar vermiştir. Aradan birbuçuk 
sene zaman geçti, bunlar iki mahkemeden geçtiler. 
Yüce Meclise arz edilen bu bilgilerin hiçbiri mahke
me konusu olmadı. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Binaenaleyh, hükümeti bu türlü yanlış bilgi ver
meye sevk eden bürokratlar hakkında hükümetimi
zin gerekli işlemi yapmasını ben, Meclise saygı ola
rak kabul edeceğim. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP, MDP ve Bağım
sızlar sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

mış olmasından kaynaklanıyor; binaenaleyh, partiler 
arasındaki diyalogu çözebilmek için bazı olaylara 
ciddî bir biçimde yaklaşmak lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlayınız efen
dim. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Parlamento ve hükümet ilişkilerinde önemli bir 
konu, soru önergelerinde görülüyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan, konuşma süresi 5 dakika diyordunuz, 10 da
kika oldu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de edin. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Soru önerge
lerine verilen cevapların dikkatli, samimî, gerçekçi ol
ması lazım gelir. Bu, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine karşı saygıyı ifade eder. 

İki örnek verecejğim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — İçtüzü
ğü çiğniyorsunuz, süresi 5 dakika olduğu halde, ha
len konuşturuyorsunuz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, müsaade buyurun. (ANAP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

Birincisi: Fonlar hakkında Sayın Başbakan Yar
dımcısı, Türk televizyonunda, kamuoyuna, «Biz 9 
fon getirdik» demiştir; oysa, görülen, kararnameyle 
ve kanunlarla getirilen 19 fondur. Ben azbk veya çok
luk üzerinde durmuyorum, gerçekçilik veya samimi
lik üzerinde duruyorum. 

İkincisi... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 

Başkan, Meclis içtüzüğü çiğneniyor burada. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — İçtüzü
ğe göre... (SHP sıralarından gürültüler, ayağa kalk
malar) 

BAŞKAN — Oturun efendim, takdir bize ait. 
Oturun efendim, oturun. 

Sayın Arıkan, toparlayınız efendim, toparlayınız. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim, son cümlemdir. (Gürültüler) 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

dahale edenlere müdahale ediniz. 
BAŞKAN — Yaptığım ne efendim, yaptığım ne? 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Horoz mu var? 

Otursunlar lütfen Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yaptığım ne Sayın Kuşhan? 

BAŞKAN — Muhterem milletvekili arkadaşla
rım, gündem dışı söz almak için Sayın Ankan'dan 
başka 3 arkadaşımız daha talepte bulunmuş idi. Sa
yın Arıkan'a bugün söz verişimin sebebi, yarınki 
birleşimde bu arkadaşımdan birine söz verememe gi
bi bir duruma düşmemek içindir. Bugünkü günde
mimizin de yüklü olması sebebiyle, bu 3 arkadaşı
ma, yarınki birleşimde söz vereceğim. (SHP sırala
rından «Bugün söz verin» sesleri) 
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
içtüzüğe göre niye vermiyorsunuz? 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Bugün 
niye vermiyorsunuz ki, kalabalık olmasından mı kor
kuyorsunuz? 

1. — Manisa Milletvekili İsmail özdağlar'ın Mil
letvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasa'nın 
84 üncü Maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyeliğinin düşmesinin açık oylaması 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Oylaması Yapılacak işler» kısmında 

yer alan, Manisa Milletvekili ismail Özdağlar'ın, mil
letvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasanın 
84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliğinin düşmesinin açık oylamasını yapa
cağız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
usul hakkında maruzatımız var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
istifa tezkeresinin gerçekçiliği Başkanlık Divanın

ca tespit edilmiştir. 
istifa tezkeresini okutuyorum: 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, usul hakkında, usul hakkında... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Usul 

hakkında... 
BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, okutmadan... Usul hakkında konuşmamız, 
önergeyi okutmanıza mani olacaktır efendim; lütfen... 

BAŞKAN — Okuyun efendim, okuyun... (SHP 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oku-
tamazsınız Sayın Başkan. 

1. — Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince 
TBMM üyeliğinin düşmesi hususunda yapılacak oy
lama hakkında 

BAŞKAN — Efendim, buyurun, buyurun... Bir 
dakika, bir dakika... (SHP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Başkanlık ciddiyetiyle yönetiniz... 

BAŞKAN — Bunun ciddiyetini zatı âliniz ihlal 
ediyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş
kanlık ciddiyetiyle ilgili olarak, durumu vurguluyoruz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Okutamazsmız. 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve gü
rültüler) Usul hakkında... 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına...» 
BAŞKAN — Vereceğim efendim. (SHP sıraların

dan sıra kapaklarına vurmalar) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Okutmaya yer olup olmadığı hakkında söz talep 
ediyorum... içtüzüğü ihlal etmeyiniz. (SHP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) içtüzüğe göre, bu ko
nuda okutmaya yer olup olmadığı hakkında söz isti
yorum. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 
Efendim şimdi... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Okutamazsmız, 

usul hakkında söz istedi, nasıl okutursunuz? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sıra kapakları

na vurulma ile hiçbir şey halledilmez. (SHP sırala
rından gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Söz ver, ondan 
sonra... Okutamazsmız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — iç
tüzük açık, okutmaya yer olup olmadığı hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, öndeki arkadaşlarımız söz 
istiyorlar. Onlara mı hitap edeyim, yoksa zatı âlinize 
mi hitap edeyim? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Söz ver, ondan 
sonra... 

BAŞKAN — O halde, oturun yerinize, oturun 
efendim. 

ÎSMAIL ŞENGÜN (Denizli) — Söz istiyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, özür dilerim; beni kürsüye çağırdınız, 
arkasından «bir dakika» dediniz, ona riayet etme
dim. Bağışlayınız, kürsüye çağırmıştınız çünkü. 

ffl. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir millet
vekili arkadaşımız Yüce Divana yüksek Meclisçe 
sevk edilmiş, mahkûm olmuştur. O milletvekili arkada
şımız, mahkûmiyet kararından sonra istifa etmiştir. İs
tifa kendisinin kişisel hakkıdır, ama Yüce Divanın ka
rarına uymak yüce Meclisin bir görevidir. Ancak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, önce Yüce Di
vanın mahkûmiyet kararı gelmiştir. Yüce Mecliste, 
mahkûmiyet kararının gelmesinden çok sonra veril
miş bulunan istifadan da önce, Yüce Divanın kararı 
gereği milletvekilliğinin düşmesinin oylanması gere
kir. Başkanlık Divanı, istifayı önceden cylatmak su
retiyle, hem Yüce Divan kararına gösterilmesi gere
ken saygıyı göz ardı etmektedir ve hem de bunda po
litik çıkarlara alet olmaktadır. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ben yüce Meclisten istirham ediyorum. Saygınlığı
mızı elbirliğiyle koruyalım. Arkadaşımız kaderiyle 
başbaşa kalacaktır, bizim dışımızdadır bunlar; ama 
Yüce Divan kararı önce uygulanmalıdır. Ben Sayın 
Başkandan, usul hakkında söz istediğim anda istifa 
dilekçesini okutmakta ısrar ettiler. Tekerrür etmeme
sini ve dünkü tefsirlerine uyarak, Başkanlık ciddi
yeti içinde Meclisi yönetmelerini kendilerinden rica 
ediyorum arkadaşlar. Bana söz vermeye mecburdu, 
okutmaya başlayamazdı, kendisine içtüzüğü hatırlat
tığım için üzgünüm; ama beni, bunu yapmaya ken
disi mecbur etti. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — içtüzük hükümlerine göre usul tar
tışması açılmış bulunuyor. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Usul hakkında 
aleyhte söz istiyorum Sayın Başkanım. 

İHSAN T O M B U Ş (Çorum) — Usul müzakeresi 
açıldığına göre, bu hususta lehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, söz ve
receğim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan ben 
de lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; gündemin «Oylaması Ya
pılacak işler» bölümünde, Manisa Milletvekili İsmail 
Özdağlar'ın milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, 
Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesinin açık oyla
ması yer almıştır. 

Yüce Meclisçe bilindiği üzere, ismail Özdağlar'ın 
istifasından önce, Anayasa Mahkemesince hakkında 
alınmış bir mahkûmiyet kararı vardır. Gene, yüce 
Meclisçe bilindiği üzere, bir milletvekilinin istifa et
mesi ile Anayasa Mahkemesince mahkûm edilmesi
nin hukukî ve idarî sonuçları birbirinden farklıdır. 

Diğer taraftan, istifaen milletvekilliği düşen bir 
kimsenin, bu karardan sonra illiyet rabıtası kalkması 
nedeniyle, diğer bir deyimle milletvekilliği sıfatının 
kalkması nedeniyle, mahkûmiyet kararının oylanması, 
bize göre hukuken mümkün olamayacaktır. Bu ne
denle, istifa dilekçesinden önce mahkûmiyeti sebebiy
le milletvekilliğinin düşmesinin oylanması gerekir. İl
gili komisyonda, her iki husus birden oylanmıştır ve 
hukuka göre daha müstacel olan durumun sonraya 
bırakılması kabul edilemez. Kaldı ki, Anayasamızın 
138 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre de; ka-
zaî organ kararı yasama organınca geciktirilemez. Bu 
nedenlerle Başkanlık Divanından benim ve arkadaşla
rımın talebi, her şeyden önce, Anayasa Mahkemesi
nin mahkûmiyeti sebebiyle milletvekilliğinin düşme
sini gerektiren hususun öncelikle oylanmasının gere
keceği şeklindedir. 

Yüce Meclise en derin saygılarla arz ederim. 
(MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lehinde Sayın İhsan Tombuş. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ÎHSAN TOMIBUŞ '(Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; şu anda bizi bu şekilde müşkül 
bir duruımda bıırakmuş alan husus, Anayasanın 84 
üncü maddesinin iyi şekilde yazılmamış olmasıdır. 

ALÎ 'ÎHSAN ELGİN (İçel) — Anayasayı değiş
tirelim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bu da teklif 
edildi, ama itibar görımedıi. Neyse o tarafı 'bıraka
lım şimdi, bizim mevzumuz o değil; bugünkü oyla
madır, rica ediyorum sözümü kesmeyinıiz. 

Muhterem artoadaşllarıım, Anayasanın 84 üncü 
maddesinde milletvekiEiğinin düşmesi için altı sebep 
'belirtiıkniştir. Sırasıyla; 'birincisi istifa, ikincisi mah
kûmiyet, üçüncüsü kısıtlı oknaık, dördüncüsü istifa 
ederek başka 'bir partiye girmek, beşincisi üyelikle 
bağdaşmayan bir görev kabul etmek, altıncısı de
vamsızlık. Maalesef... 

SALIM EREL ^Konya) — Yedincisi özal'ın is
teği. 

İHSAN TOMBUŞ (Devanda) — Yedincisini de 
siz tespit edin 'beyefendi. Şimdi... 

SALIM EREL (Konya) — O \da özal'ın isteği. 
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BAŞKAN — Sayın Salim Erel, lütfen... Başka
ları sükûneti ihlal ettiği zaman yerinizde duramıyor
sunuz; ama buna zatı âliniz biç riayet etmiyorsu
nuz. Lütfen efendim... 

Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ ((Devamda) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkam. 
Muhterem arkadaşlarım, '84 üncü madde bu altı 

hususu tespit edenken, 'birinci sırada «istifa», ikinci 
sırada «mahkûmâyet», üçüncü sırada «kısıtlılık» şek
linde alarak sıralamış ve sonunda, maalesef hepsini! 
de «üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verilir» 
cümlesine bağlamış. 

(HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN '(Ordu) — Sizi 
'bağlamıyor... 

İHSAN TOMBUŞ {Devamla) — Müsaade edin 
arkadaşım. Eğer, 'bir fikriniz varsa, buyurun gelin 
buraya. Karşılıklı burada konuşursak, ne ben sizi 
anlayabilirim, ne de siz beni anlayabilirsiniz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Orada 
'bizi konuşturmuyorsunuz iki... 

İHSAN TOMBUŞ .(Devamla) — Biz sizin ar
kadaşlarınızın konuşmalarını sükûnetle dinledik, on
lardan feyz aldık ve sonra da geldik, kendi fikri
mizi söylüyoruz. Yanlış da olabilir, doğru da ola
bilir; ama lütfen parlamento adabına, konuşma ada
bına riayet ediniz; 'bunu bilhassa rica ederim. Te
şekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Eğer, Anayasa maddesi, 'bunu iki kısma ayırıp 
da, iki fıkra halinlde, istfia, mahkûmiyet ve kısıtlı
lık hususunu oylamaya tabi tutmasa da, diğerlerini 
tutsaydı, iyi bir kodifikasyon örneği vermiş olurdu. 
Maalesef bunu yapmadığı için, bugünkü sıkıntılar 
başımıza geliyor. 

Şimdi, demiyor ki, «İstifadan önce mahkûmiyet 
oylansın». Niçin arkadaşlar, sebep ne? Anayasanın 
84 üncü maddesi, 'birinci derecede istifayı öne al
mış. Ben size bir şey saracağım... {Gürültüler) 

'İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hayır, yok öyle 
'bir şey. 

İHSAN TOMiBUŞ {Devamla) — Müsaade edin 
efendim, kabul etmeyebilirsiniz, fikrim yanlış ola-
'bilir; bu ayrı 'bir mesde; ama sizin orada bağırmaya 
hakkınız olmadığı gibi benim buradaki konuşma in
sicamımı bozmaya da hakkınız yok. '(Gürültüler) 

YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — Doğru söyleyin. 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Yanlış ifade edi

yorsunuz. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Doğrudur, yan

lıştır; 'burada her şeyi söylemeye hakkım vardır. Mü
saade etmek mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde siz 
de konuşamazsınız; sizi de 'biz konuşturmayız, olur 
biter. O zaman parlamento adabı kalmaz., 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Konuş
turmuyorsunuz ki zaten... 

5AUİM EREL ı(Konya) — Millet konuşmaya 
başlarsa görürsünüz. 

BAŞKAN — Muhterem arikadaşlarum, söz atıl
dığı müddetçe müzakereler uzar. Lütfen sükûnetle 
dinleyelim, Ne yapalım ki, alışkanlıklarınızı devam 
ettireceksiniz; buna da ıbenim engel olmama imkân 
yok. 

Devam eldin efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Şimdi, ben size bir örnek vereyim : Anayasanın 

84 üncü madesi bunu iki kısma ayırsaydı; bir arka
daşımızın milletvekilliği, istifa, mahkûmiyet veya kı
sıtlılık nedenlerinden birisiyle ve doğrudan doğruya 
-Mecliste bilgiye sunmak suretiyle- düşseydi; bu sı-
ralda da ıbir arkadaşın devamsızlığı yüzünden millet
vekilliğinin düşmesi için 'buraya bir oylama gelseydi; 
ama bu milletvekili daha önce istifa etmiş olsaydı, 
istifa eden milletvekilinin milletvekilliği sıfatı kalma
dığına göre, siz burada oylamaya gerek görür müy
dünüz? Mümkün değil; çünkü, istifa hepsinden önce 
gelir. İstifa etmiş bir kimsenin milletvekilliği, eğer 
Anayasanın 84 üncü maddesi böyle olmasaydı, bu 
oylamaya da gerek olmadan düşerdi ve o milletve
kilinin şayet mahkûmiyet meselesinde olsaydı -oyla
ma durumu dediğim gi'bi olsaydı-, onu da oylama 
imkânı kalmazdı. Hukukî durum budur. (Gürültü
ler) 

M. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Var
sayım. 

'İHSAN TOM'BUŞ (Devamla) — Ben misal ve
rerek söylüyorum; size (göre varsayım öyle olur, böy
le olur; ona ben karışmam, siz nasıl isterseniz öyle 
düşünün. Ben fikrimi söylüyorum. 

Müsaade edin... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Yanlış. 
İHSAN TOMÖUŞ (Devamla) — Yanlış olabilir, 

sizinki doğru olabilir. Nereden malum sizinkinin 
doğru olduğu? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
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İHSAN TöMBUŞ '(Devamla) — Müsaade edi- , 
niz, şimdi ikinci bir mesele var... 

iM. TURAN BAYBZİT {Kahramanmaraş) — 
Mahkûmiyet kamu - düzenidir, istifa kişiseldir. 

İIHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Müsaade edin 
efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Her şeyi 
açık seçik ortaya koyacağız. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, siz devam 
edin. Çünkü, konuşursanız sükûnet temin edilir. 

İHSAN TOMBUŞ {Devamla) — İstifa öncelikle 
gelir. İstifa eden bir milletvekilinin, artık şu veya 
•bu sebeple milletvekilliğinin düşürülmesi mevzuba
his olamaz, çünkü milletvekilliği sıfatı zaten kalkmış 
olur. 

önce istifanın oylanması meselesinde ikinci bir 
sebep vardır. Demin hukukî tarafını anlatmıştım, bir 
de bunun insanî tarafı vardır. Acaba bu arkadaşımız 
niye istifa etmiş? (SHP sıralarından «Size sormak la
zım» sesleri) Ben bunu tahlil etmek istiyorum': Ken
dine göre, is'tifası suretiyle milletvekilliğinin düşme
sini daha hafif bulmuş olabilir ve kendi vicdanını 
biraz daha tatmin etmek ve belki de bu işi tahfif et
mek için bu yola gitmiş olabilir. 

METİN ÜSTÜİNEL (Adana) — Kendisi gelsin 
konuşsun. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — İkinci bir du
rum ,şu olabilir: Burada, mahkûmiyet sebebiyle mil-
letvekilliğiriin düşmesi, bazı merhamet duygularını 
veyahut da 'bazı polemik metotlarını gündeme geti
rebilecektir. Arkadaşımız bazı vicdanları rahatlat
mak sıkıntı vermemek, bazı vicdanları rahatlatıp, on
ları bu kararın sıkıntısından kurtarmak için istifa 
etmiş olabilir. (SHP sıralarundan gürültüler) O halde 
bizim, kendisinin bu şekildeki rahatlamasını veya ba
zı vicdanları bu şekilde rahatlatmasını önlemekteki 
menfaatimiz nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, hem insanî bakımdan 
ve hem de hukukî bakımdan, öncelikle istifanın oy
lanması gerekir. Hiçbir zaman bu kadar zaliim ol
mayalım. 

Hepinize teşekkür ederim. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

'BAŞKAN — Efendini, Sayın Ülker'den sonra, 
iki aleyhte ve iki lehte konuşulmuş ve bu Mbarla da 
usul müzakereleri tamamlanmış olacaktır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Üzerinde konu
şacağım efendim. 

'BAŞKAN — Olmaz efendim, üzerinde konuşma 
olmaz... İsterseniz 64 üncü maddeyi okuyalım, üze
rinde konuşmak mümkün değil efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Var efendim, 
var, uygulamada çok örnek var. 

BAŞKAN — Buyurun oturun efendim. 
Sayın Ülker buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul). — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; kanımca Mecliste usul yanlışlığı 
yapmakta olduğumuzu düşünüyorum. Buna sebep de 
şu: Anayasamızın 84 üncü maddesinin birinci fık
rası, «İstifa eden...» diye başlayıp, «... üyeliğinin düş
mesine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar ve
rilir» diye bitiyor. 

1961 Anayasasının 80 inci maddesi, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye 
engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, 
çekilmesi -yani istifa- kısıtlanması..» diye başlıyor 
ve «... üyeliğinin düştüğünün kendi Meclisince ka
rara bağlanması hallerinde sona erer.» diye bitiyor. 

İSMAİL $ENÖÜN (Denizli) — 1961 Anayasa
sından değil, 1982 Anayasasından bahsediniz. 

REŞİT ÜLKER Devamla) — 1961 Anayasasının 
80 inci maddesi ile, 1982 Anayasasının 84 üncü mad
desi arasında yapı bakımıridan fark yok. Yalnız, 
1984 Anayasasının 84 üncü maddesinde, 201 oy sa
yısı getirilmiş; ama 1961 Anayasasında ifade edilen 
«Meclisince karara bağlanmas» ifadesinde de belli 
bir sayıyı gerektirdiği ortadadır. 

Şimdi, bunun tatbikatına bakalım : 1961 Anaya
sasının hazırlanması sırasında, bu konuda da bir tar
tışma olmuş. Komisyon Sözcüsü Turan Güneş «Ar
kadaşlar, evvela şunu söyleyeyim ki, bu hallerin hiç
birisi -Yani istifa dahil, çekilme dahil, bütün haller-
Meclisin kararına bağlı değildir, İki ay devam etme
miş olanın milletvekilliği kendiliğinden düşer. Yalnız, 
bu halde, 79 uncu maddede yazılı hallerde, Meclise 
mevdu bir başka yetki vardır. İki ay devam edip 
etmeme hakkında karar alınır. Binaenaleyh, burada 
iki ay devam etmemiş olan bir üyenin üyeliği, İçtü
züğe göre yine kendiliğinden düşer. Bu bakımdan, 
Meclisler burada tabir caizse, iki ay devamsızlık hak
kında bir tespiti delâil yapmaktadır. Diğer hallerde 
de bu böyledir» diyor. 

Şimdi o bolümü tekrar okuyorum : «Arkadaşlar, 
evvela şunu söyleyeyim ki, bu hallerin hiçbirisi Mec
lisin kararına bağlı değildir» 
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Tatbikata gelince, benim elimin altında şunlar var: 
Çekilme (istifa) ka'bule bağlı değildir.» Biz de böyle 
okuduk, şimdiye kadar istifanın tek taraflı bir ha
reket, bir hukukî işlem olduğunu biliyoruz, tek ta
raflı bir irade beyanıdır. Kabule bağlı değildir. Cum
huriyet Senatosu üyeleri Ali Fuat Başgil ve Cemal 
(Madanoğlu'nun istifalarında, ka'bule bağlı tutulması 
konusundaki önergeler reddedilmiştir. Anayasa Ko
misyonu .sözcüsü böyle söylüyor. Tatbikat böyle olu
yor. 

HÜSEYİN AVNıî SAĞESEN (Ordu) — Hangi 
Anayasa Komisyonu üyesi söylüyor 1961 mi, 1982 
mi? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İyi dinlemediniz 
öyleyse efendim. 

BAŞKAN — Efendim, dinlememişsiniz; hangi 
Anayasa olduğunu arkadaşımız açık seçik söylüyor; 
dinlemiyorsunuz, tekrar soruyorsunuz; dinleyiniz efen
dim. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Dinliyo
ruz, dinliyoruz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kitap şöyle de
vam ©diyor : «Çekilme önergeleri daima Türkiye 'Bü
yük Millet Meclisinin kabulüne değil, bilgisine su
nulmuştur.» 

Değerli arkadaşlarım, şimdi öyleyse buradaki oy
lama nedir? Buradaki oylamayı, bu istifa hadisesine 
uygulayalım; Sayın Başkanlığa istifa istemi gelmiş; 
ama istifa dilekçesi sahibi «İmza benim değil» diyor. 
Yahut, istifa dilekçesi gelmiş «'Bana bu imzayı teh
ditle attırdılar, ben şimdi istifadan vazgeçtim» diyor. 
İşte o zaman Meclis bu konuyu alacak, inceleyecek 
ve oylamaya koyacaktır. Sayın milletvekilleri, böyle 
olunca, burada çekilme yapılmıştır, çekilme yapıldığı 
anda hüküm ifade eder, ondan sonra burada yapı
lacak hiçbir muamele yoktur, hiçbir surette oylama 
yapılması gerekmez. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

(Bunda olduğu gibi. 
(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul üze

rindeki tartışmalar tamamlanmıştır. 

GÜNSELİ OKKAYA (istanbul) — Sayın Baş
kan, bir soruma müsaade eder misiniz? 

Sayın Başkan, gazetelerde çıkan bir yazıda, Sa
yın Başbakan «Eğer kabul oyu vermezseniz çeker 
giderim» demiş midir dememiş midir? (ANAP sıra
larından «O sizi ilgilendirmez» sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN —Bu sual konuyla ilgili değildir efen
dim. Sayın özkaya, bu 'beyanlarınızı haşiv ve gerek
siz kabul edelim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, eğer böyle bir şey denmişse, bu Meclis tesir 
altındadır. (ANAP sıralarından gürültüler) Bunu lüt
fen açıklayınız. Aksi halde, tesir altında kalıyoruz... 
Sayın Başbakan gitmesin diye tesir altında kalıyoruz... 
Lütfen... 

'BAŞKAN — Arkadaşlarım, lütfen müsaade bu
yurunuz. 

Başkanlığın bu konudaki görüşünü, Başkanlık Di-
vanındaki müzakereleri kısaca anlatmama izin ver
menizi rica ediyorum. 

Sayın Ülker'in bahsettiği konular, 3 defa yapılan 
ve uzun müddet devam eden Başkanlık Divanı top
lantılarında bütün ayrıntılarıyla incelenmiş ve tetkik 
edilmiştir. Evet, 1961 Anayaisasının yazılış şekliyle ve 
1961 Anayasasının... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yazılışından niye 
bahsediyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, ni
çin sözümü kesiyorsunuz? 

... Yazılış şekliyle ve o zabıtlardaki müzakere 
usulleriyle doğrudur ve isabetlidir; ama 1982 Ana
yasasının 84 üncü maddesi, gerek Danışma Mecli
sindeki metinden, gerek 1961 Anayasasındaki metin
den, ve gerekse 1924 Anayasasındaki esaslardan ay
rılmak suretiyle, yepyeni bir esas getirmiştir. Laf
zından ve yazılış şeklinden, açık seçik anladığımız 
manada, maalesef, oylanması gerekiyor. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, niçin 
«Maalesef» diyorsunuz? 

BAŞKAN — Tatbikatta nelere * müncer olduğu, 
kamuoyunda, basında ve Mecliste nasıl müzakere 
konuları olduğu sebebiyle, bu yazılış tarzı hakkın
daki şahsî düşünce ve görüşümü ifade etmek sure
tiyle söylüyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Değiştirelim Sayın 
'Başkan. 

BAŞKAN — Bu husus, yüksek Meclisin iradesi
dir; o iradeye hepimiz hürmet ederiz. 

Bu itibarla, her üç toplantıda da, Başkanlık Diva
nımız ittifakla karar vermiş, oylama zaruretini kabul 
etmiştir. (SHP sıralarından «Çoğunlukla» sesleri) 

IMEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
ittifakla alınmadı bu karar. 

SALİM EREL (Konya) — İttifakla mı, çoğun-
I lukla mı Sayın Başkan? 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bu husustaki görüşünüzü lütfen açıkla
yın. 

'BAŞKAN — Müsaade edin efendim; çoğunlukla 
da alınsa, azınlıkla da alınsa, Başkanlık Divanı ka
rarını, başkanvekili olarak müdafaa etmek durumun
dayım. (Gürültüler) 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — İstifa 
dilekçesi huzurda mı alınmıştır Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, komisyon kararını da okuyun lütfen. 

'BAŞKAN — Müsaade edin efendim, onu da 
okuyacağım. 

İstifa keyfiyetinin öncelikle ele alınıp alınmaması 
da Başkanlık Divanında karara bağlanmış; istifa za
ruretinin, Anayasanın 84 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının başında ele alınması, istifa keyfiyetinin ta
hakkukundan sonra, düşme keyfiyetinin karar altına 
alınmasına zaruret hasıl olmayacağı ve istifa ile bü
tün meselelerin halledileceği görüşü hâkim olmuş ve 
Başkanlık Divanı : 

a) öncelikle istifa konusunun ele alınmasına, is
tifa konusunun işleme konmasına, 

/. ı— Manisa Milletvekili İsmail Ozdağlar'ın Mil
letvekilliğinden istifa etmesin nedeniyle Anayasanın 
84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyeliğinin düşmesinin açık oylaması. 

BAŞKAN — İstifa önergesini okutuyorum : 

»İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mademki 
önergeyi okutturacaktınız, usul tartışmasını niye aç
tırdınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Büyük ümit şevk ve heyecanlarla girdiğim çatı

nızın. altında iki yılı aşkın süredir, kutsal inançlarla 
devletime, ülkeme, m'illetime hizmet etmeye gayret 
ettim. Ancak, Son bir yıl içinde karşılaştığım olay
lar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, özellikle son 
'bir yıl içinde çeşitli vesilelerle ortaya koyduğu tavır 
ve anlayış çerçevesinde bir milletvekili olarak artık 
yeterince yararlı olamayacağım inancı ile Manisa Mil
letvekilliğinden istifa ediyorum. 

h) Manisa Milletvekili İsmail ozdağlar'ın mil
letvekilliğinden istifa... 

eülSEYİN AVNÜ SAÖESEN (Ordu) — İstifada 
tazyik var mı, yok mu, Sayın Başkan? 

(BAŞKAN — Okumamla niçin izin vermiyorsu
nuz sayın mille'tvekili? 

b) 'Manisa Milletvekili İsmail Ozdağlar'ın mil
letvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasanın 
84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliğinin düşmesi hususunun, Başkanlıkça, 
Genel Kurulun açık oyuna sunulmasına karar ver
miştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
kararda açıklık yok, yani mahkûmiyetin oylanmaya
cağına dair açıklık yok efendim. Anayasa Komisyo
nu kararında açıklık yok. 

BAŞKAN — Bu itibarla, Başkanlığın takip ettiği 
usulde bir isabetsizlik yoktur, İçtüzüğe ve Anayasa 
hükümlerine uygun hareket vardır. Bu sebeple, isti
fa önergesini okutuyorum : 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Sayın Başkan, 
imza kendisinin mi, tespit ettiniz mi? 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, istifa dilekçesindeki imza huzurda mı alın
mış?' 

Allah bu devlete daima' acısın, korusun, millete 
hep güzel günler göstersin. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
24.2.1986 

İsmail özdağlar 
Manisa 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ibarelere göre istifada serbest irade yok, 
ikrah var. 

IBAŞKAN — Manisa Milletvekili İsmail ozdağ
lar'ın, milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle 
Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi için, üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyu, yani 201 oy gerek
mektedir. Bunun için oylamayı, açık oylama şeklin
de yapacağız. 

Açık oylamanın, aidi okunan sayın nlille'tVekil'inin 
ayağa kalkarak; kabul, ret veya çekimser şeklinde, 
yüksek sesle oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını 

III. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devanı) 
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oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. (SHP ve MDP sıralarından gürül
tüler) 

HÜSEYÜN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — önerge
miz vardı. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan 
önerigem vardı. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu oy
lama ile ilgili olarak usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Şengün ve arkadaş
larının önergesi üzerinde konuşma yapılmıştır; bu se
beple, önerge işleme konulmamıştır efendim. 

»İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Yapılmamıştır 
'Sayın Başkan. 

•BAŞKAN1 — Adana ilinden başlayarak oylama
ya geçiyoruz. (Gürültüler) 

(Oylamaya 'başlandı) 
(Sayın Ahmet Akgün Albayrak?.. 
AHMET AKGÜN AL'BAYRAK (Adana) — Ka

bul. 
BAŞKAN — Ka'bul. 
Sayın Ledin Barlas?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — önergem okun

madı .ki, üzerinde konuşma yapılsın Sayın Başkan. 
(MİDP ve SHP sıralarından gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar) 

BAŞKAN — Önergeniz üzerinde konuşuldu. (Gü
rültüler) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hayır efendim. 
'BAŞKAN — Bu itibarla önergeyi işleme koya

mıyorum efendim. (MDP ve SHP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hayır efendim, 
önergem okunmadığı için, dolayısıyla üzerinde mü
zakere de yapılmadı. 

BAŞKAN — Evet, önergeyi işleme koyamıyorum 
efendim. (Gürültüler.) 

MEHMET AÖDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
İçtüzüğü İhlal ediyorsunuz. 

SALİM EREL (Konya) — Usul hakkında ko
nuşmak istiyorum Sayın Başkan. (SHP ve MÖP sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
Oylama ile ilgili usul hakkında söz istiyorum. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Önergem okun
madan müzakere yapılmaz ki efendim. (Gürültüler) 
önergem okunsun, ondan sonra müzakere edilebilir. 

'BAŞKAN — Efendim, önergeyi işleme koyama
yacağım için ve önerge üzerinde de zatı âliniz ko
nuşma yaptığınız için.. (Gürültüler) Bu konuda nasıl 

işlem yapılacağı İçtüzüğün 64 üncü maddesinde ya
zılıdır. (Gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Oylama ile ilgili ola
rak usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, 
oylama yapıp yapmamak Başkanın takdirine bağlı 
bir husustur. (SH(P ve MDP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar) 

•BAŞKAN — Sayın Albayrak, kabul. 
Sayın Ledin Barlas?.. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
«Sayın Vehbi Batuman?..» 
SALİM EREL (Konya) — Oylamadan evvel, oy

lamayla ilgili olarak Usul hakkında ısöz istiyorum 
efendim. (SHP ve MDP sıralarından gürültüler, sıfa 
kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Oylamaya geçilmiştir efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Lütfen önergem 

işleme konulsun efendim. Okunmadığı için, işlem de 
yapılmadı. (MDP ve SHP sıralarından gürültüler sıra 
kapaklarına vurmalar) 

«Sayın Vehbi Batuman?..» 
VEHBİ BATUMAN (Adana) — Çekimser. 
'BAŞKAN — Çekimser... 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, usul 

nakkında söz istiyorum. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

'Başkanlığın tutumu hakkında konuşmak istiyorum. 
(Gürültüler) 

«Sayın Coşkun Bayram?..» 
BAŞKAN — Yok. 
'SALİM EREL '(Konya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. (SHP ve MDP sıralarından 
gürültüler, -sıra kapaklarına vurmalar) 

«Sayın Cüneyt Can ver?..» 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başba

kan, bulsun 201'i düşürsün milletvekilliği. (Gürültü
ler) 

Çekimser oy kullanıyorum. 
MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Sayın Başkan, 

orada hadise çıkaracaklar; hazırlık yapıyorlar, ikaz 
ediyorum. 

(Adana MilleDvekili Ahmet Remzi Çerçi'den iti
baren oylamaya devam edildi) 

«Naibi Poyraz?..» 
NAB1 POYRAZ (Ordu) — Kabul. 
«Hüseyin Avrii Sağesen?..» 
HÜSEFY1N AVNt SAĞESEN (Ordu) — Yasama 

kararı, hükümeti de mahkûm ettiğinden, ret. 
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BA§KAN — Lütfen efendim, lütfen; söyleyece
ğiniz ret.mi, çekimser mi beyefendi? 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Ret. 

BAŞKAN — O halde, doğrudan doğruya, «ret» 
deyin, esbabı mueiıbeyle söylenmez. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Gerekçeli ret oyu verdi efendim. 

BAŞKAN — Devam ediniz. 

(Ordu Milletvekili İhsan Nuri Topkaya'dan iti
baren oylamaya devam edildi) 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyorum. 

il inci sırada, İçel 'Milletvekilli Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sapar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

(BAŞKAN — 2 nci sırada, 'İçel Milletvekili Dur
muş 'Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sajyn Sağlar?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana 'Milletvekili 
Cüneyt Ganver'in, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bana yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 
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BAŞKAN — Oylamada oyunu kuılılaramayan ar
kadaşımız var mı? Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Açık oylamanın sonucunu arz edi

yorum : 
Oylamaya 336 milletvekili arkadaşımız katılmış; 

277 kabul, 7 ret, 52 çekimser oy ku'llanılımıştır. 
Bu sonuca ıgöre, Anayasanın 84 üncü maddesi ge

reği olarak, 'Manisa Milletvekili İsmail Özdağlar'ın 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi üyeliği düşmüştür. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, 'Eskişehir Milletve
kili Mehmet Nuri Üzel'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Üzel?.. Buradalar. 
Saym Başbakan veya cevap verecek 'bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN — 6 nci sırada, Hatay Milletvekilli Ab-
duırrahman Demirfcaş'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Demıirtaş?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-

ztt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt'm, sorusu, mehil verildiğinden 
enbeleıiımiştir. 
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8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 8 .inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır* 

Sayın Brel?.. Buradalar. 
Sayın Bashakan veya cevap verecek sayın (ba

kan?.. Yok. 
Soru ertderumişıtıir. 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sallim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Brel?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek ıslayın bakan?. 

Yok. 
Soru ertdbnımiştir. 
10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 

Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
{6/561) 

(BAŞKAN — 10 uncu sırada, Konya Millettvek'ili 
ıSalim Erel'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
varidır. 

Sayın Ereli?... Buradalar. 
Cevap verecek Sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir., 

BAŞKAN — Sayın Bakan 1 h'alflta mehil istemek'* 
tedirler; bu nedenle soru ertelenmiştir. 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Erzurum Milletveki
li Hilmi Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Na'lbanitoğlü?... Burada. 
Cevap verecek sayın 'balkan?... Yok.. 
tSoru ertelenmiştir. 
14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs

küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Kayseri Mlilletveklill 
Mehmet üner'in, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 

Muğla ili Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil tbralbim Şahin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şahlin ... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Konya Milletvekili Salim EreVin, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Barbakandan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Erel?... Yoklar. 
Sayın Başbakan Veya cevap verecek sayın 'ba

kan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir., 
17. <— Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham* 

petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, Ağrı Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu'nun sorusu, soru sahibinin izini olma
sı nedeniyle ertelenmişltir. 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaydnın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN — M inci sıradaki Uşak Milletvekili 
Yusuf Bemir'in, sorusu, soru sahibinin izinli hulun-
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

12. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hiılmli NaKbantoğlu'nun, Ulaşitırma Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zon'gulldak) — Sayın Başkanım, 1 hafta mehil isti
yorum. 
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BAŞKAN — 18 inci sırada, istanbul M'Metvekilli 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ö2kaya?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Soru eı*telenm!iştir. 
19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di

yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi {6/597) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradağ Ağrı Milletvekilli 
İbrahim Taşldemir'in sorusu mehil verildiğinden er
telenmiştir. 

20. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 20 noi sırada, Diyarbakır Milletveki
lli Kadir Narin'in, içişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?... Ydkl'ar. 
Cevap verecek sayın balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiş/tir. 
21. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali

ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 

BAŞKAN — 21 inci sıradaki, İzmir Milletvekilli 
Ali Aşkın Toktasın sorusu, mehil verildiğinden er-

• teîenmiiştir. 

22. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde yaptırılan sosyal meskenler için Belediye 
Encümenince ek ücret kararı alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Alfcay?... Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yok. 

(Soru eritelentmliştir 

23. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının. 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Tekirdağ M'ilfetveki-
li Salih Aloan'm, Ulaştırma Bakanından sorusu var
dır 

tSayın Alcan?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Karda'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Kütahya Mületvekıili 
A'bdurralhrnian Necati Kara'a'nın, Dışişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın KaraV?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmlişibir. 
25. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Suriye Devletinin ülkemiz aleyhindeki faa
liyetlerine karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/603) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğiu'nun, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Sökmenoğlu . Burada. 
ıSaym Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. Yok. 
. Soru ertelenmiştir. 

26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 26 ncı şurada, Adana Milletvekili 
Metin ÜstünelMn, Tarım Orman ve Köyişlıeri Baka
nımdan sorusu vardır?. 

Sayın Üstüne!?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Haran Ovasının bazı kişilerce parsellen
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/609) 

IBAŞKAN — 27 nci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, mehil ve-
ril!diğ;nden ertelenmiştir. 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki Ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Diyarbakır Miletve-
fcil'i Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
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(Soru ertelenmiştir., 
29. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, Sı

kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Şanlıurfa Milleltve-
kiUi Vedtti Ataklı'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ataklı?. Yoklar. 
'Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yldklar. 
Soru eritıeltenmliştir. 

30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu^nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü som önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökimenoğlu'nun, Dışişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir., 
57. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 

Yeşilirmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Talbüî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

'Sayın Altay?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmişitir. 

32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ÎU Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke* 
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 32 ndi sırada, Samsun MilletvekilÜ 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Al'tay?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
(Soru ertelenmiştir., 
33. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
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BAŞKAN — 33 üncü sırada, Samsun Milletveki
li Hasan Alltay'ın, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın ıbakan?. Yoklar. 
iSoru ertelenmişltiir. 
34. <— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze
rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Baltaür Milletveki
li Davut Abacugil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından 'sorusu vardır. 

Sayın Abacıgİl?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmazın, tele

vizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia 
edilen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/617) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Adana MiIdtlvekİi 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

»Sayın Korkmaz?... Buradalar, 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın Iba

kan?. Yoklar, 
SSoru ertelenîmliştir. # 

36. — Konya Milletvekili Salim Erefin, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığmca yapılan yabancı dil 
sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/619) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Konya Milieüvekili Sa
lim Ererin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?, Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Sbru ertelenm'iştir., 
37. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke

lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

BAŞKAN — 37 ocd sırada, Konya Mlilletvekil'i Sa
lim Erefin, Başbakandan sorusu vardır. 

Saym Erel?. Buradalar. 
ıSayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, 
16 . 5 . 1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya İli Ge
diz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanuna 3 Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/297) (S. Sa
yısı : 408) 

'BAŞKAN — Gündemin «Kanun, Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici' 
nin, 16.5.1984 tarih ve 3006 sayılı Kütahya İli Gediz 
İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka
nuna 3 Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu vardır., 

iBu konuda 'bir tezkere vardır, okutuyorum: 
Türkiye 'Büyük Mliillet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 1 inci maddesinde yer alan «;li6.5.l1984 
tarih ve 3006 sayılı Kütahya M Gediz İlçesinin Mer
kezinin Değiştirilmesi Hakkındalki Kanuna 3 Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi»n!in, 89 un
cu maddeye, göre, tümünün komisyona geri veril
mesini saygılarımla arz ederim. 

YıHdırım Akbulut 
İçişleri Balkanı 

'BAŞKAN — Kanun teklifi, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere ko
misyona iade edilmiştir. 

2. — Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'nun 
1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka
nununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair 
Kanun Teklifi ile ^Gaziantep Milletvekili A. Ata Ak
su ve 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Ek Madde İlavesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (2/276, 2/303) (S. Sayısı : 409) (1) 

BAŞKAN — 2 nc!i sıradaki, Gaziantep Milletve
kili A. Ata Aksu'nun 111117 sayılı Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine ve lil(17 sayılı Kanuna Bk 
Maddeler flavesiine Dair Kanun Teklifi ile Gazi
antep Mille'tvekili A. Ata Aksu ve Mil Arkadaşının 

l _ i , 1 , ı _ < i 

(1) 409 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir, 

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek 
Madde İlavesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim ve Adalet komisyonları raporlarının müzake
resine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz ediyorum!: Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunmamasına karar verilmiştir. 

Teklifin 'tümü üzerinde, Anavatan Partisi, Gru
bu adına Sayın Ata Aksu, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grulbu adına Sayın M. Turan Bayezit, Milli
yetçi Demokrasi Partisi adına Sayın Haydar Koyun
cu; şahıslan adına Sayın Mehmet Onur ve Sayın 
Rıfat 'Bayazıt söz istemişlerdir. 

ISöz sırasına göre sayın milletvekillerine söz ve
receğim, 

Anavatan Partisi Grulbu adına Sayın Ata Aksu... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ben kaçıncı sıradayım. 

İBAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Ata Aksu'dan 
sonra söz sırası zatı âlinizdedir efendim. 

'M. TURAN BAYEZİT Kahramanmaraş) — Lüt
fettiniz 'Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
Buyurunuz Sayın Aksu. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA A. 

ATA AKSU (Gaziantep) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclislin sayın üyeleri, değerli arkadaşlarım; sosyal 
ve toplumsal içerikli, gençlerimizin ve küçüklerimi
zin geleceği açısından fevkalade önemli bir kanun 
teklifinin görüşülmesi münasebetiyle huzurlarınızda
yım. Anavatan Partisi Grubu adına ve aynı zaman
da da teklif sahibi olarak şahsım ve arkadaşlarım 
adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

21 Haziran 1927 tarih ve 1117 sayılı Küçükle
ri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununu tadil eden, 
işlerlik kazandıran ve günümüz şartlarına adapte 
eden 111117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru
ma Kanununun ıBazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanu
nunun 426, 427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine ve 11117 sayılı Kanuna Bk Maddeler İlavesi
ne Dair Kanun Teklifimize, siyasal farklılık gözet
meden büyük bir özveri ile imza koyan Milliyetçi 
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Demokrasi Partisi mensupları île bağımsız milletve
killilerine; çok kısa bir süre ile 'imzaya açtığımız için 
teklifi 'imzalamak fırsatını bulamayıp da gönülden 
destekleyen 'grubumuz üyeleriyle, muhalefete men
sup ve bağımsız milletvekili arkadaşlarıma; Yüce 
Meclisin kıymetli üyelerine; çeşitli mihraklara ulaş
tırdıkları, yüzbinleri geçen mektup, telgraf, telefon 
ve imzalarıyla, asil ve aziz 'milletimizin hislerine ter
cüman olan fedakâr ve vefakâr vatandaşlarımıza, 
kardeşlerimize, teşekkür ve şükran hislerimizi, hu
zurlarınızda ifade etmekten büyük bir haz duyuyo
rum. Ayrıca, gösterdikleri büyük destekten ve du
yarlıktan dolayı, partimize ve hükümetimize, Millî 
Eğitim Komisyonunun Sayın Başkan ve sayın üye
lerine, milletimiz huzurunda teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun teklifimizi Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tamamının im
zasına açmayışımızın en büyük nedeni de, partimiz 
grubuna ve genel kurul kararlarına peşinen ipotek 
koymak istemeyişimiz ve kamuoyunda tartışmaya 
açılmasını isteyiş imıizdendir. Bu yapılmış, eleştiriler 
alınmış, buna göre gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Öneri ve eleştirileriyle bize ışık tutanlara ve tek
lifimize katkı sağlayan basınımızın kıymetli temsil
cilerine huzurlarınızda da teşekkür 'ediyorum. 

'Kıymetli arkadaşlarım, (hiç kuşku yok ki, top
lumda beşerî varlık, yani insan en önemli unsurdur. 
tnsan unsurunun kaynağını ise, bugün modern top
lumda sosyal b'ir birim kabul edilen çocuk oluştu
rur. Çünkü, toplumun geleceği, çocukların ruh, ah
lâk, beden ve düşünce 'bakımından iyi yetişirilebil-
mesıine ve eğMlebİlmesiine bağlıdır. Çocuğun, beden, 
ruh, ahlâk ve düşünce 'bakımından iyi yetiştirilme
sinde ve eğitilmesinde devletin de aile ile birlikte 
görevleri bulunmaktadır. 1982 Anayasasının, «Aile
nin korunması» kenar başlıklı 41 inci maddesinde, 
çocukların korunması devlete lilk defa Anayasal bir 
görev olarak verilmektedir. 

Yine Anayasamızın, «Gençliğin korunması» ke
nar başlıklı 58 inci maddesinde de, gençlerin alkol, 
uyuşturucu madde, kumar ve kötü alışkanlıklardan 
korunması da devletin 'görevleri arasında sayılmak
tadır. 

Çocuklarımızın ve 'gençlerimizin korunması ise, 
hiçbir sekilide bunların sadece fiziksel ihtiyaçlarının 
giderilebilmesi şeklinde ele alınmamalıdır. Kitle ha
berleşme araçlarınım, basın ve yayın organlarının, be
beklik ile ergenlik arasında geçen yıllar içinde ço-
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cuğun, ruh, ahlâk ve düşünce bakımından gelişme
sinin en büyük eDkeni olduğu tartışmasızdır. 

Sayın (milletvekilleri, günlük gazetelerde yer al
ması artık yadırganmayan, şehevî tahrikler yaparak 
ahlâkî düşkünlüklere .sebep olan, kanun ve ahlâk dışı 
kazanç yollarına sapma eğilimi uyandıran, ruh ve 
beden sağlığı üzerinde zararlı etkiler/ yaparak, den
gesiz şahsiyet teşekkülüne sıelbep olan, küçüklerin mil
lî duygularını, örf, âdet ve inançlarını yok edici et
kilerde, bilerek veya 'bilmeyerek, bulunan yayınlar
la nasıl 'bir nesil yetiştireceğimiz ve bu tip yayın
larla, porno film, kaset, video bandı, yazı, fıkra, re
sim, karikatür ve plakların, küçüklerin ruh ve ah
lâkî yapısı üzerinde menfî nitelikte tesirlerinin ola
mayacağını - bu yayın ve yapıtlardan kişisel kazanç 
sağlayanlar dışında - herhalde hiçbir kimse savuma-
mayacaktur. 

Böylesine 'bir gidişin aile ve toplum hayatında 
derin ahlâkî düşüşlere ve sarsıntılara sebep olacağı 
muhakkaktır. Kriminoloji uzmanları ve ceza hukuk
çuları, ahlâk bozucu nitelikteki yayınların ve saıtnş 
yerlerinin gün geçtikçe çoğalmasının, şehevî merak
ları tahrik ederek, gençlerdeki cürmî temayülleri ar
tırdığını ve desteklediğimi belirtmektedirler. 

Gerçekten, müstehcen yayın bolluğu içinde yeti
şen ve 'bunlara alışan gençler, diğer ahlak kuralları 
konusunda da antiisosyal fiillere başvurmada sakın
ca .görmeyeceklerdir. Devlet, toplum içinde bireyle
rin, özellikle çocukların suçlu olmasına yol açan 
nedenlerle savaşmak ve bu nedenleri ortadan kalidur-
mak veya «itkilerini azaltmak zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım, büyük kurtarıcı, Türk top
lumunun yeniden kurucu ve düzenleyicisi Mustafa 
Kemal Atatürk dönemimde bu amaçla çıkartılan; an
cak yürürlüğe girdiği 1927 yılından ibu yana idarî 
yapıdaki bazı değişiklikler nedeniyle uygulanabilir
liğini kaybeden ve zaman içinde unutulan 21 Hazi
ran 1927 tarih ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neş
riyattan Koruma Kanunu, değişiklik teklifimizle, 
devletin, küçüklerin suçluluğuna yol açan nedenler
le savaşma işlevi ile Anayasamızın çocukları ve genç
leri koruma konusunda devlete yüklediği görev de 
yerine getirilmiş olmaktadır. 

Yine, Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci 
maddelerinin değiştirilmek istenmesiyle söz konu
su kanuna aykırı fiillerin işlenmesini engelleme kabi
liyetinin kazandırılması amaçlanmıştır. Müstehcen 
film, yazı ve neşriyatın 'bilinen zararları, ilgili deği
şiklik .teklifinde getirilen hükümlerle, esas itibariyle 
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•kanuna aykırı 'bir ticarî kazanç gayesi güden bu «ka
bil fitilleri caydırıcı, engelleyici nakdî cezalara bağ
lanmış ve dolaylısıyla da, hürriyeti bağlayıcı ceza
lar kaldırılarak basın özgürlüğüne de katkı sağ
lanmıştır; bunun aksini savunmak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bizim bu teklifle yapmak 
istediğimiz, ticarî kazanç gayesi güderek, gençleri
mizin ve küçüklerimizin dejenerasyonuna sebep olun
mak suretiyle sağlıksız nesil yetiştirilmesini engelle
mektir. Yanlış yönlendirenlere karşı engelleyici tica
rî müeyyideler getirmektedir. En azından, bunun hu
kukî temellerini atmak zorunluluğu vardır, bu bir 
geriye dönüş değildir, fazilete ve doğruya yöneliş
tir; Anavatan iktidarının temelinde de bu görüş yat
maktadır. (ANAP 'sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, muzır yayınların ve müsteh
cenlik konusunun, balsın hürriyeti ile uzaktan, ya
kından ilgisi yoktur. Demokrasilerde, bu gibi hürri
yetler, sınırsız ve karşılıksız 'imtiyaz ve ihsanlar de
ğil, bir kamu görevinin teminatı, ıgüvencesi olarak ta
nınmış imkânlardır. 'Basın hürriyeti, yöneticilerin 
davranışlarının gizli kalmaması, toplum önünde açık
lığın sağlanması ve dolayısıyla da kamuoyunun, yö-
neticeleri denetleyebilmesi için tanınmıştır. Şu hal
de, bu amaç dışına taşıiır da, kâr sağlamak için, oku
yucunun cinsî duygusu istismar edilirse, artık «Ba
sın hürriyeti» zırhından ve kalkanından faydalan
mak mümkün değildir. 

(Buna mukabil, Anayasamızın 56 ncı maddesi, 
devlete ve ferde, sadece beden sağlığını ve maddî 
çevre temizliğini değil, aynı zamanda ruh sağlığını 
ve manevî çevire -temizliğini sağlamak ve korumak 
görevini He yüklemliştir. Nasıl- ferdî hürriyet, uyuş
turucu madde kullanma ve gençlere kullandırma hü-
riyetini kapsamına almazsa, hiçbir kişi ve kuruluşun 
da hürriyeti, manevî çevre kirliliğini, dolayısıyla da 
ruh sağlığını aykırı bir çevrenin şartlarını hazırlama 
hürriyetini kapsayamaz^ 

Özel bir mukavele olmasına rağmen, «Yasa» adı
nı taşıyan Basın Ahlâk Yasası da bu hükümleri 
amirdir. Bu tür muzır yayınlardan kişisel kazanç sağ
layanların dışında kalan, basınımızın mümtaz tem
silcilerinin pek büyük bir çoğunluğunun aynı endi
şeleri duyarak, aynı ıgörüşü paylaştıklarına yürekten 
inanıyorum., 

Basınımızın, geçmişteki saygınlığına tekrar kavuş
ması, yönetime yol göstermesi, 'toplumu iyiye ve 
doğruya yönlendirme işlevine girmesi, önemli bir 

unsur olarak toplum hayatımızda yer alması en ha
lisane dileğimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif ile kısıtlamaya ka
rar verecek olan kurulun seçimi, çalışma usul ve 
esasları, günün koşullarına uygun olarak yeniden be
lirlenmiştir. incelemelerinde, baz olarak, Millî Eğitim 
Temel Kanununun Genel Amaç ve Temel tikeleri
nin esas alınması, sağlanmıştır. Bu konu çok eleş
tirildiği dçin huzurlarınızda ifade etmek istiyorum; 
«Hükümet bunu bir baskı aracı olarak kulanacak-
tır, basına ekonomik sansür konacaktır» denmiştir. 

Simidi sizlere, 1739 sayılı MİMİ Eğitim Temel Ka
nununun Genel Amaçlarının ilk iki maddesini hu
zurlarınızda okumak istiyorum: 

«Genel amaçlar: 
IMADDE 2. — Türk Millî Eğitiminin genel ama

cı, Türk Milletinin bütün fertlerini, • 

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada 
ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk 
Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel de
ğerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, 
vatanım, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, 
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcuıdaifci temel 
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hu
kuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı gö
rev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getirmiş yurttaşlar olarak yetişıtiirmek. 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımla
rından dengeli ve sağlıklı şekilde bir kişiliğe ve ka
raktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir 
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik 
ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk 
duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak ye
tiştirmek.,»' 

îşte bizim kurulun çalışma esasları, bu maddeler
le çerçevdenmıiş ve ayrıca kurula, resmî bilirkişilik 
görevi de verilmiştir, 

Bu tür zararlı yayınların toplum ile birlikte, ga
yeleri ilcinde, çocuk ve gençlerin korunmasına yer 
veren dernekler ile kadın ve basın dernek ve kuru
luşları ile de yakın ilişkisi nedeniyle bunlara da 
kurula başvurma ve bir eserin 'incelenmesini talep 
etime hakkı verilmiştir. 

Hakkında kısıtlama kararı verilen mevkutelerin 
6 aylık kısıtlamaya tabi tutulmasını öngören süre, 
basın 'organının ekonomik güçlüğe düşmemesini te
min amacıyla kaldırılmış, içi görünmeyen zarf veya 
poşet içinde satılabileceği hükmü getirilmiştir. 
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Muzır yayınlardan yüzde 25 ile yüzde 40 oran
ları arasında Toplu Konut Fonuna kesinti yapılması 
sağlanmıştır, 

Engelleyici 'bir unsur olması ve Basın Kanunun
daki cezalar ıılıe paralellik sağlaya'bllmesi için, ceza 
miktarlarımda artırım yapiması yoluna gidilmiştir. 

Bir aydan az süreli mevkuteler ve eklerinde; bu 
kanunun 1 inci maddesine, yani küçüklerin manevi
yatına muzır yayın yapılamayacağı, hükmü getiril
miştir. 

Daha önce'ki kanunda bulunmamakla 'biriikte; 
11117 sayılı Kanunla ve Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 inci maddeleriyle (ilgili suçlardan doğan 
davaların, önemine 'binaen, iki ay içinde sonuçlandı
rılacağı 'belirtikriişitir. 

Yıine Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci 
maddelerine dair hükümler, müstehcenlik konusunda
ki Yargıtay içtihatları ve teknik gelişmeler de dik
kate alınarak yeniliden yazılmış, hürriyeti bağlayıcı 
cezalar kaldırılarak, «Para cezalan» hükmü daha 
açık olarak belirtenmiş'tir. Koordinatör bakanlık ol
duğu için, kurul Başbakanlığa bağianımış ve yürüt
menin de ©akanlar Kurulu tarafından yapılması hük
me bağlanmıştır^ 

Kıymetli arkadaşlarım, çocukların zararlı yayın
lardan 'korunması, dünyanın her ülkesinde, bilhas
sa Batı ülkelerinde de vardır. Federal Almanya'da, 
1961 yılında ka'bul edilen (bir yasa ile, çocuklar yö
nünden zararlı olaMecek yayınların Sağlık Bakan
lığı tarafından oluşturulan bir komisyonca listeye salı
nacağı öngörülmüştür. Bu şekilde listeye alınan ya
yınların, alenî tarzda satılması ve dağıtılması yasak
lanmıştır.; Aykırı davranışta bulunanlara para ceza
sının yanı sıra, hürriyeti bağlayıcı cezalar da veril
mektedir. Aslında, küçüklerin yalnız ahlakî dünya
ları 'bakımından zararlı olacak yayınlara karşı korun
ması değil, onun dışında, Batıdaki örneklerinde ol
duğu gibi, psikolojik dünyaları bakımından da za
rarlı alabilecek her türlü yayına (karşı korunmaları 
gerekmektedir.j 

Sayın milletvekilleri, ecdat (kanlarıyla kurtarılıp, 
bizlere emanet edilen bu Cennet ve aziz vatanın ve 
onun asil evlatlarının maddî ve manevî gelişmesine 
katkı sağlamak hepimizin görevidir. Bu inanç içeri
sinde, bu kanun teklifiyle, toplumsal ve anayasal 
bir görevimizi ifa etmenin mutluluğunu taşıyor ve 
onun sizlerin ve Yüce Meclisin 'bilgilerine ve takdir
lerine sunuyor, hayırla olması temennisiyle, Anava

tan Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

IBAŞ'KAN — Teşekkür ederim Sayın Ata Aksu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gruhu adına, Sayın 

Turan Bayezit, buyurunuz efendim. {Alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 11(1 milletydkiiinıin imzasını taşıması nedeniyle, 
'göreceli ve mutlak ağırlığını hepimizin tespit ettiği 
bu kanun teklifine, özellikle toplumun çolk duyarlı 
olduğu bir konuya yaklaşımı da göz önüne alınarak, 
grubumun niçin karşı olduğunu - benıi anlamanızı 
peşinen rica ederek - arz etmeye çalışacağım'. Bu 
vesileyle Yüce Meclise grubumun ve şahsımın say
gılarını arz ediyorum. 

Arkadaşları, 1)11 imzayı toplamaları nedeniyle 
tebrik ve takdir etmek gerekir; şimdi işittik, eğer 
ışığı kapatmasalar hu rakam daha da yükselecek
miş. Sayın Başbakana, arkadaşı tavsiye, ederim; 
Anayasanın '84 üncü maddesinin değiştirilmesi ko
nusunda Sayın Ata Aksu'ya imza toplama görevi 
versinler, Sayın Başbakanın yapamadığını sanıyo
rum Sayın Ata Aksu yapacaktır. 

Muhterem arikadaşlarım, toplumun duyarlı oldu
ğu bir konu dedim; çocukların ve gençlerin manevî 
gelişmesinin, manevî sağlığının korunması - ki, ar
kadaşımız yeni 'bir terimle «Manevî çevre» dedi - top
lumun temeli olan ailenin güçlüğünü devam ettirme
si ve Türk toplumun çağdaş uygarlığa uygun, çağ
daş uygarlıkla bağdaşan teamüllerinin ve Türk top-
.luımuna hâkim olan Atatürk ilke ve devrimlerinin 
'korunması, sizlerden çok; en az sizler kadar bizlerin 
de ıtitizlikle takip ettiği 'bir 'konudur. 

Ancalk, bu konuda hiçbir spekülasyon yapılmama
sını - altını çizerek - belirteceğim ki, müstehcenliğe 
karşı oluş konusunda aramızda bir fark yoktur; an
cak müstehcenlik paravana yapılarak, müstehcenliğe 
yönelik değer yargılarına, 'dayanılarak, bilerek veya 
'bilmeyerek, bilerek veya tecalhüli ârifaneden geline
rek şu yasayla getirilmek istenen önlemlere, tümüy
le karşı olduğumuzu arz edeceğim.. 

Muhterem arkadaşlarım, siz bu yasayla, iki buut
lu müstehcen yayını önlemek istiyorsunuz. Toplumu 
kemiren, falan veya filan gazetenin ilk sayfasında 
çıkan falan veya filan artistin çıplak resimleri değil
dir. Toplumu kemiren, üç buutlu müstehcen yayın
dır, fuhuştur, Siz önce, bunu önlemenin ekonomik 
tedbirlerini gelfciriniz. Basını susturabilmek, basının 
kalemine ağır bir kurşun takarak, basını özlenilen hir 
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düzeye çekebilmek çabaları çök kolay gösterilir, 
ama - demin kullandığım deyimle - üç buutlu müs
tehcen yayını önlemek, her babayiğidim harcı değil
dir; siz bunu yapın lütfen. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biz Sosyal-
demıdkrat Hallkçı Parti olarak, müstehcenliğine ya
nında olmamamızla beraber, niçin bu teklife kar
şıyız? 

Bu teklif, basın özgürlüğünü en büyük ölçüde 
ortadan kaldıran ve yok eden hükümleri taşıyan bir 
tekliftir. 

DEVLET BAKANI M. VEHBl DİNÇERLER 
^İstanbul) — Basının özgürlüğünü nasıl ortadan kal-
dınıyoruz? ) 

M. TURAN iBAYEZİT ^Devamla) — İleride arz 
edeceğim. 

Demokrasilerde, özellikle açık rejimlerde basın, 
demokrasıinim teminatıdır. Eğer basının bu fonksi
yonu olmasaydı, basının dördüncü kuvvet olma ni
teliği mevcut bulunmasaydı, bugünkü gündemlin ilk 
maddesini uygulama 'olanağınız da almazdı. Demok
rasiye inanan kişiler, basma inanan kişiler, kendi 
kişisel özgürlüklerini korumada gösterdikleri duyar
lılık kadar, basın özgürlüğünü korumada da duyar
lılık göstermek zorunluğumdadırlar. Basın özgürlüğü
nü 'frenlemek, basın özgürlüğünü daraltmak değil, 
kendi kişisel özgürlüğü ölçüsünde ona da saygı gös-. 
terip korumak; buna inananların görevleri olması ge
rekir. 

(Muhterem arkadaşlarım, yine bu yasa, kendine 
özgü bir sansür getirmekte ve çok ağır parasal yap
tırımlarla basın özgürlüğünü yok etmektedir. Hapis 
cezasının kaldırılması, basın özgürlüğüne karşı gös
terilen bir saygı olarak belirlenmiştir; bittabi bunu 
kabul etmemiz mümkün değildir. 

Yine bu teklife neden (karşıyız: Bu teklif, Ana
yasanın 28 inci maddesindeki hükümlere terstir. Ar
kadaşlarımızın bu konuda düştükleri önemli ve ağır 
iki haita vardır: 

Birincisi, 1117 sayılı Yasaya esas olarak almak
tadırlar. 

Arkadaşlar, D117 sayılı Yasanın tedvin edildiği 
tarihte, 1924 tarihli Anayasamız vardır ve bu Ana
yasamız, «basının kanun dairesinde serbest olduğu» 
hükmünü taşımaktadır. O zaman, bilirsiniz veya 
okumuşsunuzdur, mahkeme kararı olmadan basın 
üzerinde idarî her türlü önlem alınabilirdi; yani 
1924 Anayasasının basın özgürlüğü dle 1982 Anaya
sasının basın özgürlüğü arasında çok çok farklar 

vardır. ıBu nedenle, 1924 Anayasası zamanında hazır
lanmış olan; ama içerik bakımından şu tekliften çok 
çok daha önde olan bir kanunu baz almakla, arka
daşlar büyük bir baltaya düşmektedirler. 

Arkadaşlarımızın ikinci hatası aşağıda yine açıik-
layacağım gibi, muzır neşriyatla müstehcen neşriya
tı, bilerek veya bilimeyerek karıştırmalarıdır. Muzır 
neşriyatım önlenmesi bir tedbirdir; müstehcen neşri
yat bir suçtur. Tedbir ile suçu karıştırırsanız, aynı 
kefeye korsanız, aynı önlemlere tabi tutarsanız, bit
tabi buna bizim karşı çıktığımızı söylemek de, bizim 
için bir hak hafini alır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 28 inci 
maddesi, basın özgürlüğünde yargısal güvenceyi ge
tirmektedir. 28 inci madde hükmüne göre yargısal 
güvence, basının hem dağıtımında, hem toplatılma
sında vardır. 

Dağıtımında vardır; çünkü, eğer müstacel haller
de kanunla yetkili kılınan makam, bu yetkiyi kullan
mışsa, yirmidört saatlik süre içinde yargıca başvur
mak ve yargıcın onayına sunmak mecburiyetindedir; 
toplatma halinde de bu mecburiyet vardır. Bu teklif
le, Anayasanın 28 inci maddesinde tanınan yargı gü
vencesi ortadan kaldırılmaktadır. 

Arkadaşlarımız komisyonda söylediler, ama Sa
yın Aksu burada söylemedi: «Efendim idarî yargı 
yolu açık; vatandaş, basın bu yola başvurur» dendi. 
Yani, «bu kurul - ki aşağıda bu kurulun ne nane 
olduğunu izah edeceğim - basın üzerine her türlü 
tedbiri koyar; ama o gitsin idare mahkemesine baş
vursun» deniliyor. Bu, hukuk devleti anlayışıyla bağ
daşmaz arkadaşlar. Bunun başka türlü tenkitini yap
mak istemiyorum. Hukuk devletine bağlı olan bir zih
niyet, böyle bir savunmayı, böyle bir gerekçeyi ileri 
süremez. 

Sayın Başkan, ek 1 inci maddede - zamanı gelin
ce açıklayacağım - basın özgürlüğünü kısitlayan bü
yük malî külfetler vardır. Yine bu teklifi hazırlayan 
arkadaşlarımız, basında sorumlu müdürlerin işlevle
rini ya bilmemektedirler veya kasten göz ardı etmiş
lerdir. Sorumlu müdür sadece gazetenin hazırlanma
sından, gazetenin içeriğinden sorumludur. Siz ona, 
damgayı basmadı diye büyük meblağları bulan bir 
para cezasına muhatap olma statüsünü bu teklif ile 
getirirseniz, bugünkü Basın Kanunumuzun, sorumlu 
müdürler hakkında getirdiği prensibin dışına düşmüş 
olursunuz. 

Sayın Başkan, altını çizerek ve en önemli olduğu
nu vurgulayarak söylüyorum: Bu teklif, siyasî ikti-
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darların, günlük basın üzerinde baskı aracı olarak 
kullanılabilmesi yolunu açmaktadır. Aşağıda izah 
edeceğim heyetin tarzı teşekkülü ve ek 2 nci mad
de; siyasî iktidarlara, basının üzerinde daima bir teh
dit ve Demoklesin kılıcını bulundurma hakkını tanı
yacaktır; bunu lütfen yapmayınız. Bu, Türkiye'de 
çok denenmiştir, ama hüsrana uğranılmıştır. Siyasî
lerle basın arasındaki bu mücadelede hep basın ka
zanmıştır. Bunun müstehcenlikle hiçbir alakası yok
tur. Müstehcenliğin arkasına sığınarak, basın özgür
lüğüne bu darbeyi vurmayalım, siyasî iktidarların 
- sizin iktidarınızın demiyorum, yarın bizim de böyle 
bir imkâna başvurmamız olanak dahiline girebilir -
basın üzerinde bu baskıyı Demoklesin kılıcı gibi kul
lanmasına lütfen imkân vermeyin. 

Sayın Başkan, yine bu teklifle çağın gerisinde ka
labilecek uygulamalara imkân verilmektedir: Kurul, 
çağın gerisinde kalabilecek uygulamalarda bulunabi
lecektir; bu teklif bunu önlememektedir. 

Yine önemli bir husus; Türk yazar çizeri ve dü
şünürünün yaratıcılık gücü bu teklifle dumura uğra
tılmak istenmektedir ve bunda muvaffak olunama
yacaktır arkadaşlar. Türk yazar ve çizerinde kısırlaş
tırmaya, bizim ve bu Meclisin, hiçbir siyasî iktidarın 
gücü yetmeyecektir. 

Yine, bu teklif kanunlaşırsa, Türk toplumunun 
gerçek sanat eserlerine sahip olabilmesi önlenmiş ola
caktır. Başlangıçta da arz ettim; bütün bunlar, mu
zır yayınla müstehcenliğin aynı kefede değerlendiril
mesinden, aynı açıdan değerlendirilmesinden kaynak
lanmaktadır. Bir sanat eserini, aşağıda izah edeceğim 
kuruldaki, doğal olarak sanatsal bir birikimi ve kül
türünün bulunmaması çok mümkün ve muhtemel 
olan kişilerden müteşekkil bir heyetin takdirine bı
rakırsanız, siz Türkiye'de sanatı da, basını da katlet
miş olursunuz. 

Sayın Başkanım, müstehcen nedir, müstehcenlik 
nedir, bunun izahına girmeyeceğim; ancak, bir nok
tayı belirtmek istiyorum. Müstehcenlik ve müstehcen 
kavramı, hiçbir zaman sübjektif bir kavram değil
dir; değer yargılarından kaynaklanan, ortak, objek
tif unsurları olan bir kavramdır. Bu itibarla, müsteh
cenliği, Ceza Kanunu tayin ve tarif etmemiştir, ka
sıtlı olarak tarif etmemiştir; bunu yargının takdirine, 
hâkimin takdirine, zamanın şartlarına paralel olarak 
değişebilecek katı olmayan kurallara bağlamak iste
miş, hâkimin takdirine bırakmıştır. Bundan otuz se
ne önce plajlarda bikini ile gezilemezdi; bundan on 
sene önce, beş sene önce üstsüz mayolarla plajlara 

girilemezdi. Bugün bu, müstehcen değildir arkadaş
lar. Bu itibarla bu teklif, müstehcenliği kendine gö
re objektif kriterlere bağlam)ş olmakla yine büyük 
bir hataya düşmüştür. 

Sayın Başkan, bu genel izahatımdan sonra tekli
fin maddeleri üzerindeki fikirlerimizi arz etmeye ça
lışacağım. 

1 inci maddedeki en büyük değişiklik, 1117 sayı
lı Yasada, Türk Ceza Kanununun 426, 427, 428 inci 
maddelerine giren «Müstehcenlik suçu dışında kalan
lar» diye bir açıklama olduğu halde, kasten bunun 
kaldırılmasıdır; büyük bir hatadır. Müstehcenliğin 
cezasını artıralım, 426, 427, 428'e başka müeyyideler 
koyalım, ama muzu* neşriyatla, küçükleri muzır neş
riyattan koruma ile müstehcenliği bir arada mütalaa 
etmeyelim. 1117 sayılı Yasa bundan kırk küsur sene 
önce çıkmış olmasına rağmen, bu değerlendirme ba
kımından bizim çok ilerimizde idi. 

Teklifin önemli maddelerinden birisi olan 2 nci 
maddeye geliyorum: 2 nci madde müstehcenliğin ve 
muzır neşriyatın tespitini bir kurula bırakmıştır. Bu 
kurul nasıl bir kuruldur? Bu kurul hükümetin siyasî 
görüşünün paralelinde olan, olmaya mecbur bulunan 
devlet memurlarından teşekkül etmiş ve fonksiyonla
rıyla müktesebatları hiçbıi' surette bağdaşmayan kişi
lerden oluşan bir kurul. Bu kurul, gerekçede yer al
dığı ve Sayın Aksu'nun da iftiharla vurguladığı gibi, 
Türk Millî Eğitim Temel Kanunundaki genel amaç 
ve ilkelere dayanarak karar verecektir; ama madde
deki bu fıkra - beni bağışlayın - bir yutturmacadır, 
bir paravanadır; izah edeceğim. 

Arkadaşım, Türk millî eğitiminin temel amaçla
rını ve ana ilkelerini okudu arkadaşlar. Yalnız şu iki 
şeyi gözden uzak tutmayın; muzır neşriyat ve müs
tehcenlik... Müstehcenlik konusunu özellikle vurgu
lamak istiyorum. 

Ne diyor genel amaçlar kısmında? Hepsini oku
mayacağım, ilke ve esaslarını arz edeceğim; «Ata
türk inkılap ve ilkelerine ters düşmemek.» bunun 
müstehcenlikle alakası nedir? «Atatürk milliyetçiliği
ne ters düşmemek.» Bunun müstehcenlikle alakası 
nedir? «Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî 
ve kültürel değerleri...» Bunun müstehcenlikle alaka
sı nedir? Bunlar, Anayasanın başlangıç kısmında yer 
alan genel amaçlardır. 

Temel ilkelerine geliyoruz: «Genellik ve eşitlik 
ilkesi: Ferdin ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanma
sı, eğitim hakkı, fırsat imkân eşitliği, süreklilik, Ata
türk inkılap ve ilkelerinin korunması, demokrasi eği-
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timi, lâiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, okul 
ve ailenin işbirliği ve her yerde eğitim.» Arkadaşlar, 
bunların müstehcenlikle alakası nedir? 

Bu kurul, mademki Millî Eğitim Kanunundaki 
genel amaç ve ilkelere göre karar verecektir; kendi 
önüne gelen bir materyalde, bir meselede, bunun 
müstehcen olduğuna, şunlara dayanarak nasıl karar 
verir? Lütferî bu teklifi hazırlayan arkadaşlarımız ve 
kabul eden komisyon yetkilileri bunu bize izahi etsin 
arkadaşlarım. 

Bu itibarla, bilerek ve özür dileyerek söylüyorum; 
bu kürsüden bunu söylemenin doğru olmayacağının 
bilincindeyim; ama bu fıkra bir paravanadır ve - be
ni bağışlayın - bir yutturmacadır. 

Ne olacaktır? Bu kurul, iktidarın siyasî görüşü 
çerçevesinde çalışacak ve Türkiye'de aşırı sağcı bir 
iktidar işbaşında ise, sadece ve sadece başında örtü 
bulunan kadın resimlerinin gazetelerde neşredilmesi
ne müsaade edecektir. Bunu vurgulamak bizim göre
vimizdir. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Japon
ya'da var. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Arkadaş 
laf atma, o konularda ben senden daha ileriyim. 

Yine, getirilen ve çok tehlikeli olan bir müessese 
var arkadaşlar. Bu kurula, Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 inci maddelerinde tanımlanan suç
larla ilgili olarak yargı organlarına resmî bilirkişilik 
yapma görevi verilmektedir; çok tehlikeli bir madde
dir, Anayasanın, hâkim teminatıyla bağdaşmayan bir 
maddedir. Bugün hâkim, Anayasaya göre, fennî bir 
hususta mütalaa beyan etmesine rağmen, adlî tıp mü
essesesinin raporu ile dahi bağlı değildir. Bu iş, bu 
şekilde olduğu halde, yani bir bilimsel rapora dahi 
hâkimin bağlı kalmaması esası bugün Anayasamız 
gereği hukukumuza hâkim olduğu halde, siz hâkimi, 
devlet memurlarından oluşan bir kurulun kararlarına 
uymaya nasıl mecbur edersiniz? Ek 2 nci maddeye 
göre hâkime, nasıl otomatik bir karar verme mecbu
riyeti getirebilirsiniz? Bu vasfı ile, teklifin bu fıkrası 
Anayasaya aykırıdır ve çok tehlikelidir. 

ikincisi; bu kurul kimlerden teşekkül edecektir, 
ona bir göz atalım. Kurul 11 kişiliktir. Neye karar 
verecektir? Bir yayının küçükler için muzır olduğu
na karar verecektir. Arkadaşların esas amacı o, çün
kü o kanunu değiştiriyorlar. Müstehcenliğe karar ve
recektir; ama esas amaç muzırlıktır. Bir yayının kü
çükler için muzır olduğuna karar verebilecek kişiler
de hiç değilse bir psikoloji formasyonu, bir peda
goji formasyonu olması gerekir arkadaşlar. 

11 kişilik kurulun oluşumuna bakınız lütfen; Mil
lî Güvenlik Kurulunun seçeceği bir kişi. Efendim, 
bu senin dediklerinden olabilir; hayır olmaz arkadaş, 
aksi de olabilir; buraya yazmalısın. Buraya, bu for
masyonları taşıyan kişileri yazmaya mecbursun. 

Başbakanlık tarafından - ki izah edeceğim «Baş
bakanlık» tabiri yine kasıtlı kullanılıyor - en az on-
beş yıl kamu hizmeti yapmış - yani halen görevde 
olmayan - kişiler, 

Adalet Bakanlığının bir savcısı, 
içişleri Bakanlığınca seçilecek bir üye, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından 2 

Talim Terbiye Kurulu üyesi ki, dediğimiz formasyo
nu taşıyan, bu 2 kişidir, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tıp dalın
da ihtisas yapmış 1 üye. Komisyonda, «hangi dalda 
ihtisas yapmış?» diye sordum; cevap olarak «psiko
loji dalında» demelerini bekliyordum; ama, arkadaş
lar bu konunun üzerine o kadar ciddiyetle eğiliyorlar 
ki, «üroloji dalında ihtisas yapmış bir üye» dediler. 
Ben bu hususu yüce Meclisin bilgisine özellikle bu 
şekilde sunmak istiyorum. 

Müstehcenlik konusunda karar verebilecek nite
likte; 

Kültür ve Turizm Bakanlığının tayin edeceği, gü
zel sanatlar dalında ün yapmış bir kişi var; o olabi
lir. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
konu önemli değil mi de, Bakanlar Kurulu dinlemi
yor? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Başbakanın yü
zünü özledik; iki saattir etrafı çevrili. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Nihayet... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, zatı âlinizin sözünü 
kesmemek için sabrettim. 

Maalesef ikaz zaruretini hissediyorum; arkadaş
larımız sayın bakanlarla görüşmelerini başka bir yer
de yapsınlar. Sayın milletvekillerinin itirazlarına mu
hatap oluyoruz. Lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sö
zünüzü dinletemiyorsunuz galiba, kimse oradan ay
rılmıyor, dışarı atmanız gerekir. 

SALIM EREL (Konya) — Pişbirik oynuyorlar 
orada. 

BAŞKAN — Efendim, bu da çirkin bir söz. Hiç
bir milletvekilini, Meclisin kararı olmadan kimse dı
şarı atamaz Sayın Salim Erel. Bu çirkin sözü söyle
meyiniz. (ANAP. sıralarından alkışlar). 
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SALİM EREL (Konya) — Ben öyle bir şey söy
lemedim, benim ağzımdan öyle bir laf çıkmadı. 

BAŞKAN — Kim söylediyse, ona söylüyorum. 
Lütfen efendim... 

Sayın Bayezit, devam edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, bu ara vermeyi, süremden düştünüz değil mi 
efendim? 

Arkadaşlar, (i) fıkrası çok önemli bir fıkra, yan
lış anlamayın; (i) fıkrasında «Diyanet İşleri Başkanı 
tarafından Din işleri Yüksek Kurulu üyeleri arasın
dan seçilecek bir kişi» deniliyor. Bu fıkra düpedüz 
Anayasaya aykırı bir fıkra. Anayasanın 136 ncı mad
desini okuyorum... 

EROL AĞAGlL (Kırklareli) — Bakanlar Kuru
lu sırasına biri gidiyor, biri geliyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu âdettir, maalesef ön-
leyemiyoruz, ne yapalım? Her dönemde böyle olur. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
bakana ihtaratta bulunun. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Arkadaş

lar, Anayasanın 136 ncı maddesini okuyorum... 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Ara verelim Sayın 

Başkan. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ara verelim Sa

yın Başkan, bir sigara için. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — «Genel ida

re içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik 
ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüş
lerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bü
tünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösteri
len görevleri yerine getirir.» 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Eski kanunda var, bakın eski kanuna. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Burada iki 
esas var arkadaşlar: Birincisi; Diyanet İşleri Baş
kanlığının, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin üstün
de kalmasıdır. Şu teklifle, bu kurul gerçekleştirildiği 
takdirde, demin de söyledim; bu kurul iktidarın si
yasî görüşünün paralelinde çalışacaktır ve bu kurul 
içinde görev alan bir Diyanet İşleri Başkanlığı temsil
cisi, Anayasanın okuduğum şu hükmüne aykırı dav
ranış içine sokulmuş olacaktır; buna hakkımız yok
tur. 

136 ncı maddenin son cümlesinde, «özel kanu
nunda gösterilen görevleri yerine getirir» deniliyor. 
özel kanunu budur arkadaşlar. Siz eğer, şu özel ka

nunu tadil edip bir madde koyarsanız, Anayasanın 
bu fıkrasına aykırı olmaz; ama özel kanununa bak
tığımızda, hiçbir surette Din İşleri Yüksek Kurulu 
üyelerine ve kurula, böyle bir görevin verilmediğini 
görüyoruz. 

Bu nedenle, her türlü siyasî polemiklerin dışında 
kalmasına sizden çok itina gösterdiğimiz Diyanet İş
leri Başkanlığı makamının ve teşkilatının, bu teklif
le bu kurulun içine sokulmuş olmasını, çok tehlikeli 
ve hatalı bir yaklaşım olarak görüyoruz. 

Sayın Aksu'nun ve benim de açıkladığımız gibi, 
Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda karar ver
mesi gereken bu kurulda, Diyanet İşleri temsilcisinin 
bulunmasına arkadaşlarımızın zorunluluk görmesini, 
lâiklik kavramının yeni bir yorumu, olumlu bir yo
rumu olarak karşılıyoruz ve arkadaşları o bakımdan 
kutluyoruz efendim; ancak, Anayasaya terstir, lütfen, 
bu husus değerlendirilmelidir. (SHP sıralarından al
kışlar). 

Sayın Başkan, bu kurul nasıl bir kuruldur? Bu 
kurul Başbakana da bağlı değil, burada «Başbakan» 
deyimi hep kasıtlı kullanılmış. Bu kurul Başbakan
lığa bağlı bir kurul. Bu kurul, başkanını seçme ehli
yetinde olmayan bir kurul. Karar verecek, büyük ka
rarlar verecek; ama kendi başkanını seçmeye ehil ol
mayan bir kurul. Bunun başkanını kim seçecek? Sa
yın Başbakan da seçmeyecek; Başbakanlık seçecek. 

- Yine, bu kurul öyle bir kurul ki, alt komisyonları 
var, ihtisas komisyonları var; bunlar tarafından şev
ki idare edilecek bir kurul. Bu yaklaşım Anavatan 
Hükümetinin çalışma tarzına uygun düşebilir, ama 
kalıcı bir hüküm getirmek istiyorsanız, Türk Devle
tinin ananevi çalışma hükümlerini lütfen göz ardı et
meyiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kurulda görev alan 
üyeleri irdelemeye devam edelim. «Ankara, İstanbul, 
izmir gazeteciler cemiyetleri» deniyor. Bizim bildiği
miz kadarıyla İstanbul gazeteciler cemiyeti yok; ama 
Türkiye'de, Gazeteciler Cemiyeti var; en büyük ce
miyet; bu alınmamış. 

ikincisi, bu teklifte imzası bulunan arkadaşlara 
soruyorum. Ankara - sizin deyiminizle - İstanbul, İz
mir gazeteciler cemiyetleri Türk basınını temsil eder 
ve bu kurulda yer alır da, Anadolu basınını temsil 
eden, onların cemiyetleri burada yer alamaz mı? Ni
çin yer almadı burada? Bu itibarla, bu gazeteci ce
miyetleri arasında da arkadaşlarımızın yaklaşım ve 
tercihlerinde hatanın mevcut olduğunu vurgulamak 
istiyorum. 
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Arkadaşlarım, bunlardan yine kura ile tespit edi
lecek bir üye giriyor. 11 üyeli komisyonda bir tek 
basın temsilcisi vardır. 

Bir noktayı dikkatinize sunmak istiyorum : Tür
kiye'de resmî ilanları bir zamanlar devlet memurları 
dağıtırdı. O zaman, bunun ne dedikodusu, ne de ba
sın içerisindeki tenkitleri biterdi; ama ne yapıldı? 
Resmî ilanlar basın temsilcilerinden müteşekkil bir 
kurulun dağıtımına bırakıldı ve bugün Türkiye'de 
resmî ilanlar sorunu kalmadı. Bu itibarla gazeteciler
den korkmayınız, çekinmeyiniz; bu kurulun içine ga
zetecileri daha büyük nispette lütfen alınız. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen toparlamanızı 
rica edeceğim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, toparlamam mümkün değil; bitmedi. 

BAŞKAN — Efendim, vakit maalesef hayli geç
ti. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Vallahi, 
özür dileyerek, sözümü kesin diyeceğim, önemli nok
talar bunlar; bu bakımdan devam etmeye mecburum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maalesef, müsamaha hudutlarımızı 
aşıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sözümü 
kesin Sayın Başkan, özür diliyorum, toparlarım der
sem, zatı âlinize yalan söylemiş olurum ve sizin hüs
nüniyetinizi suiistimal etmiş olurum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir iki noktayı atlıyo
rum; ek maddelere geçiyorum efendim. 

Ek 1 inci madde, konut fonuna... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Bayezit için, özel bir hüküm mü var İç
tüzükte? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anlama
dım Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sizin için, İçtüzükte özel bir hüküm mü var? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hayır efen
dim, hayır. Ben özellikle İçtüzüğün uygulanmasını 
rica ettim; yani benim sürem dolduğu zaman sözü
mü kesin dedim, devam ettirin demedim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ben, İçtü
züğe uygun muamele istedim Sayın Bakan. Sözümü 
kesin dedim, zati âliniz aksini anlamışsınız efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Ben de aynı şeyi söylemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Müsaade edin... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

niye muhatap olduğu zaman ikaz etmiyorsunuz Sa
yın Bakanı. 

BAŞKAN — Sizin müdahale ettiğiniz gibi, başka
ları da ediyor; ne yapalım? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Devlet bakanı 
müdahale edemez efendim; yakışmaz. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Konut Fo
nunun arkasına bir sığınma var. Bağışlayın, «Haram 
para, ya binaya ya zinaya gider» diye bir tabir var; 
haram para kaibul etmişler, binaya yönlendirmek isti
yorlar. (SHP sıralarından gülüşmeler) 

Arkadaşlar, burada, kendiliğinden mühür basan
dan yüzde 25, 'kendi basmayıp da kurulun mühür bas-

* 
tığından yüzde 40 alıyorsunuz; yanı siz, bu yayını 
yapma demek istiyorsunuz. Eğer burada Sayın Baş
bakana şirin görünmek için Konut Fonuna para 
toplayacağız zihniyetiyle hareket etmişseniz, bu yan
lış arkadaşlar; para toplayamazsınız, çünkü şu şart
larla, *bu şekilde yayın olamaz; bunu öncelikle vur
gulamak gerekir. 

İkinci konu : Anayasamız, basında teminat yatır
mayı dahi kabul etmemektedir; buna dikkat buyurun 
arkadaşlar. Teminat yatırmayı dahi kabul etmeyen 
bir Anayasa muvacehesinde, bu basın mensupları na
muslu, namuslu vergilerini verirlerken - verdiklerini 
kabul ediyoruz tabiî, vermiyorlarsa bizi ilgilendirmez, 
hükümeti ilgilendirir - siz, bu koyundan bir post daha 
çıkarmaya kalkıyorsunuz; bu da doğru bir yaklaşım 
değildir arkadaşlar. 

Sayın Başkan, sözlerimin sonuna geliyorum. En 
tehlikeli maddelerden biri de ek 2 nci maddedir. Ek 
2 nci madde, - demin dediğim gibi - bilerek veya bil
meyerek, müstehcenlikle, kusurlu, muzır neşriyat bir
birine karıştınlmıştır; maddeyi özellikle okumak isti
yorum... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bu konuyu daha ev
vel izah ettiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — «Bir aydan 
az süreli mevkutelerde ve eklerinde 18 yaşından kü
çüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak ni
telikte yayın yapılamaz» deniyor, bunda beraberiz; 
ancak devamında, «Aksine davranan mevkute sahip
leri ile sorumlu müdürleri hakkında Türk Ceza Kanu
nunun 426 nci maddesinin ikinci fıkrasında ceza hü
kümleri uygulanır» deniyor. 

Arkadaşlar, bu ek 2 nci madde, otomatik olarak 
hâkimi, Türk Ceza Kanununun 426 nci maddesini no-
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ter gibi tasdik etme durumuna düşüren bir maddedir, 
hâkimin takdir hakkını kaldıran bir maddedir. Eğer 
'kurul, o mevkute için böyle olduğu kararım verirse, 
hâkim, 426 ncı maddeyi uygulamaya mecburdur. Bu 
itibarla, getirdiğiniz bu madde de Anayasaya aykı
rıdır. 

Sayın Başkanım, sözüm bitiyor. Para cezalarına 
gelince... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen... 
M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Toparlıyo

rum Sayın Başkanım, görüyorsunuz işte. 
BAŞKAN — Lütfen, beni söz kesme gibi müşkül 

bir duruma sokmayınız. 
M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — 2 milyon 

liradan 10 milyon liraya kadar olan para cezası, bu-
gün(kü enflasyon ortamında rakam olarak yadırgan-
mayaıbilir; ama basının üzerinde büyük bir müeyyide
dir ve büyük bir rakamıdır. 

Arz ettiğim konularda önergelerimiz var, yüce he
yetin takdirine sunulmuştur; kabul edip etmemek yü
ce heyetin takdiri içindedir. 

Grubum ve şahsım adına tekrar saygılar sunuyo
rum. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ben de te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 

adına Sayın Haydar Koyuncu; buyurun efendim 
(MDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA HAYDAR KOYUNCU 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
MDP Grubu ve şahsım adına yüce Meclise saygıla
rımı arz ederim. 

Sayın milletvekilleri, bilinir ki, yüce Türk Milleti, 
milliyetçi, geçmişine saygılı, örf ve âdetlerine ve inanç
larına bağlı bir toplumdur. Bu değerler, bizim toplu
mumuzun ve insanımızın vazgeçemeyeceği, kısaca bi
zi Türk yapan genel ahlakî değerlerdir. Konuya ve 
soruna bu ölçüler içerisinde baktığımızda, geleceğimi
zin yegâne varlığı ve teminatı olan çocuklarımızın ve 
gençlerimizin, bizi biz yapan kutsal değerlerle donan
mış olarak yetiştirilmesini istemek hepimizin müşte
rek dileği olduğu gibi, bu dileği gerçekleştirmek de 
bizlerin temel görevlerimiz arasındadır. 

Bu nedenledir ki, çocuklarımızın ve gençlerimizin 
kutsal değerlerini tahrip edecek her türlü muzır, müs
tehcen neşriyatla mücadeleye elbette taraftarız. Hiç
bir sanat ve estetik yönü olmayan, inançları yıkan, 
manevî değerleri tahrip eden yazı, resim ve filmlere, 
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hiç kuşku edilmesin ki biz de karşıyız; ancak müs
tehcenlikle mücadelede ve müstehcenliği önleme hu
susunda alınmak istenen tedbirlerin yönteminde ayrı 
ve farklı düşünmekteyiz. 

Hemen ifade edeyim ki, müstehcen neşriyata iliş
kin hükümler ve müeyyideler, Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 inci maddeleriyle, Basın Kanununa 
10.11.1983 tarih ve 2950 sayılı Kanunla eklenen ek 1 
ve 4 üncü maddelerde hükme bağlanmış olduğu hal-
de, yetkili ve. sorumlu hükümetlerin bugüne kadar 
bu maddeleri işletmemesini üzüntü ile karşılamakta
yız. Hükümetin görevi -öncelikle ilgili kanunları tat
bik etmektir. Mevcut ve meri kanunları tatbik etme
yen hükümetlerin eline, teklif edilen kanunla yeni yet
kiler vermenin anlamını değerlendirmekte gerçekten 
güçlük çektiğimizi ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, idarî hiçbir eylem ve işle
min yargı" denetimi dışında kalmayacağını belirten 
açık Anayasa hükümleri ortada iken, basım, yürütme 
organının denetimi altına alan, üstelik atanmış me
murlar eliyle denetlemeyi öngören bir sistem, her şey
den önce hukuka aykırıdır. Bize göre, bu yasa ile 
gerçekleştirilmek istenen resmî bilirkişilik müessesesi, 
hukukumuzun temel ilkesini teşkil eden yargı bağım
sızlığı ilkesiyle de bağdaşmaz. Bağımsız yargı ilkesi
ne dayanan bizim hukuk sistemimizde tek bilirkişi 
vardır, o da bağımsız mahkemelerimiz ve hâkimleri-
mizdir. Mesele bir ceza tatbiki ise, bunu en iyi, uygu
lamanın ve doktrinin içinde olan hukukçular ve hâ
kimlerimiz bilir. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül Harekâtıyla anarşi 
ve terör belâsından kurtarılan toplumumuzun ve genç
lerimizin, anarşi ve terör felâketinden hiç de geri kalma
yan müstehcenlik batağından kurtarılması gerçekten 
isteniyorsa, televizyon yayınlarının da, üzerinde aynı 
dikkat ve titizlikle durulmalıdır. 

Televizyon bugün, bizim toplumumuzda, son de
rece etkili ve etkileyici bir araçtır. Yayınları hayata 
tümüyle yansımaktadır. Televizyonun özellikle yaban
cı kaynaklı dizilerinde yer alan bazı yayınları müsteh
cen nitelikte olup, konuşmamızın başında da belirtti
ğimiz gibi, bizi biz yapan, bizi Türk yapan, bizi millî 
ve manevî değerlere bağlı toplum yapan, ahlakî ve 
kültürel kutsal değerlere aykırıdır, 

Sayın milletvekilleri, müstehcenlik, her toplumun 
örf, âdet ve inançlarına göre ayrı ayrı anlam taşır. 
Ahlakî değerleriyle bağdaşmayan ve inançlarına ters 
düşen Batı, geçmişte Haçlı Seferleriyle yok edemediği 
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Türk Milletini, bugün anarşi, terör ve müstehcenlik 
yöntemiyle yıkmaya çalışmaktadır. îşte, açıkladığımız 
bu nedenlerle, müstehcenlikle mücadeleye, evet. 

Müstehcenlikle mücadelenin temel şartı ve unsuru 
sosyoekonomiktir ve eğitimdir. Eğitimdeki çarpıklık, 
ekonomideki bozukluk giderilmedikçe, müstehcenlikle 
mücadele de sözde ve lafta kalır. 

Konuşmama son verirken yüce heyetinizi grubum 
ve şahsım adına en derin saygılarımla selamlarım. 
(MDP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına; Sayın Mehmet Onur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
önce hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. 

Anayasamızın bazı maddelerini okuyarak sözleri
me başlamak istiyorum. 

Anayasa, Madde 13/1 : 

«Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, 
cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ge
nel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genci 
sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın 
ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anaya
sanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınır
lanabilir.» 

Anayasa, Madde 41 : 

«Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin 
huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların ko
runması ile aile planlamasının öğretimi ile uygulan
masını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı 
kurar.» 

Anayasa, Madde 56/1 : 
«Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahiptir» 
Anayasa, Madde 58/2: 
«Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturu

cu maddelerden, suçluluk, kumar ve kötü alışkanlık
lardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri 
alır.» 

Sayın milletvekilleri, «Müstehcenlik» denince, ak
la sadece çıplaklık gelmemelidir, çıplaklık müstehcen
liğin sadece bir yönüdür; oysa görülmesinde, duyul
masında yahut da okunmasında, insanın, güzellik, 
yücelik ve ahlakî duygularını' fcöreltici, buna karşılık 
cinsel arzularını tahrik edici rol oynayan herhangi bir 
söz, şarkı, yazı, resim, film, videobant yahut oyun, 
müstehcenlik sınırları içinde düşünülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bir toplum, değerler sistemi
ni kaybetmemelidir. Değerler sisteminden mahrum 
kalan toplumlar, bunun cezasını ağır ödemişlerdir. 
Çağdaşlık adına yapıldığı iddia edilen birtakım savun
malar ise, ileride bir keşmekeş oluşturabilirler. 

Müstehcen mevkutenin baş malzemesi çıplak ka
dın fotoğrafları olarak gözükmektedir. Ne yazık ki, 
bugün Türkiye'de bu tür mevkuteler fikir gazetelerin
den çok daha fazla satış yapmaktadırlar. 

Diğer yönden, video, çok faydalı hale getirilebi
lecek bir sistem; ama bugün toplumu tahrip edecek 
bir duruma düşmüştür. Âdeta evlerimizin içinde her 
gün tahrip bombaları patlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, müstehcen neşriyat, film ve 
videobandın fikir ve sanatla bir ilgisi bulunmamakta
dır. Kanaatimizce fikirsiz, bol resimli müstehcen neş
riyatın, gençliği getireceği çizgi, ancak düşüncesizlik
tir. Bımun için, toplumu ayakta tutan ve ona yön ve
ren ahlakî ve sosyal ilkelerin yaşatılmasına çalışmak 
gerekmektedir. 

Saym milletvekilleri, devlet, canı, malı koruduğu 
kadar, daha da fazla olarak nesli de korumak mec
buriyetindedir. Cinsel nedenlerle işlenen suçların is
tatistikleri ile müstehcen yayınların artış ve yayılma 
oranları karşılaştırılırsa, ibret verici sonuçlar ortaya 
çıkacaktır. Dolayısıyla bu tür yayınlar gençlerde ruh 
hastalıklarına sebep olabilmektedir, tşte bu tür sunî 
vasıtalar, bazı grup gençlerin cinsel duygularını, on
ların hayatlarının tek hedefi haline sokmuştur. 

Sayın milletvekilleri, müstehcen fikrilere gelince : 
Televizyonun Türkiye'de dört bir tarafa yayılması 
karşısında, seyirciler yavaş yavaş sinema salonlarını 
boşaltmışlardır, tşte, boşalan bu salonlar geri doldur
mak için sinemacılar seks filmlerine bir cankurtaran 
simidi gibi sarılmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, soruyorum; bu tür film ve 
videobantlarla Türkiye'nin dört bir yanına acaba 

ı hangi hizmet götürülüyor? Kanaatimizce hiçbir hiz
met götürülmüyor, götürülmediği gibi bu tür işlerde 
büyük maddî menfaatler dönmekte, insanların cinsel 
konulardaki zaafları istismar edilerek büyük haksız 
kazançlar sağlanmaktadır. 

Türkiye'de son yıllarda yapılan bu alandaki film 
ve videobantlar büyük tırmanış göstermektedir. Türk 
sinema seyircisi, müstehcen filmler karşısında1 maale
sef, Fransız seyircisi kadar da korunmamaktadır. 
örneğin Fransa'da, bu tür filmler 18 yaşından kü
çüklere yasak olduğu ve belirli sinemalarda gösteril-
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diği halde, bizde böyle bir sınırlama, kısıtlama bulun
mamaktadır. 

Fikir ve düşünceleri açMama amaçlarından biri 
ve belki de en önemlisi ve etkini olan sinema film
leri de öteki araçlar gibi mutlak sınırsız olmayıp, Ana
yasanın öngördüğü boyutlarda kahnmak şartıyla, ka
mu yararı nedeniyle onlara da sınırlamalar getirile
bilir. 

Sayın milletvekilleri, devletin tüm özgürlükler üze
rinde, toplum hayatının belli bir düzen ve denge içe
risinde seyrini sağlamaya yönelik kolluk yetkililerinin 
bulunduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle hemen belirtelim 
ki, genel 'kanaat, içtihat ve uygulama, belli kategori 
film, söz ve yazı açıklamalarının fikir ve düşünce ni
teliğine sahip olmayıp, Anayasanın güvencesinden 
maihrum olduğu merkezindedir. 

Sinema ve videobantlardaki şiddet, tedhiş, cinsel
lik ve ölüm görüntüleri, gençlerde ve hatta yetişkin
lerde şiddet eğilimini ve yanlış bir hayat anlayışını 
yaratabilmekte ve hatta düş âleminin görüntü dünya
sından çıkan insan, o kadar ki, bazen yaşanan haya
tın dışında ayrı bir hayat aramakta; kuvvetlinin adil 
olduğu, şiddetin benimsendiği, sınırsız cinsel eylemle
rin sürdürüldüğü, lüks ve zenginliğin bulunduğu bir 
ortam içerisinde yaşadığını sanmakta ve sonuçta ha
reketlerini kendi düşlerine göre düzenlemeye çalış
maktadır. 'Maalesef 'bu durum birtakım gençleri anti-
sosyal ve uyumsuz bir kişiliğe itmektedir. 

Bir de fotoromanlara bakalım : Bu yayınların 
birçoğu insan tüketiminin âdeta propagandasını ya
pan yayınlar haline dönüşmüştür. Bu tür yayınların 
birçoğunda, kimse kimseyle bir türlü anlaşamaz, ev
lenenler çok geçmeden yanıldıklarını anlarlar, evli kı
zın aslında başka bir sevgilisi vardır, erkeği, geçmi
şin derinliklerinden gelen başka bir kadın, saf kızın 
elinden alır ve insanlar fotoromanlarda birbirlerine 
eziyet edip dururlar âdeta. 

Sonuç olarak, sayın milletvekilleri, devlet, Ana
yasa gereğince herkesin beden ve ruh sağlığı içinde 
yaşaması için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. 
Herkes, ahlakî açıdan sağlıklı bir ortamda yaşamaya 
muhtaçtır. Müstehcenliği sınırlamada ölçü, bu nedenle 
fertlerin ruh sağlığı olmalıdır. Ruh sağlığına aykırı 
olan ahlaka da aykırıdır ve müstehcendir. Kanaati
mizce bu sorun bir hürriyet sorunu da yapılmamalı
dır. Eğer bu konu bir hürriyet sorunu yapılabilirse, 
uyuşturucu maddelerin de yasalklanmayıp, serbest bı
rakılması gerekir. Aslında, sayın milletvekilleri, müs-

• tehcenlik gemi azıya alırsa, uyuşturucu madde ipti-
lasından daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 

Değerli milletvekilleri, peki basın hürriyeti ne ola-
j cak? Anayasamız basın hürriyetini, kamuoyuna haber 

iletmek ve kamu gücünü elinde tutanların yine ka
muoyunca denetlenebilmesi için kabul etmiştir. Basın 

j hürriyeti aslında işte bu alanda geçerlidir ve bu alan
da basın hürriyetine sınırlama getirilmemelidir. Bu 
açıdan ele alındığında, yine basın hürriyeti bir imtiyaz 
olmayıp, anayasal bir görevin ifasıdır. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (ANAP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mehmet 
Onur. 

Şahsı adına, Sayın Rıfat Bayazıt, buyurun efen
dim. (MDP sıralarından alkışlar) 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; gençlerimizin, ço
cuklarımızın müstehcen ve muzır neşriyattan korun
masını candan isteyenlerdenim, fakat bu teklifin ha
zırlanmasında ve komisyondan geçmesinde bazı tek-

I mik hatalar vardır, bunların üzerinde görüşlerimi arz 
edeceğim. Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
şimdiden teşekkür ederim. 

1924 Anayasasının 77 nci maddesi «Basın, kanun 
çerçevesinde serbesttir; yayından önce denetlenemez, 
yoklanamaz» kaydını taşımaktadır. Yayından sonraki 

i denetim kanunla düzenlenmiş; o zamanki kanun, de
netimi kısmen idareye bırakmıştır. 

Yine, 1924 Anayasasının 80 inci maddesinde «Hü
kümetin gözetimi ve denetlemesi altında ve kanunlar 
çerçevesinde her türlü öğretim serbesttir.» hükmü 
mevcuttur. 

I 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru-
I ma Kanunu, 1924 Anayasasındaki ilkeler dairesinde, 

21.6.1927 tarihinde, o günkü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilmişti. Burada, Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 inci maddelerinde 
zikredilen müstehcen ve hayasızca neşriyat haricinde 
olup, 18 yaşına kadar küçüklerin maneviyatı üzerin -

I de muzır tesir ika edeceği anlaşılan kitap, mecmua 
ve mevkut risaleler, resim ve levhaların tahdidi hak
kında karar verme ve tahdide karar verecek olanlar 
hakkında yapılacak idarî işlemler gösterilmiş ve tah
dide riayet etmeyenlere verilecek hafif hapis ve hafif 
para cezası miktarı gösterilmiş, Türkiye'de neşredilen 
her türlü kitap, risale ve mecmuanın'ikişer nüshası
nın mahallî maarif dairelerine verileceği kanunda yer 

[ almış, hilafına hareket edenler cezalandırılmış, bu ku-
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rulun kararlarına bir ay zarfında vuku bulan itirazın, 
Devlet Şûrası Umumî Heyetince tetkik olunacağı ön
görülmüş ve o zamanki anayasaya göre, bu idarî yar
gı denetimine de verilmişti; 1117 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesinde de bir hüküm vardır. 

1961 Anayasasında, basının hür olduğu ve sansür 
edilemeyeceği, denetimin yargıya ait olduğu kabul 
edilmiş ve Basın Kanunu bu Anayasa doğrultusunda 
düzenlenmiş, fakat, her nedense 1117 sayılı, 21.6.1927 
tarihli Kanunda, günün ihtiyaçlarına göre bir düzen-
lemte yapılmamıştır. 

Kıymetli t)eklif sahiplerinin, bugün huzurunuza 
getirilen kanun teklifi ile çoculklarımızın, gençlerimi-
zlin muzır neşriyattan korunması için yaptıkları ça
lışmayı takdirle karşılıyorum. Yalnız, 1982 Anayasa
sının getirdiği ilkeler ve ceza hukuku yönünden gör
düğüm bazı hataları arz edeceğim. 

1982 Anayasasının 28 inci maddesi, «Basın hür
dür, sansür edilemez» anıa kuralını koymuştur. Ayrıca, 
devletin, yayın ve haber alma hürriyetini sağlayacak 
tedbirleri almasını öngörmüştür. 

Basım hürriyetinin sınırlandırılmasında yargının de
netimli esas kabul edilmiştir. Süreli ve süresiz yayın
lardaki suçların kavuşturma ve soruşturmalarında hâ
kim güvencesi, dike olarak benimsenmiştir. 

Yine, Anayasamızın 29 uncu maddesinde, süreli 
ve süresiz yayın hakkı, önceden izin alma şartına tabi 
tutulmamış ve teminat verilme konusu da öngörülme
miştir. 

Yayın şartlarıyla ilgili kanunda, engelleyici veya 
zorlaştırıcı siyasî, ekonomik, malî ve teknik şartların 
kullanılamayacağı öngörülmüştür. Bu, Anayasanın 
amir hükmüdür. 

Teklifin, 9 uncu maddesiyle getirilen ek 1 inci 
maddede belirtilen oranlardaki meblağın Toplu Konut 
Fonuna aktarılması; keza, ek 2 nci maddede, Türk 
Oeza Kanununun 426 ncı maddesine atıf yapılması 
ve cezanın 3 misline kadar artırılması ve ayrıca, 5 indi 
maddede yer alan, para cezalarının 2 milyondan 10 
milyona çıkarılmasına dair hükümleri, Anayasanın 
bilhassa 29 uncu maddesine tamamen aykırıdır. Bu
rada bir büyük gazetenin tirajı göz önüne alındığı za
man bu miktarın 100 milyon lirayı da bulacağı aşikâr-
du'. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Anayasamızın 27 
nci maddesinde, herkesin b/ilim ve sanatı serbestçe öğ
renme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda 
her türlü araştırma hakkına sahip olduğu vurgulan
mış ve bu hakkın, Anayasanın 1, 2 ve 3 üncü mad-
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I delerimin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanıla
mayacağı öngörülmüştür. Ayrıca Anayasanın 26 ncı 
maddesinde, kanunla yasaklanmış, yasağa aykırı yazılı 
ve basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü bantları ile 
diğer anlatım araç ve gereçlerinin, usulüne göre veril
miş hâkim kararı üzerine toplattırılabiileceği ve gecik
mesinde sakınca olan hallerde, kanunda belli olan 
merciin emriyle toplattırılabileceği ve bu kararı ve
ren merciin yirmidört saat içinde hâkime bildirmeye 
mecbur olduğu ve nihaî kararın ise hâkime ait oldu
ğu öngörülmüştür. Burada da görülüyor ki, basına ait 
bütün Anayasa maddeleri, basını hâkim teminatı ve 
haklim güvencesi altına almıştır. Buna biraz sonra 
misaller de vereceğim. 

Anayasamızın, dernek kurma hürriyetine ilişkin 
33 üncü maddesi, suçların önlenmesi bakımından, hâ
kim kararına kadar derneklerin, yetkili kılman mer-

J ciin emriyle faaliyetinin durdurulabileceğini; «Toplan
tı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı» başlıklı 34 
üncü maddesi ise, idarenin yasaklamasının üç ayı ge
çemeyeceğini öngörmektedir. Görüldüğü gibi, Ana
yasanın idareyie verdiği bu yetkiler üç günle, beş gün
le, yirmidört saatle veya üç ay gibi müddetlerle hep 
sınırlanmıştır. 

Yine Anayasamızın «Sendika kurma hakkı» baş
lıklı 51 inci maddesi ise, sendika faaliyetinin düzen
lenmesi veya sendikanın kapatılmasının mahkeme ka
rarına bağlı olduğu ve yine «Kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları» başlıklı 135 inci maddesinde, 
idarî olarak görevden uzaklaştırma kararının üç gün 
;icinde mahkemeye bildirileceği öngörülmüştür. Şıim-
di, Anayasada müddetlerini kısa kısa gösteriyoruz, 
öbür taraftan, Başbakanlık emrinde kurulan 11 kişi
lik bir kurulun verdiği kararı ilanlihaye yürütüyoruz. 
Bu bakımdan blem, bu kuruluşun, Anayasanın ilkele
rine; hâkim teminatı konusundaki özel maddelerine 
aykırı olduğunu arz etmiş oluyorum. 

Yine, Anayasanın 37 nci maddesinde «Hiç kimse 
kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci 
önüne çıkarılamaz. 

ıBir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden 
başka bir mercii önüne çıkarma sonucunu doğuran 
yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz» 
deniyor. Şimdi, burada, bunu olağanüstü bir kurul 

i olarak kuruyorsunuz; icraî bir vazife veriyorsunuz, 
«sen taihditli yayınlar yapıyorsun, seni tahdit ediyo
rum» şeklinde yasaklayabiliyor; aynı zamanda da bi
lirkişi sıfatı veriyorsunuz. Ben bunu bir türlü, hukuk 

J anlayışıma sığdıramadım. 
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ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Baştan 
iyi gidiyordun, şimdi kıvırdın. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Rica ederim, ge
lin bu kürsüde konuşun. 

Anayasa maddeleri, bu konularda, idareye kısa 
süreli yetkiler vermiştliır. Teklifin 1 ve 2 nci madde-

•Jerinıde, Başbakanlığa bağlı olarak kurulan kurula, 
müstehcen muzır yayınların kontrolü ve tahdidi yet
kisi verilmiştir; bu da, tabiî hâlkim denetiminden uzak
tır. 1924 Anayasası ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 
1117 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki heyet ka
rarlarına karşı, bir ay zarfında Şûrayıdevlet Heyeti 
Umumiyesine itiraz hakkı tanınmışsa da, bu da Ana
yasadaki, arz ettiğim Basın Kanunundaki tabiî hâkim 
güvencesi niteliğinde değildir. 

MUSTAFA ÇAKALOÖLU (Antalya) — Ama es
ki anayasa zamanında çıkmıştır. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Eski anayasa 
gitti. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibin sözünü kes
meyiniz. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — 5680 sayılı, 
15.7.1950 tarihli Basın Kanununun, 1982 Anayasasının 
yürürlüğe girmesinden sonraki bazı maddelerini de
ğiştiren, bu kanuna bazı ek maddeler ekleyen 2950 
sayılı, 10.11.1983 tarihli Kanunun ek 1 inci madde
sinin ikinci fıkrası, Türk Ceza Kanununun müsteh
cen neşriyata ilişkin 426, 427, 428 inci maddelerinin 
uygulama şekli ve esasını göstermiş, acele hallerde, 
cumhuriyet savcılarının toplatma kararı verebileceğini 
ve bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâ
kimin onayına sunacağı, ilke olarak, genel ahlaka ay
kırı davranışlardan mahkûmiyet halinde, suç teşkil 
eden mevkutenin üç günden bir aya kadar neşrinin 
yasaklanmasına mahkemece karar verileceği; ek 3 ve 
4 üncü maddelerde de bu konuya ilişkin hükümler bu
lunduğu halde teklifte bu kurallar gözönüne alınma
mıştır. Aynı zamanda hiçbir suretle, Basın Kanununun 
değişen bu maddeleri dikkate alınmamış, komisyonda 
görüşülmemiş ve gerekçesinde de yer almamıştır. 

Yine Basın Kanununun 39 uncu maddesinde bu 
kanuna giren davaların acele görüleceği de vurgulan
dığı ve bazı usuller vazedildiği halde, bu da nazara 
alınmamış ve bu maddeden de yararlanılmamıştır. 

Teklifin 2 nci maddesinin ve Türk Ceza Kanunu
nun 426, 427, 428 inci maddelerine giren suçlarda, 
resmî bilirkişi olarak tayin edilen kurul tespitini yap
tıktan sonra, hâkim, davaların görülmesinde delilleri 
serbestçe takdir eder; fakat idaremin tayin ettiği veya 
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gösterdiği bir kurulu bilirkişi olarak kabul etmeye 
zorlanamaz. Bu hal, yasama ve idarenin yargıya mü
dahalesi demektir. Burada da Anayasa buna manidir. 

BAŞKAN — Sayın IBayazıt, süreniz dolmuştur; 
zannederim maddeler üzerinde de söz alacaksınız ve 
maddelere de atıf yapıyorsunuz. Bu itibarla, toparla
yınız efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Maddeler üzerin
de söz almayacağım, ama toparlıyorum Sayın Baş
kan. 

Efendim, bu kurula Diyanet İşleri Başkanlığından 
üye alınması, Anayasanın 136 inci maddesiyle bir 
türlü bağdaştırılamamaıktadır. Genel idare içinde yer 
almış, lâiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasî görüş 
ve düşüncelerin dışında kalarak, milletçe dayanışmayı, 
bütünleşmeyi amaç edinmesi öngörülen Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulundan üye veril
mesi çok sakıncalı görülmüştür. Esasen, bu Din İş
leri Kurulunu da kapsayan Diyanet İşleri Kanununun, 
Anayasa Mahkemesinin 18.12.1979 tarihli -defaatle 
bu kürsüden arz ettiğim- kararıyla, birçok maddeleri 
iptal edilmiştir. Bu madde de iptal edildiği halde, böy
le bir kuruldan bahsedilmesini hayretle karşılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen, efendim son 
cümlenizi söyleyiniz. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Son cümlemi 
okuyorum efendim. 

Türk Ceza Kanunu üzerinde Adalet Bakanlığında 
yapılmakta olan çalışmalar nihayet bulmak üzereyken 
bu kanun içerisinde yeni ısuçlar ihdas edilmek suretiy
le üç maddenin değiştirilmesi, Türk Ceza Kanunu
nun 19 ve 24 üncü maddesindeki para cezalarının 
miktarı aşılmak suretiyle, 2 milyon liradan başlaya
rak 10 milyon liraya kadar para cezası getirilmesi sa
kıncalı görülmüştür. Ailenin korunmasına ilişik ki Ana
yasanın 41 inci maddesiyle, gençliğin korunması ve 
yetiştirilmesine ilişkin 58 inci maddesinin ışığı altında, 
teklifin, bilhassa Adalet Bakanlığı, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcileriy
le, üniversitelerden, tatbikatçılardan, basın kurumların
dan mütalaa alınmak suretiyle... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, grup adına konuşsa
nız, bu kadar zamanı dolduramazdmız. Lütfen ta
mamlayın efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bitti efendim, 
son cümleyi okuyorum. 

Komisyonca yenliden incelenip, tam ve kâmil bir 
metin haline getiriknesıkiin faydalı olacağı kanaatin
deyim. 
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Bu görüşle, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
İMUP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun teklifimin tümü üzerindeki 
müzakereler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Sayın Başkan, ka
bul etmeyenler daha fazla, yeniden sayılsın. 

BAŞKAN — Efendim, 5 kişi ayağa kalkar itiraz 
ederseniz, yeniden sayarım. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka
nununun Bazı Maddeleri ile TUdk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 inci Maddelerimin Değüştiriflmesine ve 
1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — 1117 sayılı Kanunun 1 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1. — 18 yaşından küçüklerin maneviyatı 

üzerinde muzır tesir yapacağı anlaşılan mevkute ve 
mlevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserler aşa
ğıdaki maddelerde gösterilen sınırlamalara tabi tutu
lur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
'M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Ben de 

şahsım adına söz istiyorum efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZtT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bu önemli yasa teklifinin tümü hakkında, gru
bumuzun görüşlerimi 20 dakikalık bir süreye sığdıra-
mamanın acısını çektim veya sığdırmanın ustalığını 
gösteremedim; beni bağışlayın. 

Bu nedenle, bütün maddeler hakkında, 10 dakika
lık grup adına konuşma yetkimizi kullanacağımızı pe
şinen arz ederim ve hazırlıklı olmanızı rica ederim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, 1117 sayılı Yasanın 1 inci madde
sinde nasıl bir değişiklik öngörüldüğünü vurgulamak 
ve bunu gözler önüne serebilmek için, önce 1117 sa
yılı Yasadaki -şu anda herkeste mevcut olmadığın
dan müsaade ederseniz- o metni okuyacağım, sonra 
da mevcut metinle bir mukayesesini yapacağını efen
dim. 

7 Temmuz 1927 tarihli 1117 sayılı Yasanın 1 inci 
maddesinde : 

«Madde 1. — Tüfk Ceza Kanununun 426, 427 ve 
428 inci maddelerinde zikredilen müstehcen ve haya
sızca neşriyat haricinde olup, on sekiz yaşına kadar 
küçüklerin maneviyatı üzerine muzır tesir ika edeceği 
anlaşılan kitap, mecmua ve mevkut risaleler, resim 
ve levhalar aşağıdaki maddelerde gösterilen esaslar 
dairesinde tahdidata tabi tutulur. Ecnebi memleket
lerden ithal edilen bu kabil mecmualar ve eserler de 
bu kanunun ahkâmına tabidir. Yalnız bunlar için 
üçüncü maddedeki mecburiyet yoktur.» denilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeyi, teklifin 1 
inci maddesiyle karşılaştırdığınızda, maddenin ilk cüm
lesinin çıkarıldığını görüyorsunuz. Maddenin ilk cüm
lesi, müstehcen neşriyatı ilgilendiren bir cümledir ve 
muzır neşriyat, daha doğrusu "küçükleri muzır neş
riyattan koruma düşüncesiyle müstehcen neşriyat ara
sında uzaktan yakından, tam manasıyla bir illiyet ve 
ayniyet bulunmadığı için, bu yasanın 1 inci maddesi, 
kendisimden daha önce meriyete girmiş olan Türk Ce
za Kanununun 426, 427, 428 inci maddelerini kapsa
mı dışında tutmuştur. 

Şimdi, getirilen bu teklifle, bu üç madde de ya
sanın kapsamı içine alınmakta ve bir eserin, bir res
min, bir heykelin, yazılı bir eserin, bir şiirin, bir ro
manın, gazetedeki bir makalenin, bir fıkranın müs
tehcen olup olmadığını tayin etmek, küçükleri muzır 
neşriyattan korumak amacıyla çıkarılan bir kanunun 
içine monte edilmiş bulunan idarî bir heyetin takdiri
ne bırakılmaktadır. 

Biraz önceki konuşmamda da arz ettim, müsteh
cen neşriyatın önlenmesinde sizinle beraberiz, hatta 
sizden de öndeyiz; ama müstehcen neşriyatı önleye
ceğiz diye ne basının üzerinde bir Demokles'in kılıcı 
getirmenize müsaade ederiz, (Mücadelemizi elimiz
den geldiğince yaparız, oyumuz yetmezse siz kara
rınızı vermiş olursunuz) ne de bu müstehcen neşri
yatı önleyeceğiz paravanasının içerisinde bazı niyet
lerin ve maksatların gerçekleşmesine biz göz yuma
rız veya bunu anlamamazlıktan geliriz. 

Bu itibarla, özellikle teknik bir hususu da vurgu
lamak istiyorum - biraz önceki konuşmamda da arz 
ettim - müstehcen neşriyat bir suçtur, basında işle
nilen bir suçtur, basın suçu değildir, yüz kızartıcı bir 
suçtur ve ceza sistematiğimizde de müstehcen neşri
yatın hukukî niteliği cürümdür; ama muzır neşriyat
tan koruma bir suç değildir, bir tedbirdir ve ceza sis
tematiğinde de kabahattir. 
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Bu itibarla, eğer yasanın 1 inci maddesine, bu, 
başlangıçtaki kısmı monte etmez isek, hem Türk ce
za sistematiğinin dışına çıkmış oluruz ve hem de bir 
tedbirle suçu aynı potada eritmiş, aynı açıdan değer
lendirmiş, aynı bakış açısının içerisine sokmuş oluruz 
ve kanımca sıhhatli bir iş yapmamış oluruz. 

Lütfedin bunu, bu kanunun 1 inci maddesinin ba
şına ekleyin; ama derhal müstehcen neşriyatın ceza
sını artıran bir teklif hazırlayalım ben de imzalaya
yım. Bunu rica ediyoruz. Yeter ki, üzerinde titizlikle 
durduğumuz, bir sistem kargaşasını getirmeyelim. 

Sistem kargaşası yalnız bunda mı? Değil; aşağıda 
cezalarda d var, sırası gelince onu da arz edeceğim. 
Hiç değilse başlangıçta adımımızı salim atar, 1 inci 
maddeyi bu sakatlıktan armdırırsak, tahmin ediyo
rum öbür maddelerde* hem meramımızı anlatmakla sı
kıntı çekmeyiz ve hem de müşterek bir karara var
makta daha çok uyum sağlarız. Ben bu kanıdayım. 

özellikle tekrarlamak istiyorum muhterem arka
daşlarım. Yaklaşımımızı hiçbir zaman bir spekülas
yon konusu yaparak, müstehcen neşriyatı tasvip edi
yoruz, müstehcen neşriyatın artmasını istiyoruz veya 
müstehcen neşriyatın önlenmemesini istiyoruz şeklin
de yorumlamayınız; ama endişelerimize de lütfen hak 
vererek katılınız. 

Saygılar- sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. \ 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 
Başkan, soru sorabilir miyim 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa buyurun. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Mad

dede, «18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde...» 
deniliyor. Acaba burada kastedilen maneviyat mıdır, 
yoksa ahlak mıdır? 

Teklif sahibinin veya hükümetin, bu konuda beni 
tenvir etmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, teklif sahibinin böyle 
bir hakkı yoktur; ama komisyondan sorabilirsiniz, 
çünkü bu teklif komisyona mal edilmiştir ve dolayı
sıyla muhatap komisyondur. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 
Başkan, benim bir usul hatası yapma ihtimalim var
dır, bu hatayı siz düzeltirseniz çok minnettar olu
rum. 

Teşekkür ederim. 
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ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, ben de konuşacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sualimiz var, «sıra geçti/> denmesin. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 

BAĞÇECt (Yozgat) — Efendim, ahlak, maneviyatın 
içerisindedir, her ikisini de kapsar, geniş manadadır; 
ayrılmaz bir parçadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (Gürültüler) 
Sayın Bayezit?.. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sosyo

loji okusunlar. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sualimin cevabını sayın hükümetten rica 
ediyorum. «18 yaşından küçükler» deniyor. Tabiî an
lıyoruz, 18 yaş rüşt çağıdır ve 18 yaşma gelmemiş bir 
çocuk, iyiyi kötüyü tefrik edecek nitelikte değildir; 
dan iküçük» dönıelk suretiyle, ıkıazıaî rüşt müessesesi-
vardır; örneğin 16 - 17 yaşındaki bir kişi hâkim ta
rafından reşit kabul edilebilir, hükmedilebilir ve mil
yarlara tasarruf edebilir. 

Şimdi sorumu hükümete soruyorum : «18 yaşın
dan küçük» demek suretiyle, kazanî rüşt müessesesi
ni gözardı etmiş olmuyorlar mı? Kazaî rüştü tescil 
edilen bir çocuk ve ona bu kitapları satanlar, bu ka
nuna göre takibata tabi tutulacak mıdır? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yine bir usulî hata yapılmış 
olmasın; bu bir tekliftir, tasarı değildir. Sualin mu
hatabı, sanırım, komisyon olsa gerektir; ama benim 
cevaplandırmam gerekiyorsa memnuniyetle cevaplan
dırırım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ve hükümetten 
sorulabilir. Burada, teklif hakkında, tabiatıyla hükü
metin görüşleri Saçaktır; o vesileyle hükümete sual 
tevcih etmek mümkündür. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Peki efendim. 

Buradaki yaş haddidir, kazaî rüşt değildir. İlk me
tinde de «18 yaşma kadar» denmek suretiyle bir ayı
rım yapılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
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SABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Söz is
temiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum. (SHP 
sıralarından «Şaban Küçükoğlu söz istedi» sesleri) 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Madde 
üzerinde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Küçükoğlu, diğer maddeler 
üzerinde söz vereyim. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, hep muhalefete söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun okuyun efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

409 sıra sayılı Raporun 1 inci maddesinin başlan
gıç kısmına «Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 
inci maddelerinde zikredilen müstehcen ve hayasızca 
yayın haricinde olup...» cümlesinin eklenmesini arz 
ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — öner
ge duyulmadı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin yeniden okun
masını talep ediyorsunuz? (SHP ve MDP sıralarından 
«Evet» sesleri) 

Buyurun, yeniden okuyun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
409 sıra sayılı Raporun 1 inci maddesinin baş

langıç kısmına «Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 
428 inci maddelerinde zikredilen müstehcen ve haya
sızca yayın haricinde olup...» cümlesinin eklenmesini 
arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Musa Ateş 
Tunceli 

Sabri Irmak 
Konya 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, önerge üzerinde açıklama hakkı verme
yecek misiniz efendim?.. Açıklama yaparım veya yap
mam; ama hakkım olan bir şeyi sormuyorsunuz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, hakkınızı kullanmak iste
diğiniz takdirde söz veririm, ama hakkınızı kullana
cak mısınız, kullanmayacak mısınız diye sorma usu
lümüz yoktur efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Açık
lama yaparım veya yapmam; ama sormanız lazım 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1117 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 2. — Mevkute veya mevkute tanımına 

girmeyen diğer basılmış eserlerin 1 inci maddede be
lirtilen sınırlamaya tabi tutulabilmesi için Başba
kanlık bünyesinde oluşturulan yetkili kurulun, söz 
konusu eserlerin 18 yaşından küçükler için muzır ol
duğu hakkında bir karar vermesi gereklidir. 

Kurul, basılmış eserlerin küçükler için muzır olup 
olmadığı hususunda yapacağı incelemede, 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanunundaki genel amaç ve te
mel ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Kurul, bu Kanunla kendisine verilen görevlere ila
veten, Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci 
maddelerinde tanımlanan suçlarla ilgili olarak yargı 
organlarına resmî bilirkişilik yapmakla görevlidir. 

«Kurul; 
a) Millî Güvenlik Kurulu tarafından seçilecek 

bir üye, 
b) Başbakanlık tarafından en az onbeş yıl kamu 

hizmeti yapmış kişiler arasından seçilecek bir üye, 
c) Adalet Bakanlığı tarafından idarî nitelikte gö

revlerde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ara
sından seçilecek bir üye, 

d) İçişleri Bakanlığı tarafından üst kademe yö
neticileri arasından seçilecek bir üye, 

e) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tara
fından, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından 
seçilecek iki üye, 

f) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tıp da
lından seçilecek bir üye, 
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g) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, gü
zel sanatlar dalında ün yapmış kişiler arasından se
çilecek bir üye, 

h) Yüksek öğretim Kurulunun, sosyal bilimler 
dalında akademik kariyer yapmış ve en az doktor 
unvanını almış üniversite öğretim elemanları arasın
dan seçeceği bir üye, 

i) Diyanet işleri Başkanı tarafından Din İşleri 
Yüksek Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye, 

j) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler cemi
yetlerinin tespit edecekleri birer basın mensubu aday 
arasından Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü
dürlüğünce kura ile tespit edilecek bir üye. 

Olmak üzere 11 üyeden teşekkül eder. 

Kurul Başkanı, bu üyeler arasından Başbakanlık 
tarafından seçilir. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Sü
resi dolanlar yeniden seçilebilirler. Herhangi bir se
beple üyeliğin sona ermesi halinde, yerine seçilecek 
kişi kalan süreyi tamamlar. 

Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır 
ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 
verir. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafın
dan yerine getirilir. 

Kurulun çalışma usul ve esasları ile sekreterya 
hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Başbakan
lık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 

Kurul tarafından gerekli görülen hallerde sürekli 
veya geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas 
komisyonları kurulabilir. Kurulun, bu komisyonlar
da görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli 
Başbakanlıkça görevlendirilir. 

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyele
rinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı 
ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek 
huzur ücreti Başbakanlıkça belirlenir. Bu amaçla her 
yıl Başbakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — Grup adına söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın özgenç, yetki belgesini gönde

riyor musunuz? 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyenler?.. 
Sayın Bayezit, Sayın Arıkan, Sayın Küçükoğlu, 

Sayın Batumlu. 
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 

Başkan beni de kaydettiniz mi? 

BAŞKAN — Efendim, 3 üncü sırada kaydedildi
niz. 

Buyurun Sayın Özgenç. 

SHP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle şu hu
susu izah etmeden geçemeyeceğim : Dış ülkelerde ge
netikte harikalar yaratılırken; bitkilerde ve hayvan
larda yapılan çeşitli deneylerde başarılı olunurken, 
21 inci yüzyıl insanları belki de dünyaya gelişlerini 
analarına babalarına değil, genetik merkezlerine med
yun olacakları durum söz konusu iken ve benzer ih
timallerin, geçmişi Müslüman ve laik bir ülkede çı
karacağı sorunlar ve muhtemel çözümleri üstüne ka
fa yorulacağı yerde; fotomodellerin, çıplaklığın veya 
cinsel özgürlükle uğraşma gibi tehlikeli bir meyil ve 
temayül içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Laik toplumda, arzu eden bir hanım nasıl başı ör
tülü dolaşabilirse, arzu eden bir hanım da bikinili ve
ya çıplak resmini çektirip yayınlatabilir. İlkine, 
«Evet» ikincisine, «hayır» dediniz mi, ahlak savunu
culuğu değil, belki de şeriat ahlakının savunuculuğu 
olur ki, bu hem yasalara aykırı, hem de Anayasaya 
aykırıdır. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıraların
dan gürültüler) 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Pes, pes... Ne ala
kası var? 

MEHMET DELICEOĞLU (Adıyaman) — Ayıp, 
ayıp... 

BAŞKAN — Efendim, dinleyeceksiniz, lütfen din
leyiniz. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, müstehcenlik yasak koymakla değil, düzel
tici doğal tedbirlerle çözümlenmesi gereken bir konu
dur. Plajlarda üstlü, üstsüz dolaşma olayı zaman için
de nasıl kendiliğinden çözümlenmiş, boyutları da da-
ralmışsa, müstehcenlik konusu ve olayı da kendi do
ğal kuralları ve zemini içerisinde çözümünü bulacak
tır. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER (is
tanbul) — Muzır neşriyat, muzır... 

BAŞKAN — Efendim, hatibi istediğiniz istika
mette konuşturabilir misiniz, bu mümkün mü? Buna 
uyacağız, lütfen dinleyiniz. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, okullarda kız ve erkek ayırımının yapıldı
ğı, başların örtüldüğü bir toplumda, müstehcenliği za
ten biz hazırlamış oluyoruz. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
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Saygıdeğer arkadaşlarım, bu geçişten sonra 2 noi 
maddede 'belirtilen ve özellikle 2 nci maddenin üçün
cü fıkrasında belirtilen ıkuruılun, bu Kanunla kendi
sine verilen görevlere. ilaveten, Türk Ceza Kanunu
nun 426, 427 ve 428 inci maddelerinde tanımlanan 
suçlarla ilgili olarak yargı organlarına resmî 'bilirki
şilik yapma yetkisi verdiği malumdur. 

Muhterem arkadaşlarım, - bir kurula resmî bilirki
şilik görevi vereceksiniz ve bu arada yargı da ihtiyaç 
duyduğu bir konuda bir şikâyet veya bir muhakeme 
veya yargılıama sırasında, ıkuruılun bu konuya İlişkin 
vermiş olduğu karar mevcut iken, bir de aynı kurula 
aynı düşünce ve doğrultuda bilirkişilik yaptırılmak 
istenmesi, kanaatimize göre, hulkulk kurallılarına ters 
düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, (f) bendi üzerinde de 
şu düşüncelerimi arz etmelk istiyorum : 

(f) bendinde, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca tıp dalından seçilecek; bir üye» ifadesi mev
cuttur. 

lAz evvelki konuşmacı arkadaşlarıımızın da bu ko
nuda ifade ettikleri üzere, bu üyenin hangi dalda bir 
üye olduğunu belirtmekte fayda var. Sosyoloji da
lında mı, psikoloji dalında mı? Bu belirtilmezse, tıb
bın hangi dalında olduğu konusunu ifade etmek bu 
konuda mümkün değildir. Bu itibarla -kanaatimize 
göre- tıp dalında seçilecek olan üyenin... 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Tıpta sosyoloj 
mi var? 

EDİP ÖZGENÇ '(Devamla) — Sosyoloji olma 
yabilir; 'ama sosyoloji dalında da uzmanlık yapımış 
kişileri de koyabilirsiniz. 

Bu konuda eğitim görmüş, uzmanlık alanında eği
tim görmüş bir tıp uzmanının belirtilmesinde fayda 
görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, (g) bendinde; «Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından, güzel sanatlar da
lında ün yapmış kişiler arasından seçilecek bir üye» 
ifadesi vardır. 

Bunun içerisinde kanaatimize göre, edebiyat ve 
'basın yayın gibi, akademik uzmanlık alanında başa
rılı olmuş, ün yapmış kişiler arasından seçilmesindt 
büyük bir fayda mütalaa etmekteyiz. Diğer taraftan, 
kanaatimize göre, üzerinde en çok durulması icap 
eden bir konu da, (i) bendinde 'belirtilmiştir. Di
yanet İşleri Başkanı tarafından Din işleri Yüksek 
Kurulu üyeleri arasımdan seçilecek bir üyenin, bu 
kurul arasında bulundurulması fevkalade sakıncalı 
bir sonuç yaratabilir. Şöyle ki : Teklif, Diyanet Iş-
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leri Başkanlığına, değiştirilmesi istenen 1117 sayılı 
Kanunla yeni ve ayrı bir görev vermiştir. Teklif, ka
nunlaştığı takdirde, kararlan büyük ölçüde tartışma 
ve polemik konusu olabilecek bir kurulda Diyanet 
İşleri Başkanlığı temsilcisinin de yer alması, toplu
mumuzda özel ve önemli bir yeri olan Diyanet iş
leri Başkanlığınım saygınlığını da tehlikeye ve tar
tışma içerisine çekecektir. 

Muhterem 'arkadaşlarım, tslaımî kurallar içerisin
de Kur'ân-ı Kerîm'i Azîm-üş-Şân'ımıza göre teset
tür ayrı bir konudur ve buna göre kadınlarımızın 
tamamen kapalı giyinmesi kuralı getirilmiştir; ama 
bunum karşısında bir de Atatürk'ün koyduğu kural
lar vardır; Atatürk'ün koymuş olduğu devrim ve kı
yafet kuralları vardır. Modern Türkiye'de, cumhu
riyetimizde bu kurallar tatbik edilmektedir. Hangi 
din adamı gelip de, bu konuda, müstehcenlik konu
sunda bir çıplaklığın mevcut olup olmadığı veya kü
çüklerin maneviyatını değerlendirme konusunda bir 
çıplaklığın mevcut olup olmadığını nasıl tespit ede
cektir ve bu konuda nasıl oy kullanacaktır? Bu, müm
kün değildir arkadaşlar. Bu, her zaman Diyanet işle
ri Başkanlığını bir polemik içerisine sokacak ve ve
rilmiş olan önem ve değerini de bir tartışma içeri
sine sokmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinde durulması ica-
beden bir konuyu daha yine arz etmek istiyorum. 
2 nci maddenin (j) bendinde, «Ankara, istanbul ve 
izmir Gazeteciler cemiyetlerinin tespit edecekleri bi
rer basın mensubu aday arasından Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünce kura ile tespit 
edilecek bir üye,» olarak ifade edilmektedir. Bu, 
maddenin içerisine kanaatimize göre muharrirlerden 
ve edebiyat müntesiplerinden seçilecek birer 'basın 
mensubu aday arasından, yine Basın Yayın ve En
formasyon, Genel Müdürlüğünce kura ile tespit edi
lecek bir değil; ama iki üyenin seçilmesinde çok bü
yük fayda olacağı mütalaası içerisindeyim. Böylece, 
basını yakınen 'ilgilendiren bir konuda oy hakkına 
tesir edebilecek nitelikte bir çoğunluğun verilmesi 
kanaatimize göre burada biraz daha adaletli ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin diğer kısmın
da, özellikle kurul başkanının bu üyeler arasından 
Başbakanlık tarafından seçilmesini de sakıncalı bul
maktayız. 'Bu kurul başkanının, seçilmiş bulunan üye
ler arasından kendi aralarında yapacakları oylama 
ile seçilmesinde çok -büyük fayda mütalaa etmekte
yim. Böylece hangi iktidar döneminde olursa olsun, 
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bir hükümet başkanının veya 'bakanın veya hükü
met idaresinin !basın üzerine etkileyici ve onları de-
vaımilı olarak çeşitli tehlikeler içerisinde bırakabile
cek tutum ve davranış içerisinden uzaklaştırma sis
temini de 'kendiliğinden getirmiş olur. 

Bu madde ile ilgili olarak 'konuşmamı bu şekil
de arz etmiş bulunuyorum. Beni dinlediğiniz için he
pinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Metin Balı-

bey, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA METİN BALIBEY 
(Afyon) — Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; bu
günün çocuğu yarının büyüğüdür. Bugünkü gençlik, 
devletin ve milletin yarınlarının emanet edileceği kad
rolardır. İşte bunun içindir ki, yüce Atatürk zama
nında 21 Haziran 1927 Tarihli ve 1117 sayılı. Küçük
leri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu çıkartıl
mıştır. 1927'deki kanun gerekçesinde ne deniliyordu, 
aynen okuyorum : «Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 inci maddelerinde müstehcen ve haya
sızca neşriyat hakkında cezaî ahkâm vazetmiştir. An
cak, bazı neşriyat vardır ki, bu madde ahkâmına ta-
mamiyle mutabık olmamakla beraber, bilhassa genç
lerin seciyelerini bozmakta ve onların rnuhayyilele-
riyle muhrib tesirler yapacak derecede acayip ser
güzeştlerle dolu bir âlem içinde bulundurarak, zama
nından evvel birtakım hisleri tahrik etmektedir. 

Memleketimizde de çocuk babalarından ve her 
taraftan vuku bulan şikâyetler, gençlerimizi muzır 
neşriyattan korumak için tedbir almaya Maarif Ve
kaletini mecbur eylemiştir. Bilhassa son senelerden 
beri, gencilerimizin ruhlarında elim tesirler icra eden 
bu muzır neşriyatın zararını bir an evvel tahdit et
mek için merbuten takdim kılınan layihanın müsta
celiyetle iktisabı kanuniyet etmesini lazım görüyo
ruz». 

Bu gerçekler, maalesef bugün de varit. Keşke bu 
mahzunlar tamamen ortadan kalkmış olsaydı da, ka
nunun değiştirilmesi için değil, ortadan kaldırılması 
için teklif getirebilseydi; ama maalesef bu gerçekler 
bugün eskisinden daha geçerli. 

Sayın milletvekilleri, 1927'deki kanunda Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı idarî bir kurul var. Bu ku
rul, 'bu teklille bugünkü şartlara uyduruluyor. Bu 
kurulun daha iyi işleyebilmesi ve bir ihtisas kurulu 
olması için, bu işin mütehassısları (görevlendiriliyor. 
Bu kurula verilen önem belirtilip, bakanlilktaın dini

yor, Başbakanlığa bağlanıyor. Yoksa, yeni ve olma
yan bir kurul kuruluyor değil. Adı bile çoktan de
ğiştirilmiş Himâye-d Etfâl Cem'iyyeti kuruldan çı
kartılıyor; yerine ilim adamları, tıp adamları, güzel 
sanatlarla ilgili ünlüler, bu işle ilgili yüksek bürok
ratlar, sosyal bilim uzmanları, yüksek din adamları, 
gazeteciler alınıyor. 1927'nln o daracık kuruluna iti
raz yok da, bugünkü ilmî kurula itiraz niye? 

Kurula ek görev olarak resmî bilirkişilik verili
yor. Bununla yargı yetkisi bu 'kurula verilmiyor, adı 
üzerinde bilirkişi diyoruz; yargı yetkisi yine bağım
sız mahkemenin. Aslında bu kurul, müstehcenlik ko
nusunda görüşlere istikrar getirecek ve mahkemele
re isabetli bilirkişilik yapabilecektir. Daha geçenlerde 
bir dergide gördük, bir resme üç profesör ayrı ayrı 
görüş belirtiyor, müstehcen olup olmadığı konusunda 
üç ayrı mütalaa veriyorlardı; çünkü müstehcen ve 
muzır konusunda istikrarlı bir görüş yok, herkes ken
di şahsî görüşünü söylüyor. Oysa, bu kuruldaki mü
tehassıslar tartışacak, araştıracak, genel prensipleri 
ortaya koyacak, cemiyetin telakki ve gelişmelerini 
takip edecek, ona göre her bir olayı ele alacaktır. 
Ondan sonra, bağımsız mahkeme bu bilirkişi rapo
runu değerlendirecek; 'fakat omunla mutlak bağımlı 
olmaksızın kendi kararını verecektir. Soruyorum si
ze hangisi iyi? 

Bir ide devletin" yüksek görevlilerini küçük düşür
me gayreti içinde bühtanlar var. Diyarlar ki, siyasî 
iktidar bu kurulu atıyor, onlar 'emir verir, istediğini 
yaptırır. Şimdi insaf, edin, Jböyle atanan birçok ku
rul var, bu sadece siyasî iktidara değil, siyasî iktidar
ca atanan Sütün memurlara, bu kurullardaki şerefli 
görevlilere iftira değil de nedir? Mümkün mü bu, 
şimdiye kadar olmuş mu? Elbette hayır. Böyle di
yenlere hatırlatacağım bir söz var : «Kişiyi nasıl bi
lirsin, kendim gibi» derler. 

Hepinize saygılar sunıarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — 'Sayın Rıfat Bayazıt, şahsı adına bu
yurun. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; demin tümü hakkın
da görüşürken, vaktin ademi kifayeti yüzünden bir 
konuyu arz edemedim; Diyanet İşleri Başkanı tara
fından Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden birinin 
seçilmesi konusuna değinecektim, vakit bulamadım. 

Bu hususu, Anayasanın 136 ncı maddesi muvace
hesinde sakıncalı gördüm. Aynı zamanda, arz ediyo
rum, 633 sayılı 22 Haziran 1965 tarihli Diyanet İşleri 
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Teşkilat Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve 
Bu Kanuna 4 Geçici Madde Ekleyen 1892 sayılı 
26.4.1976 tarihli Kanun, Anayasa Mahkemesinin (Za
bıtlara geçsin diye işaret ediyorum) 1979/25 esas, 
1979/46 karar sayılı 18.12.1979 tarihli kararıyla iptal 
edilmiştir. Bu madde arasında, Din îşleri Yüksek Ku
ruluna ilişkin 5 inci madde olduğu gibi, yine teşkilata 
ilişkin 13 maddede vardır. O günden bugüne kadar, bu 
iptal edilen kanun maddeleri yerine bir kanun tedvin 
edilmemiştir. Bunu defaatle, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilat Kanunu üzerinde gündem dışı konuşmamda 
arz ettim, bütçe müzakereleri sırasında arkadaşımız 
Haydar Koyuncu arz etti, nazara alınmadı. Sırf bu 
noktadan arz ediyorum, Din İşleri Yüksek Kurulu 
üyeliği yoktur ki, buraya bilirkişi veriyorsunuz; zaten 
hem bilirkişi, hem de icra organı olarak veriyorsu
nuz. 

Bunların bilirkişiliklerine, mahkemelerin ıttilaı; yani 
uyması imkânsızdır. Uyabilirler; fakat mahkemeler 
kararlarını vermekte ve delilleri toplamakta serbest
tir. Bunu önleyici bazı tedbirler almak da Anayasa 
ve hukuk kurallarına tamamen aykırıdır. 

Mahkeme icabında bilirkişi dinlemeyebilir. Müs
tehcen görür, ben dinlemiyorum der, kalkar mahkû
miyet hükmünü verir. Müstehcen diye iddia edilir, 
müstehcen değildir; bilirkişiye lüzum görmüyorum der, 
beraat kararını verebilir. Burada mahkemenin takdi
rine dokunmak hatalıdır; takdir sizlerindir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şahsı adına iki milletvekili konuşmuş 

olduğu için, üçüncü sıradaki Sayın Şaban Küçükoğlu'-
na söz verme imkânımız olamıyor; başka bir madde
de söz vereceğim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sorumuz var 
efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
soru sorabilir miyiz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sorular var efendim. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyenler lütfen işaret 
etsinler, isimlerini tespit edelim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Beni gördünüz 
mü Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, sizi görmememize imkân 
var mı, mümkün mü? 

• İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, Sa
yın Başbakanın oradaki konuşmaları ve duruş vazi
yetlerini de gördünüz mü? 

BAŞKAN — Siz oradan görüyorsunuz, ben bu ta
rafa hitap ettiğim için göremedim efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sizin de görmeniz 
lazım, Meclisin saygınlığına dikkat etmeniz lazım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Ona her zaman dikkat ediyoruz. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Etmiyorsunuz. 
BAŞKAN — O sizin sübjektif telakkiniz, şahsî gö

rüşünüz. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, benden önce Sayın Turhangil var. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyenlerin isimlerini 

okuyorum: Sayın Bayezit, Sayın Turhangil, Sayın 
Canver, Sayın Eryurt, Sayın Batumlü, Sayın Türkân 
Arıkan. 

Sayın Bayezit, siz sıranızı veriyorsanız, bir diyece
ğim yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ve
riyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhangil. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Başkan, 

sorum komisyona. 
Maddenin (b) fıkrasında aynen şöyle denmekte: 

«Başbakanlık tarafından en az onbeş yıl kamu hizme
ti yapmış kişiler arasından seçilecek bir üye.» 

Şimdi soruyorum: Bu üyeden, halen çalışan me
murlar ile hizmeti sona erenler mi kastedilmektedir? 
Birinci sorum bu. 

İkinci sorum sayın bakana aittir; bir gazetenin bi
rinci sayfasında neşredilen bir çıplak kadın resminin 
müstehcenliğine, Türk millî eğitiminin genel amaç ve 
ilkeleri esas alınarak, nasıl karar verilecektir bunu 
soruyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, buyurun sayın komisyon. Bi
rinci soru zatı âlinize ait, yani bu seçilecek kişi ha
len çalışmakta olan bir memur mu, yoksa vazifeden 
ayrılmış, tekaüt olmuş, istifa etmiş herhangi bir kim
se olabilir mi? Onu soruyorlar. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Her ikisi de olabiliyor efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen, Türk \ 
millî eğitiminin amaç ve- ilkelerinin, müstehcenliğin 
tayininde bir rolü yoktur. Müstehcenliğe hâkim ka
rar verecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın Bayezit, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, sayın bakanın cevaplandırması ricasıyla 
sorularımı sunuyorum: 

2 nci maddenin üçüncü fıkrası «Kurul, bu Kanun* 
la kendisine verilen görevlere ilaveten, Türk Ceza Ka
nununun 426, 427 ve 428 inci maddelerinde tanımla
nan suçlarla ilgili olarak yargı organlarına resmî bi
lirkişilik yapmakla görevlidir.» hükmünü Anayasanın 
138 inci maddesindeki «Hâkimler, görevlerinde ba
ğımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.» 
esasıyla bağdaştırabiliyor musunuz? 

İkinci sorumun cevabını yine sayın bakandan rica 
ediyorum Türkiye Cumhuriyeti Devletinde İstanbul 
Gazeteciler Cemiyeti diye bir dernek, bir cemiyet var 
mıdır? 

Bu (j) fıkrasıyla ilgili bir diğer sorum da şudur: 
Anadolu basınını temsil eden dernek niçin bu fıkraya 
dahil edilmemiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan; Sayın Baye

zit, «Bu, Anayasanın 138 inci maddesine aykırıdır» 
beyanında bulunuyorlar, evvela bu hususun cevap
landırılmasını rica ediyorum. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 66 ncı maddesini okuyorum : 

«Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren 
hallerde bilirkişinin rey ve mütalaasının alınmasına 
karar verilir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel 
ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konu
larda bilirkişi dinlenemez. Bilirkişinin tayini ve üçten 
fazla olmamak üzere, adedinin tespiti hâkime aittir. 
Hazırlık soruşturmasında, gecikmede sakınca bulunan 
hallerde cumhuriyet savcısı da bu yetkiyi haizdir. Bel
li hususlar hakkında rey ve mütalalarım beyan ile ka
nun tarafından görevlendirilmiş resmî bilirkişi varsa, 
hususi sebepler olmadıkça başkası tayin edilemez» de
niyor ve bunlar devam ediyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — On
lar, doktorlar ve ebeler Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Buradaki resmî bilirkişi ile hâkim bağlı değil
dir. Eğer, bakmakta olduğu dava dolayısıyla bilirki
şiye başvurmak lüzumunu hisseder ise, bu bilirkişiye 
başvuracaktır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Res
mî bilirkişi olarak buna başvuracak?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Evet, buna başvuracaktır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ana
yasaya uygun buluyor musunuz? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Anayasaya aykırı bir tarafını görmemekteyim. 

BAŞKAN — «İstanbul Gazeteciler Cemiyeti diye 
bir cemiyet var mıdır? Anadolu basınım temsil eden 
dernek niçin dahil edilmemiştir?» diye sormuşlardı, 
bu hususların da cevaplandırılmasını rica ediyorum 
efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Böyle bir cemiyet vardır; ama adı «İstanbul» 
diye geçmemiş olabilir. Bu, ileride böyle bir cemiye
tin kurulmayacağı anlamına da gelmez, kurulabilir. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Efendim, ile
riyi mi hesaplıyorsunuz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İs
tanbul Gazeteciler Cemiyeti yoktur Sayın Bakan. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — İstanbul şu
besi vardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ana
dolu basını niçin alınmamıştır? 

BAŞKAN — Evet, Anadolu basını için ne buyu
rurlar efendim? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Ankara, İstanbul ve İzmir, Türk basınında 
ağırlıklı üç büyük ilimizdir. 

DEVLET BAKANI A. VEHBİ DİNÇERLER (İs
tanbul) — Ankara'yı Anadolu saymıyorlar mı? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Ankara, kaldıki, Anadolumuzun içindedir, İz
mir de içindedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ana
dolu basınının ayrı bir derneği vardır. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Bu nedenle alınmasına gerek görülmemiş. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederiz. 
Sayın Canver, buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

şu an binlerce genç eminim ki sayın bakanın soraca
ğım soruma vereceği.,yanıtı merak ediyordur. Güzel; 
ama çıplak bir kadın - ne ölçüde olduğu tartışılır -
resminin 18 yaşından küçük bir delikanlının mane
viyatı üzerinde nasıl olumsuz etki yapacağını öğren
mek istiyorum; sayın bakan açıklasın. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

ikinci sorum şu efendim: Gazeteciler Derneğinin 
odasında bir afiş var: Ölü Deniz kıyısında iki tane 
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turist. Daha fazla turist gelsin diye basmışız, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı olarak. Bunları ne yapacağız, 
giydirecek miyiz, giydirmeyecek miyiz? Bunlar da neş
riyat sayılacak mı? 

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

din) — Sayın Canver'in sualinin cevabını kanunda ön
görülen kurul ve mahkeme hâkimi verir, adalet ba
kanı vermez. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Eryurt, buyurun efendim. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Sayın Komisyon Sözcüsü ve Sayın Bakan ar
kadaşlarımıza iki soru tevcih etmek istiyorum. 

Bir tanesi: Bu 11 kişiyi tespit ettikten sonra, «Ku
rul başkanı, bu üyeler arasından, Başbakanlık tara
fından seçilir», alt tarafta devam ediyor, «Kurulun 
sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine 
getirilir», yine aşağıda, «ihtisas komisyonları kurula
bilir. Kurulun, bu komisyonlarda görev yapmasını uy
gun göreceği kamu personeli Başbakanlıkça görevlen
dirilir», maddenin devamında da «kamu görevlisi ol
mayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Başba
kanlıkça belirlenir» deniyor. 

Şimdi anlaşılıyor ki, bütün bağlantılar, bu mües
sesenin kaderi Başbakanlığa bağlanmış; ancak, bu 
«Başbakanlık» teriminden ben bir şey anlayamıyo
rum, onun açıklanmasını rica ediyorum. Yani, «Baş
bakanlık» teriminden kastedilen Sayın Başbakan mı
dır, Başbakanlık Müsteşarı mıdır, Başbakanlıkta her
hangi bir daire midir, herhangi bir umum müdürlük 
müdür, Başbakanlığa bağlı olan bir denetim kurulu 
mudur? «Başbakanlık» denildiği zaman aklımıza han
gi müessese, hangi şahıs gelecektir? Bu birinci so
rum. 

İkinci sorum ise şöyle: 2 nci maddenin (i) bendin
de, «Diyanet İşleri Başkanı tarafından Din İşleri Yük
sek Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye» kaydı 
var. Halen «Din İşleri Yüksek Kurulu» diye bir kurul 

* mevcut değil. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Mevcuttur efendim. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Böyle 

bir müessese mevcut bulunmadığından, bunu, nasıl ve 
hangi mevzuata göre seçeceksiniz; yoksa semavî bir 
şahıs mı düşünüyorsunuz? 

Bu sorularımın cevaplandırılmasını rica edeceğim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, madde tümü ile incelenir ise, «Ba
kanlığı, bakanlığı, bakanlığı» veya «ilgili kuruluş» di
ye geçiyor; «Başbakanlık» ibaresi de, bu ifadelerle 
ahenk sağlanmak üzere konmuştur. 

Başbakanlığa verilmiş bu görevleri, dilerse, Sa
yın Başbakan yerine getirir, dilerse yetki devri mües
sesesini kullanmak suretiyle bir başkasına devreder. 

Maddenin (i) bendiyle, yani «Diyanet işleri Başka
nı tarafından Din işleri Yüksek Kurulu üyeleri ara
sından seçilecek bir üye» ibaresiyle ilgili sualinize ge
lince; böyle bir kurul mevcuttur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, üç sorum var, sayın hükümetten cevap
landırmasını rica ediyorum, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız çok kısa olsun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ben 
de Sayın Eryurt gibi, kurulun oluşumunda; 11 kişilik 
kurulda, 7 kişi Bakanlar Kuruluna ve Diyanet işleri
ne bağlı, çoğunluk bu gruba bağlı oluyor. Kurul Baş
kanını Sayın Başbakan seçecek, özel ihtisas komisyon 
üyelerini sayın başbakanlık seçecek. 

BAŞKAN — Efendim, sorunuza geçin. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Her 

şey neden tek bir gruba bırakılıyor? 
ikinci sorum Diyanet İşleri Başkanlığının Din iş

leri Yüksek Kurulu üyeleri arasından bu kurula üye 
seçilmesi ile ilgili. Burada tslamî kurallara uygun ol
madığı iddia edilirse ne olacaktır? Yani, bir nevi fetva 
yoluna mı gidiyoruz? 

Üçüncü sorum: Bugün Gül Derman'ın bir resim 
sergisi var. Orada birtakım resimler var. Bu resim 
sergisi ile ilgili bir broşürün üzerine bu resimlerden 
biri konulduğu zaman, bu yasaya göre ne gibi işlem 
yapılacaktır? Sergide çıplak kadın resimleri de var, 
sanat eserleri var, sanat kitapları var, sanatla ilgili, 
resimle ilgili ansiklopediler var. Bunlar bu kanun kap
samının içine girecek midir? 

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

din) — O kadar çok sual sordular ki, bunları akılda 
tutmak mesele oldu. 

BAŞKAN — Efendim, birinci sualinde bakanlık
ları hedef aldığına göre, ekseriyeti bakanların teklif 
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"ettiği bir kurul oluyor. Bu kurulun teşekkülü hakkın
daki fikirlerinizi soruyor. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, yine bağışlayın, suali anlayamadım. 
Şimdi 11 üye seçiliyor, çeşitli bakanlıklar ve kuruluş
lar tarafından. Bunların teşekkül tarzına mı itiraz edi
yor, sual soruyor, yoksa fonksiyonlarına dair mi sual 
soruyor? 

BAŞKAN — Efendim, bu kurula, ekseriyeti teşkil 
eden üyeler bakanlıklardan seçildiğine göre, zanne
diyorum tarafsızlık konusuna temas etmek istediler. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Bakanların ve bakanlıkların kurulun fonksiyo
nu yönünden herhangi bir görevleri yoktur, kurul ba
ğımsız çalışır. 

BAŞKAN — ikinci soru: Diyanet İşleri Başkan
lığını temsilen gelen şahsın şahsî fikirleri, yani dinî 
kurallara uygun hareket edip etmeme konusundaki fi
kirleri hâkim olacak mı? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katiyen öyle bir şey söz konusu değildir. Neş
riyatın muzır olup olmadığının tayin ve takdirinde yar
dımcı olacaktır. 

BAŞKAN — Üçüncü soru ise... 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Hükümete sual

leri Başkan mı, yoksa milletvekilleri mi tevcih eder? 
BAŞKAN — Efendim, sualleri şahsen Başkan tev

cih eder. 
Üçüncüsü; sanat eserleriyle ilgili... 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Bir de fet

va meselesi var. 

BAŞKAN — Lütfen takip edin efendim, bendeniz 
takip ediyorum. Takip ederken tabiatıyla yorulduğu
mu da biliyorsunuz. Siz takip etmiyorsunuz, ben takip 
ediyorum; o itibarla herkese cevap vermem mümkün 
değil. 

Üçüncü soru da resim sergilerinde gösterilen re
sim ve bunlar için neşredilen broşürlerdeki resimle
rin müstehcenliğini kim takdir edecek şeklindeydi. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, 1117 sayılı Kanunda ilmî eserlerin 
bu kanun kapsamı dışında bulunduğuna dair hüküm 
var. Sanat değeri olup olmadığının, muzır neşriyat 
olup olmadığının veya müstehcen olup olmadığının 
ne şekilde tayin edileceği hususu kanunda belirtilmiş
tir. Broşür ve resim sergilerinde gösterilen resimler 
müstehcen ise hâkim bakacaktır, muzır bir neşriyat-
sa, bu kurul bakacaktır ve bu kurula da meseleleri 
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| kimin götüreceği, nasıl intikal ettirileceği yine kanun
da belirtilmiştir. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sual sorma tamamlanmıştır. 
SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 

benim sorum vardı, ne oldu efendim? 
I BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizin burada bulun-
I madiğini zannediyordum. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Hayır burada
yım efendim. 

BAŞKAN — Tabiatıyla, yer değiştirdikçe, takip 
imkânımız olmuyor." 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sıramı bekliyordum, çok rica ederim. 

BAŞKAN — Gördüğümde söz veriyorum efen-
I dim. 

Buyurun Sayın Batumlu. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, be-

I nim de sorum var efendim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bu ana kadar iki kez yüksek 
Başkanlığa söz talebim oldu, ancak neredeyse soru 

{ talebim dahi verilmeyecekti. 

BAŞKAN — Efendim, söz talepleriniz üçüncü, 
dördüncü sıralara düşüyor. İçtüzük, «İki milletveki
line söz verilir» diyor. Bu itibarla bendenize söz ve
rilmedi diye bir ithamın tarafınızdan sarf edilmeme
si gerekirdi. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Teşekkür ede
rim; ancak bu arada görüşmeler devam ederken, Sa
yın Bakanımızın, «istanbul Gazeteciler Cemiyetinin 
var olup olmadığı» şeklindeki ifadeleri beni fevkalade 
üzmüştür, istanbul Gazeteciler Cemiyeti 1952 yılında 
kurulmuştur, Ankara'da cemiyet vardır, Bursa'da ce
miyet vardır, İzmir'de cemiyet vardır ve Adana'da ce
miyet vardır. Ayrıca, Anadolu Basın Birliği vardır ve 
Türk Basın Birliği vardır. Eğer, söz hakkı bana ve
rilmiş olsaydı, bu madde ile ilgili konuşacaktım. Şim-

I di, İstanbul ve Ankara cemiyetinden iki üyenin, Ba-
J sın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafın-1 

dan iki üyeden bir tanesine kura çekilecek. Birincisi, 
I böyle bir şey olmaz, bu sorumun cevabını lütfen is

tiyorum; çünkü basın mensuplarını zaten burada ye
teri kadar bu yasa teklifi ile.... 

BAŞKAN — Efendim, sualinize geçiniz, çünküle-
I ri bırakın, sualinize geçiniz efendim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Bu yasa teklifi 
I ile zaten basın mensuplarını her bakımdan ezmekte-
l yiz. Onun için, hiç değilse basın mensuplarının ken-
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dilefiyle ilgili bir konuda söz hakkına sahip olmaları
nı talep ediyorum ve bu üyelerin adedinin arttırılma
sını veya büsbütün çıkarılmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SABÎT BATUMLU (İstanbul) — Bu konuda... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Muhterem arkadaşlar, 2 nci madde üzerinde 5 ta

ne önerge vardır; 2 nci maddenin müzakeresi bitince
ye kadar, müzakerelerin devamım oylarınıza sunu-̂  
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Bu konuda ko

misyon ve hükümetin bir değişiklik yapıp yapmaya
cağını öğrenmek istiyorum? Diğer taraftan, «11 üye
den teşekkül eden bu komisyon, salt çoğunlukla topla
nır ve salt çoğunlukla karar verir» deniyor. 11 üyeden 
teşekkül eden bu komisyonun salt çoğunluğu 6 kişi
dir; tekrar 6 kişinin salt çoğunluğu üçbuçuk kişi ve
ya dört kişi yapar. Bu konuda yine hükümet ve sayın 
komisyon ne düşünüyor, onu da rica ediyorum? 

Bir taraftan, turizm patlamasından bahsediyoruz, 
bir taraftan da bu kısıtlamaları getiriyoruz. Şimdi, ya
bancı turistlerin Türkiye'ye gelişi ve sahillerden denize 
girişleri sırasında... 

BAŞKAN — Efendim, o konu hakkında arkadaş
larımız sual sordular. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben de ayrıca soruyorum. 

BAŞKAN — O halde, ona da aynı cevabı verecek
ler efendim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Olabilir. 
BAŞKAN — Bu itibarla, bu sualinizi tevcih etme 

imkânım yok. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Şimdi, bu ge

len turistler, üstsüz veya üstlü olarak çeşitli fotoğraf
lar çektirdiler ise, turizmin patlama konusuna fayda 
sağlayabilmek için, Turizm Bakanımıza yardım et
mek için, bu resimler takvim vesaire gibi yerlerde kul
lanılır ise, kullanıldıktan sonra mı toplanacak, kullan
madan evvel bir denetimden mi geçecektir? 

Ayrıca, yine fevkalade imanlı ve - yine kanunda 
yer alan- inançlı bir insan, eğer dışarıdaki görevi... 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, zatı âlinize konuşma 
fırsatı verseydim, 5 dakikada bu kadar konuşma fırsa
tını, elde edemezdiniz. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Teşekkür ede
rim, onun için zaten buraya aktardınız beni. 

BAŞKAN — Bu itibarla, suallerinizi lütfen bi
tirin efendim. 

i SABİT BATUMLU (İstanbul) — Maneviyatı yük-
I sek olan bir insan, görevi icabı dışarıda hayat kadını 
I ise veya buna benzeyen birtakım görevlerde çalışıyor 
I ise, bu maneviyatı ile evine gittiği zaman da acaba 
j ibadetini yapacak mıdır, yapmayacak mıdır? Yapabi

lir mi, yapamaz mı? 
I BAŞKAN — Efendim, böyle bir sual olabilir mi 
I Lütfen efendim, lütfen... 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Çok rica edi-
I yorum Sayın Başkan, lütfen, siz cevap vermeyecek-
I siniz. 
I BAŞKAN — Bu suali tevcih edemem efendim. 

Lütfen diğer sualleri cevaplandırın Sayın Bakan. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Maneviyattan 

I bahsettik; maneviyatın getirdiği bazı... 
I BAŞKAN — İbadet yapıp yapmamak şahsın elin-
I de olan bir hadisedir; canı isterse ibadet yapar, iste

mezse yapmaz. Böyle bir sual olabilir mi? 
I Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
I din) — Efendim, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ifade-
I si Basın İlan Kurumu Kanununda mevcuttur, ondan 
I esinlenerek buraya alınmıştır. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Hayır. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Komisyon, bu üç cemiyet mensuplarından bi-
I rinin kur'a ile seçilmesini yeterli bulmuştur. 
I Çıplak kadın resmi veya fotoğrafının müstehcen 
I olup olmadığı hususunda peşin bir hükme varmak 
I mümkün değildir. Her çıplak resme de müstehcen di

yemezsiniz. Müstehcen olup olmadığım ilgili hâkim 
I takdir eder. 

Son soruya Sayın Başkanın da belirttiği gibi cevap 
vermiyorum. 

I 'BAŞKAN — Sorular tamamlanmıştır. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bana 

I söz vermiyor musunuz? 
BAŞKAN — Efendim, başka bir maddede bunu 

halledelim. 
I önergeler vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
409 sıra sayılı Raporun 2 nci maddesinin yeniden 

I düzenlenmek üzere komisyona geri verilmesini arz 
I ederiz. 

M. Turan Bayezit Şeyhmus Bahçeci 
I Kahramanmaraş Diyarbakır 

Sabri Irmak Ahmet Sırrı Özbek 
Konya Adıyaman 

I Hüseyin Avni Sağesen 
I Ordu 
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Yüksek Başkanlığa 
409 sıra sayılı Raporun 2 nci maddesi üçüncü fık

rasının metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Sabri Irmak 
Konya 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 409 sıra sayılı Kanun Tekli

finin 2 nci maddesinin (j) bendine, «İzmir Gazeteci
ler Cemiyetleri» kelimesinden sonra «ile Anadolu Ba
sın Birliğinin» ilavesinin yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Osman Nuri Akyol 
Kocaeli 

Selim Koçaker 
Tokat 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Sayın Başkanlığa 
Halen görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci 

maddesinin muhtelif bentlerinde geçen «Başbakanlık» 
kelimesinin «Başbakan» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Not : Gerekçesi şifahen arz edilecektir. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

İbrahim Ural 
İstanbul 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad

desinin (j) bendindeki ibarenin «Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Mehmet Üner 
Kayseri 

İsa Vardal 
Zonguldak 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık derecesine göre 
okutup, oylarınıza sunacağım. 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit ve 
arkadaşlarının önergesi: 

Yüksek Başkanlığa 
409 sıra sayılı raporun 2 nci maddesinin yeniden 

düzenlenmek üzere komisyona geri verilmesini arz 
ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 

BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye, hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve ar

kadaşlarının önergesi: 
Yüksek Başkanlığa 

409 sıra sayılı Raporun 2 nci maddesi üçüncü 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN —: Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 

BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; ilk önergem üzerin
de bilhassa söz almadım; çünkü reddedileceğini bili
yordum. Bu önergemizin de reddedileceğini biliyo
rum; ancak, Anayasaya açık şekilde aykırı düşen bir 
maddenin kabul edilmemesi amacıyla, kısa bir açık
lama yapma lüzumunu hissettim. 

Sayın Bakan, biraz önce, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunundan bir madde okudular. Ben, Anayasa
nın 138 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm
lesine aykırılığı sordum. Okudukları maddede, resmî 
bilirkişi mevcut olduğu takdirde, hâkimin buna baş
vuracağı esası var. Sayın bakan, bu izahatı ile beni 
teyit ediyorlar, bizim de bütün korkumuz buradan 
kaynaklanıyor, bütün sakınca buradan kaynaklanıyor. 
Siz, resmî bilirkişi yetki ve vazifesi verdiğiniz takdir-
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de, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki sarahate 
dayanarak, hâkim, buna başvurmaya mecburdur. Bu 
itibarla, hâkimi bağlamış oluyorsunuz. Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunundaki resmî bilirkişi, bu bilirkişi 
değildir; doktordur, ebedir, sağlık memurudur, yani 
bir ilmî fonksiyonu olan kişidir; takdir hakkının dı
şında, bir kanaat beyan edecek kişidir. Arada büyük 
fark vardır. Bu itibarla, bu fıkranın maddeden çıkarıl
masında, Anayasanın 138 inci maddesi muvacehesin
de ve sayın bakanın açıkladıkları Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunundaki sarahat karşısında zorunluluk 
vardır kanısındayım. 

Yine özellikle vurgulamak istiyorum, amacımız, 
hâkimin takdir hakkına müdahale etmemektir ve ama
cımız, sizinle birlikte müstehcenlikle mücadeledir; 
ama müstehcenlikle mücadele derken hukukî pren
sipleri göz ardı etmemektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşla

rının önergesi: 
Sayın Başkanlığa 

Halen görüşülmetke olan kanun teklifinin 2 nci 
maddesinin muhtelif bentlerinde geçen «Başbakanlık» 
kelimesinin «Başbakan» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; teklifin 2 nci maddesinin (b) 
fıkrasında «Başbakanlık tarafından en az onbeş yıl 
kamu hizmeti yapmış kişiler arasından seçilecek bir 
üye» denilmektedir. Bu «Başbakanlık» ibaresi birçok 
maddede de devam ediyor. Başbakanlıkta bu üye 
nasıl seçilecek? Bu üyeyi Başbakanın seçeceğini be
lirtmek lazım, kimin seçeceği açıkça belirtilmemiş; 
Başbakanlık kimdir, böyle bir kavram neyi ifade et
mektedir? 

5 , 2 . 1986 O : 1 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Böyle yazılırsa, hem Başbakan seçebile
cektir, hem de Başbakanın görevlendireceği kişi de se
çebilecektir. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Örneğin, Başba
kan, bu bir kişiyi seçmek için Diyanet İşleri Başkanı
nı mı görevlendirecek? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Başbakanlık içinden bir kişi görevlen
direcek. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, siz konuşmanıza devam 
ediniz. Aşağıdan atılan sözlere cevap verme durumu 
olursa müzakere bir saat sürer. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Efendim, benim 
gayem müzakereyi uzatmak değildir. 

BAŞKAN — Benim ifadem söz atanlaradır efen
dim; siz konuşmanıza devam ediniz. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Soyut bir ifadeyi 
somuta indirgemek için ve Sayın Başbakanımızı çok 
yoğun işleri arasmda bu işle de; yani, şahısları seçmek 
gibi işlerle uğraştırmamak için teklif ettim. 

Takdir yüce heyetinizindir efendim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
I Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşları

nın önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci mad
desinin (j) bendindeki ibarenin «Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

M. TURAN. BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Vallahi hata. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti yok, hata 
yapmayın. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve arkadaş

larının önergesi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 409 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin 2 nci maddesinin (j) bendine, «izmir Gazeteciler 
Cemiyetleri» kelimesinden sonra «ile Anadolu Basın 
Birliğinin» ilavesinin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yayınevleri ile kitapçılara tanınan bayi hakkına 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem 
Tasçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/824) 
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BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum! Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

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

Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan, gündem
deki konuları sırasıyla görüşmek ve 6 Mart 1986 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saaıti : 19.13 

T.C. 
Kültür ve Turizm 5.3.1986 

Bakanlığı 
Sayı ı 514 

Konu : Erzurum 'Milletvekili Sayın Hilmi Nallbant-
oğlu'nun soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 3..3.1986 gün ve 
7/824 5204/20124 sayılı yazınız. 

İlgi sayılı yazınız ile cevaplandırılmak üzere Ba
kanlığıma iritik'al ettirilen-, Erzurum MiıHeHJvefcili Sa
yın Hilmi Nalbantoğlu'nun «Yayınevleri ile Kitapçı
lara tanınan Ibayli hakkına» ilişkin soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

-Bilgilerine arz ederim. 
IMÜfcerrem TaşçıoğlU 

Kültüri ve Turizm Bakanı 

1. Tekel Maddelerine % 8 bayii hakkı tanındığı 
halde kitapçılara ve yayınevlerine neden % 50'ye 

' varan 'bayii hakkı veriliyor?. 
— Bakanlığımızca neşredilen kitaplarda; Ankara 

için bayii ha'kkı % 25, Ankara dışı için % 30\iur. 
Ayrıca Bakanlığımız yayınları öğrenci, öğretmen ve 
Bakanlık personeline kimlik göstermeleri hallinde % 25 
Iskonto yapılmaktadır, özel yaymevlerinde ise bayii 
hakkı pazarlığa taibidir. 

2. Ülkemizde kitapçı bayii sayısı kaç adet ve 
tekel bayii sayısı kaç aidettîr?. 

Türkiye Büyük MİM 'Meclisli Başkanlığına 
Aşağıda'ki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Nallbantoğkı 

Erzurum 
1. Tdkel maddelerine !%• 8 bayı halkkı tanındığı 

halde; kStapçılara ve yayınevlerine neden % 50*ye 
varan bayi halkkı veriliyor?. 

2. Ülkemizde kitapçı bayii sayısı kaç adet ve 
tekel bayii sayısı kaç adetlfcir?. 

3. Kiltapçı- Bayi hakkı düşürülemez mi . 
4. Kitapçı - bayi hakkının düşürülmesi suretiyle 

kitap yazan (neşriyatçı) kitaplarını yurdun her ye
rinde satitıralbilirse kültürümüze yararlı olmaz mı?. 
Bu neidlenle kitap fiyaltları da ucuzlatılmış olmaz 
mı?. 

5. Kitap dağıtımının büyük sermayeli bir kaç ya
yın holdinginin tekelinden kuri&rıfmiası ve yazarların 
ısiömürüimemeısi için ne gibi önlemler düşünülebilir?. 

6. \Yayin holdingferinin kenldi görüşlerine uygun 
olmayan yayınlara açıklanmamış ambargo koymaları 
dıa önlenmiş olmak için daha ne gibi önlemler alma
yı ıdÜşünüyorsunuz?. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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— Ülkemizdeki Ibeli başü yayınevi sayısı 150'dir. 
3. Kitapçı - bayi hakkı düşürülemez imli. 
— Konu, ülkemizin genel ekonomik yapısı ile il

gili olup tamamen 'ticarî 'kurular içerisinde arz - ta
lep möstelesîdir. 

4. Kitapçı bayii hakkının düşünülmesi suretiyle 
fcîtap yazan {neşriyatçı) kitaplarını yurdun her ye
rinde sattıraMirse küMrümüze yararlı olmaz mı?. 
Bu nedenle kitap fiyattan da ucuzlatılmış olmaz mi?. 

— Yararlı olalbilir. Ancak, 3 üncü sorunun cevabı 
karşısında yapılabilecek herhangi tbir imkân görül
memektedir. . 

5. Kitap dağıtımının büyük sermayeli folk kaç 
yayın holdingirtin tekelinden kurtanîıması ve yazar
ların siömürülmemes'i için ne gibi önlemler düşünüle
bilir?. 

—ı Piyasada 'basılan kitapların dağıtımı için her
hangi bir 'teşebbüste bulunulması kanunî açıdan müm
kün değildir. Kitap dağıtımı, bllr kaç holdingin elin
de değildir. Yaymevlerîyle anlaşalbilen herkes dağıtım 
şjirketi kurma ve dağıifcalblme hakkına sahiptir. 

— Ancak, Bakanlığımızca yayınlanan eserlerin 
yurdun her 'yöresinde satılması için hir Devlet dağıtım 
şdbekesi 'kurma, çalışmalarımız dievata erimektedir. Mk 
planda ünliversitelierimüzin bulunduğu 27 il'e uîaşaıbil-
mek için çalışma yapılmaktadır. 

16. Yayın holdinglerinin kendü görüşlerine uygun 
obnayan yayınlara açıklanmamış ambargo koymalan 
da önlenmiş olmak için daha ne gilbî önlemler alma
yı düşünüyorsunuz?. 

— Piyasadaki yayınların, Türkiye genelinde da
ğıtımını yapan şirketlerin, sadece kendi görüşlerini 
yansıtan yayınları dağıttıkları görüşü için, tamamen 
serbest rekalbete dayanması karşısında nasıl mümkün 
olacağı anlaşılmıştır. Almalblecek önlemlerle ise 5 
inci sorunun cevabında teımas edilmiştir. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Artkariın, 
Korunması Gerekli Taşınmaz Mal Varlıklarının 
Onarımına Katkı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Mükerrem Tasçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/830) 

Tüıkîye' Büyük Millet 'Meeisi .Başkanlığına 

Aşağıdaki 'sorulanımın KÜıMr ve Turizm Bakanı 
Sayın Mükerrem Taşçıoğkı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne 

\Soru 1. a) «Korunması Gerekli Taşınmaz Mal 
Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu»nda toplanan 
kaynakların tutarı ayrı ayrı nedÜr?. 

. 1. Varsa, 198'3'den devreden bakiye, 

2. (1984 IbütJçe ödeneğinden kullanılan, 
3. Verilen kredilerin faiz ve taksileri, 
4. Diğer gelirler, 

5. 'Bu Fon'a diğer fonlardan aktarma varsa, tu
tarları ve fonların adlan, 

b) Bu Fon'dan yardım yapılan {Î1984 yılında) ger
çek ve tüzelkişilerle ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele 
göre nedir?. 

Jtt 

Gerçek ve 
tüzelkişi
nin adı 

Yardııml 
tutarı 

N a k d î y a r d ı m 
K r e d i 

Tutan Faiz oranı 

Aynî 
yardım 

tutan 

Teknik 
yardım 

tutarı 
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,c) Bu Fondan 1984 yılında yapılan diğer har
camaların nitelik ve tutarları nelerdir? 

d) Bu Fon'dan diğer fonlara aktarma Varsa, tu
tarları ve fonların adlan nedir?. 

ıSoru 2. Aynı bilgiler 1985 yılı için nedir?. 

T.C. 
Kültür ve Turizmi 5,3.1986 

Bakanlığı 
Sayı : 513 

Konu : Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut 
Arıkan'ın soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
Jlig] : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 3.3.1986 gün ve 
7/830 5232/20260 sayılı yazınız. 

İlgi sayılı yazınız ile cevaplandırılmak üzere Ba
kanlığıma intikal ettirilen, Edirne Milletvekili Sayın 
Türkân Turgut Arıkan'ın «Korunması Gerekli Ta
şınmaz 'Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine» ilişkin 
28.1.1986 tarihli soru önergesinin cevabı ekte sunul
muştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğliu 

Külitür ve Turizm Bakanı 

— özel Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzelkişilerin 
Mülkiyetimde Bulunan Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Onarımına Katkı Fonu «Fon Hesabında» toplanan 
1983 - 1984 - 1985 yılları bütçe ödeneklerinin Ara-
lik 1985 sonu itibarîyle toplam tutarı 645 346 251,— 
TL.'dır. Bu miktarın 260 346 251,— TL/sı nakit ola
nak, 257 562 280,— TL.'sı mahsuben tahsilat şeklinde 
T.C. Turizm Bankası A.Ş. «Katkı Fonu» hesabında-
dır. Geri kalan 127 437 720,— TL."sı işe nakit sıkın
tısı nedeniyle Küftür ve Turizm Bakanlığı Merkez 
Saymanlık Müdürlüğünce tahakkuka bağlanmış ala
cak olarak beklemektedir. 

— Fon hesabından Aralık 1985 yılı sonu itiba
riyle Gerçek ve Tüzelkişilere kredi yardımı veya nak
dî yardım yapılmamıştır. 

— 24 Haziran 1985 'gün ve 18791 »aydı Resmî 
Gazete'de yayınlanan Katkı JPomı Yönetmeliğinin 4 
üncü maddesi gereğince, verilecek kredilerin faiz ora
nı ve vadesi Bakanlığımızca tespit edilerek Başbakan
lık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmiş 
olup, konu ile ilgili Müsteşarlık görüşü beklenmek
tedir. 

— Du fona diğer fonlardan herhangi bir aktarma 
yapılmamıştır. 

— Fon'un gelir kaynaklarını, Bakanlığımız bütçe
sinden fon için konulan ödenekler ve fondan verilecek 
kredilerin faizleri teşkil etmektedir. 

— Ayrıca Katkı Fonu hesabından diğer fonlara 
herhangi bir aktarma yapılamıştır. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 -• 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabu Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabî 
(7/879) ** • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı Sayın Sudi Türel tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu» nda 
1984 yılında toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı 
nedir? 

a) Varsa, 1983'den devreden bakiye, 
b) Rafinerilerden alınan farklar, 
c) Dağıtım kuruluşlarından alınan farklar, 
d) Diğer kişi ve kuruluşlardan alınan farklar, 

e) Stoklama için verilen bedellerden geri alınan
lar, 

f) Diğer gelirler, 
g) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adlan. 

Soru 2. Bu Fondan 1984 yılında yapılan harca
maların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Kamu yararı nedeniyle rafinerilere ödenen 
akaryakıt taşıma giderleri ve ana depo fiyat farkla
rı, 

b) Kamu yararı nedeniyle dağıtım kuruluşlarına 
ödenen akaryakıt taşıma giderleri ve ana depo fiyat 
farkları, 

c) Petrolle ilgili çeşitli yayın, kırtasiye ve ha
berleşme masrafları, 

d) Döviz satış kur farkları, 
e) Hampetrol ve ürün stoklanması için verilen 

faizsiz stok bedelleri (krediler), 
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f) Türkiye'de istihlak edilmeyip ihraç edilen ürün
ler için ödenen farklar, 

g) Fiyat değişiklikleri nedeniyle bayi ve satıcı
lara ödenen farklar, 

h) Munzam masrafları karşılamak için ek gider 
payı, 

i) Diğer harcamalar, 

j) Bu Fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 
tutarları ve fonların adları. 

Soru 3. Bu Fondan 1984 yılında ekonomik sto
kun üstünde stoklama için faizsiz stok bedelleri öden
mişse, kuruluşların adlan ve ödenen bedeller ayrı ay
rı nedir? 

Soru 4. Soru 1, 2 ve 3'deki bilgiler 1985 yılı 
için nedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 4 Mart 1986 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-053-2-694 - 3612 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.2.1986 gün ve 7/879-5302/20466 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Edir
ne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Akar
yakıt Fiyat İstikrar Fonunun 1984 - 1985 yıllan ge
lir ve giderlerine ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabında 1984 
- 1985 yıllarında toplanan kaynakların ayrı ayrı tu
tarı aşağıda gösterilmiştir. 

1984 yılı (TL.) 1985 yık (TL.) 

a) Devreden bakiye 
b) Rafinerilerce yatırılan farklar (1) 
c) Dağıtım şirketlerince. yatırılan stok fiyat fark

ları 
d) Bayilerce yatırılan stok fiyat farkları 

e) Hampetrol ve ürün stoklama bedelinden geri 
alınanlar 

f) Diğer gelirler (müsbet çalışan fon hareketlerin
den) 

g) Diğer fonlardan yapılan aktarmalar 

TOPLAM 

133 772 638 619 119 418 400 995 

11 040 479 301 13 060 521 240 
1 926 281 864 2 457 790 054 

107 465 909 807 116 853 344 026 

254 205 309 591 251 790 056 315 

- (1) Petrol ürünlerinin fiyatlarındaki değişikliklerde rafinerilerce fiyat farkı yatırılmamakta, fiyat değişik
liğinin yarattığı farklar fonla ilgilendirilmektedir. 
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2. Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabından 1984 - 1985 yıllarında karşılanan giderler aşağıda gösteril
miştir. 

a) Rafineriler itibariyle akaryakıt taşıma giderleri 
ve anadepo fiyat farkları 

b) Dağıtım şirketleri itibariyle akaryakıt taşıma 
giderleri ve anadepo fiyat farkları 

c) Petrol faaliyetleriyle ilgili yayın, kırtasiye ve 
haberleşme masrafları 

d) Döviz satış kur farkları 
e) İhracat zararı 
f) Stok fiyat farkı iadeleri 

g) Ek genel gider payı 
h) Diğer giderler (menfî çalışan fon hareketlerin

den) 
i) Konut Fonu hesabına yapılan ödemeler 

TOPLAM 

1984 yılı (TL.) 

2 454 543 321 

5 956 720 913 

1 320 072 
62 137 260 090 
3 048 500 558 

861 522 800 

1985 yılı (TL.) 

4 492 581 895 

6 990 472 285 

4 898 885 
71 515 687 063 

3 870 117 259 

645 835 000 

39 237 672 185 145 020 821 807 
21 089 368 657 65 366 135 972 

134 786 908 596 297 906 550 166 

3. 16.1.1985 tarih ve 85/8980 sayılı Kararname 
gereğince Tüpraş'ın 1.1.1984 tarihi itibariyle Fona 
olan 124 560 863 715 TL. tutarındaki borcu, Tüpraş 
nezdinde açılan faizsiz «Petrol ve Petrol ürünleri 
Stok Finansmanı» hesabına alınmak suretiyle don
durulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı ' 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, vakıf akarlarına ait kira yönetmeliğine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı ce
vabı (7/917) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakam tara

fından yazılı yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
ilgi : 17.2.1984 tarih, 503-1662 sayılı yanıtınız. 
Soru 1. Vakıf akarlarının özelliklerini kapsayan 

bir kira yönetmeliği yapıldı mı? 
Soru 2. Yapıldı ise bir suretini göndermeniz 

mümkün mü? 

T.. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2.02-5536 

8 K â • 1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T. B. M. M. Başkanlığının 12 Şubat 1986 

gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka
nunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/917-5354/20611 sa
yılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vakıf akarlarına ait kira yönetmeliğine ilişkin 
yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıda be
lirtilmiştir. 

Vakıf akarların kiraya verilmesi işlemleri 10 Ey
lül 1983 tarihli ve 18161 sayılı Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümleri uyarınca yürütülmektedir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununda Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne ayrı bir kira yönetmeliği düzenle
me yetkisi verilmemiş olduğundan vakıf akarların 
özelliklerini kapsayan bir kira yönetmeliği bulunma
maktadır. 

Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
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5. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bür-
ke'nin, HAVELSAN'in kuruluş amacına ve bir or
tağına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakam Zeki 
Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/926) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

1. HAVELSAN ne zaman, ne amaçla kurulmuş
tur? 

2. Bu şirketin büyük ortaklarından biri olan AY
DIN CORP - USA ile ilişkiler ne durumdadır? Bu 
Şirketin Mahkeme kararı ile ortaklıktan atıldığı söy
leniyor, hal böyle ise HAVELSAN, bu nedenle ne 
kadar zaman ve üretim kaybına uğramıştır? 

3. AYDIN CORP'un sahibi, T. B. M. M. Millî 
Savunma Komisyonu üyelerinden bir kısmını U.S.A.' 
ya özel davetlisi olarak götürmüş ve misafir etmiştir. 
Bu davete neden icabet edilmiştir, masraflar kimin 
tarafından ödenmiştir? 

4. F-)16 gibi çok büyük ve cidlî bir projeye 
AYDIN ClORP'un katılma teşebbüsleri var mı, var 
ise bunu nasıl karşılıyorsunuz? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 4 . 3 . 1986 

Kanun : 1986/187-Ek 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Başkanlığının 14 Şubat 1986 gün 

ve KAN. KAR. MD. : 7/926-5186/20096 sayılı ya
zısı. 

• • m> 
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Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke tarafın
dan verilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız 
aşağıda sunulmuştur. 

1. HAVELSAN - AYDIN 1982 yılında elektro
nik araç ve gereç imali amacıyla kurulmuş bir ano
nim şirkettir. 

2. HAVELSAN ile AYDIN CORP. - USA. ara
sındaki ilişkiler konusunda resmen Bakanlığımıza in
tikal etmiş bir bilgi bulunmamakla birlikte, Şirketin 
yabancı ortağından ayrılmak üzere girişimlerini sür
dürdüğü istihbar edilmiştir. 

3. Amerika Birleşik Devletlerine vaki özel ziya
rete katılan Milletvekilleri halen T. B. M. M. üye-
sidirler. Bu bakımdan sorunun cevaplandırılması Ba
kanlığımızın yetkisi dışında bulunmaktadır. Esasen. 
bu ziyarete Millî Savunma Bakanı olarak veya Mil
letvekili sıfatıyla tarafımdan bir iştirak de söz konusu 
değildir. 

4. Tüm elektronik teçhizat üreten diğer bir çok 
firma gibi AYDIN CORP. - USA, F-16 projesine 
katılmak ümidi ile kendi imkân ve kabiliyetini tanıt
mak üzere Kasım 1984 tarihinde bir brifing takdim 
etmiştir. 

Bakanlığımızın uzmanları bu brifingte hazır bu
lunmuşlardır. Buİğün için F-16 projesi ile ilgili her
hangi bir ciddî teşebbüsü mevzubahis değildir. 

Arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakanı 
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Manlisa MüetvekiÜ İsmail Özdağlar'ın Milletvekilliğinden İstifa Etmesi Nedeniyle Anayasanın 84 üncü Mad
desi Gereğince Türkiye Büyük Millet Medsli Üyeliğimin Düşmeslfajira Açık Oylamasına Verilen Oylarm Sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
336 
277 

7 
52 
56 
8 

Kamııüafiıııştır. 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriiman Elgin 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 

İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu. 
Sudi Neş'e 'VüreJ 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

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

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

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

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuıti Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yüdırır 
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GÎRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Aklif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAYI 
Abdurrahman DerrJirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâımran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sctaenüğjlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıttna Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Feyzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
HJkmöt Biçentıüjik 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Rüştü Kâzım Yüceleri 

İSTANBUL 

Behiç Sadi Abbasoğk» 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Alkyürek 
Yaşar Albayraik 
tmıren Aykut 
M. Vehbi Diaçerfer 
Hayrettim Elmas 
Halli Orhan Ergirde* 
İsmail Safa Giray 
Yinraz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet Kafkaslıgü 
Alta» Kavak 
R. Ercüment Konulkman 
Leyla Yeniay Köseoglu 
Feridun ŞaJdr öğünç 
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Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkıan 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemir Pehlivanoğlu 
Işılaıy Saygın 
SUha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alâeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçiökaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 
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KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA" 
Abdurrahman Bozlar 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA! 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranh 
Münir Fuat Yazıcı 

.MARDİN 
Beştir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Na'bi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

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

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
. Aydın Baran 

M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Müfcerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
<Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
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TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Ataşeye» 
Ataıet Karaevl/ 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemıal öademir 

Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK] 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 

(Reddedenler) 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

(Çekimserler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AMASYA 
Kâzım tpek 

ANKARA 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENIZLÎ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HATAY 
Tevfik Bilal 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 

İZMİR 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KARSf 
Ömer Kuşhan 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

', KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA1 

Ayhan Fırat 
MANİSA 

İsmet Turangil 
MARDİN 

Süleyman Çelebi 
MUĞLA 

İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Isa Vardial 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Coşkun Bayram 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

* AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

EDİRNE 
S, Hüsamettin Konuksever 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali (LA.) 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Mustafa Çelebi 

İSTANBUL 
Sabit Batamlu 
Hüseyin Avni Güler 
Tüliay öney 
Kemal özer ^ 
Bilâl Şişman 
İbrahim Ural 

ÎZM1R 
Durcan Emirbayer 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söytemezoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Vecihi Akın 
Haydar Koyuncu 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
ismail özdağlar 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoglü 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SÎÎRT, 
Yılmaz Altug 
Ruşan Işın 

ŞANLIURFA 
Vecihi Atakh 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin K&radumıan 

Yusuf Ziya Kazancıoglu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldıran'(t. A.) 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyelikler) 

ANKARA : 1 

BİNGÖL i İH 

BURDUR : 1 

İSTANBUL : I 

ÎZMİR : 1' 

iMANİSA :: İÜ , 

NİĞDE î '11 

SAMSUN ? V 

....>., » • - « 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

75 İNCİ BİRLEŞİM 

5.3.1986 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
1. — Manisa Milletvekili İsmail özdağlar'ın Mil

letvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasa'nın 
84 üncü Maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyeliğinin düşmesinin açık oylaması. 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMBLER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri İhracatınla ilişkim .Başbakandan sözlü 
•onu önergesi (6/507) (1) 

2. — İçel Milletvekilli Durımu^ Flifcrd Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'ıin, İs
tanbul - Sarıyer KaırakoltmdaM bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirimin yaptığı açıklamaya Mş-
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

A. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
An, Bas/bakanthkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanstorına politik demeç verildiğıi id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (1) 

5. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
mm, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına iMfUtin Barbakandan sözlü! soru 
önergesi (6/622) (1) 

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarmca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demıirtaş' 
in, Hatay îti çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekilli Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

8. — Konya Milletvekili Salim Ererin, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinıin «temiz otobüsleri üe ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

9. — Konya Milletvekili Salma Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illilerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

10. — Konya Milletvekili Salim Erenin, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

İL — Uşak Miletvekfili Yusuf Demirin, Uşak 
M Eşme llçetfine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine iltişkıin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yönetic'ileriiL gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına (ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

13. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst
lenilene ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

14. — Kayseri Milletvekilli Mehmet Üneriin, Üs-
küdar-Eminönü seferini yapan Şehit Kararğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

15. — Denizli Milletvekili 'Hafit İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 
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,16. — Konya Milletvekili Saim Erenin, Konya j 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

.17. — Ağrı Milletvekilli Paşa Saooğlu'nun, haım-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) I 

18. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa tkaırşı ne gibi önlemler alındı
ğına Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdermir%ı, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Balkanından sözlü soru önergesi (6/597) 

20. — Diyar'ba'kır Milletvekili Kadir Narinin, Ibazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

21. — tzmiir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali
ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 

22. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun tlıinde yaptırılan sosyal meskenler için Belediye [ 
Encümenince ek ücret kararı alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Salih Aican'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

24. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara- I 
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Suriye Devletinin ülkemiz aleyhindeki faa-

* Uyetlerine karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/603) 

26. — Adana Milletvekili Metin ÜstüneTin, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman Ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

27. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsellen
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/609) 

28. — Diyarbakır 'Milletvekili Kadir Nariıı'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/610) 

29. — Şanlıurfa Milletvekili VecıM Ataklı'nm, Sı
kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnen-
oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

33. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze
rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, tele
vizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia 
"dilen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/617) 

36. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılan yabancı dil 
sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/619) 

37. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Bklici'nim, 

16 . 5 . 1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya İli Ge
diz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi hakkındaki 
Kanuna 3 Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/297) (S. Sa
yısı : 408) (Dağıtma tarihi: 27.2.1986) 



* 

2. — Gaziantep Milletvekili A. Ala Aksu'nun 
1117 .Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka
nununun 'Bazı Maddeleni ile Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 tinoi Maddelerinin DeğiştiMlmesine 
ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair 
Kanun Teklifi İe Gaziantep Milletvekili A, Ata Aksu 

ye 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştktaesii ve Ek Madde İlavesi Hakkında «Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyondan la
padan (2/276, 2/303) (S.: Sayısı : 409) (Dağıtma ta
rihi : 3.3.1986) 

• • < • » • • 
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Dönem : 17 Yasama yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 409 

Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'nun 117 Sayılı Küçükleri Mu-/ 
zır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza 
Kanununun 426, 427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Teklifi ile Ga
ziantep Milletvekili A. Ata Aksu ve 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Kü
çükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Ek Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 

Eğitim ve Adalet Komisyonları Raporları (2/276, 2/303) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLUET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1117 saydı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanunu
nun 426, 427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine 
Dair Kanun Teklif im gerekçesiyle birlikte (ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederini. 
17 . 2 . 1986 

A. Ata Aksu 
Gaziantep Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Hiç kuşjku yok (ki, toplumda «beşeri varlık» yani Ansan en önemli unsurdur. İnsan unsurunun kaynağı ise 
'bugün modern toplumda sosyal bir birim kabul edilen «çocuk» oluşturur. 

Çünkü; toplumun geleceği, çocükiaon ruh, alhlaik, beden ve düşünce bakımından sağlam ve iyi yefcişti-
riılıebiknesine ve eğitilmesine bağlıdır. 

Çocuğun beden, ırulh, aıhila'k ve düşünce bakımından (iyi yetiştlirilmıesinde ve eğitilmesinde, geleceğe ha
zırlanmasında devletin de aile ide binlikte görevleri bulunmaktadır. 1982 Anayasasının «Ailenin Korunması» ke
nar başlıklı 41 'inci maddesinde çocukların korunması devlete ilk defa 'bir anayasal görev olarak verilmek
tedir. Yine Anayasanın «Gençliğin Korunması» kenar ıbaşilıkllı 58 inci maddesinde de gençlerin a'Ifcod, uyuş
turucu madde, kumar ve benzeri kötü alışkanılıiklaırdan korumak da devletin görevleri arasında sayıtoak-
ıtadır̂  

Çocuklarımızın ve gencilerimizin korunması ise hıiçta şekilde, bunların sadece fiziksel ihtiyaçlarının gide
rilmesi şeklinde dair kalıplar içinde ele alınmamalıdır. KJMe haberleşme araçlarının, basın ve yayın organla
rının bebeklik ile ergenlik arasında geçen yılar içinde çocuğun ruh, ahlak ve düşünce 'bakımından geliş
mesinin en 'büyük etkeni olduğu tartışmasızdır. 

Günlük gazetelerde yer alması artık yadırganmayan «BONO İLE KADIN SATIŞI BAŞLADI», «UYUR
GEZER ŞARKICI BEKARETİNİ NEREDE KAYBETTİÖİNİ HATIRLAMIYOR», «KARIMI ALİ AĞA
YA DEVREDERİM AMA YÜZBİN LİRA ÇOK AZ» gibi ve bir kanun teklifi gerekçesine bizim de yaz-
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mailotan b/icap duyduğumuz çok daıba ımıüısitehcen nitelikteki haberlerle ve şehevî duyguları körüklemeyi 
amaçlayan sınırsız çıplak kadın fotoğrafları ile, « TN ÇIRILÇIPLAK. FOTOĞRAFLARI . . . . . . 
DERGİSİNDE, BU HAFTA ALDINIZ MI?» şeklindeki gazete, lilanflan ile, nasıl (bir nesil yetiştireceğimiz 
ve bu itip yaymilar ile her 'türlü müstehcen, resim, yazı, fıkra vb. yayımların küçüklerin ruh ve ahlakî yapısı 
üzerinde menfî nitelikte tesirlerlinin olamayacağını, 'bu yayınllaırdan kişisel kazanç sağlayanlar dışında hiç 
kimse 'herhalde savuınamıayacaktır. 

Böylesine bir gidişin aile ve toptan hayatında derûn abıiakî düşüşlere ve sarsıntıiiaıra sebep olacağı mut
laktır. 

Kiüimıinoıloji uzmanları ve Ceza hukukçuları, ahlak !bozucu nitelikteki yayınların satış yerlerinin gün geç
tikçe çoğalmasının, şehevî merakları talhrik ederek, gençlerdeki cürmî .temayülleri artıracaklarını ve des
tekleyeceklerini belirtmektedirler. 

Gerçekten müstehcen yayın bolluğu içinde yetişen ve fbunlara alışan gençler, diğer ahlak kuralları konu
sunda1 da antıisosyal fiillere başvurmada sakınca göırmıeyecekilerdıir, 

Devlet, toplum içinde bireylenin, özellikle çocukların suçlu olmasına yol 'açan nedenlerle savaşmak ve 
bu nedenlleri ortadan kaldırmak veya etkilerini azaltmak zorundadır. 

Büyük kurtarıcı, Türk 'toplumunun yeniden kurucu ve düzenleyicisi ATATÜRK döneminde 'bu amaçla 
çıkarılan, anoak yürürlüğe girdiği 1927 yıllından bu yana 'idarî yapıdaki bazı değişiklikler nedeniyle uygula-
ınabiil'irlMğini kaybeden ve zaman içinde untulan 21 Haziran 1927 tarih ve 1117 sayılı «KÜÇÜKLERİ MUZIR 
NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU» değişiklik (teklifi ile, Devletlin küçüklerin suçluluğuna yol açan 
nedenlerle savaşma (işlevi 'ile Anayasamızın yukarıda belirtilen çocukları ve gençleri koruma konusunda Dev
lete yüklediği görev de yerine getirilmiş olmaktadır. Yine, Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inoi mad
delerine, söz konusu kanuna aykırı fiillerin işlenmesinin engelleme ıkabiliye'tiinıio kazandırılması amaçlan
mıştır. Müstehcen film, resim, yazı ve neşriyatın bilinen zararları, ilgili değişiklik teklifinde getirilen hüküm
lerle, esas itibarı die kanuna aykırı 'bir ticarî kazanç gayesi güden bu kabil fileri caydırıcı nakdî cezalara 
bağlanmış ve dolayısıylada hapis cezaları kaldırılarak 'Basın özgürlüğüne kaitikı 'sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

İL, Teklifin l1 lineti maddesinde yer alan müstehcenlik 'suçu i e >Igii cümle bu hususun Türk Oeza Kanu
nunun tatbikini gereklıiren bir .suç olması sebebiyle metinden çıkarılmış ve madde sadece, 18 yaşından kü
çüklerim ımıanevulyaltı üzeriınde muzır ıtesir yapacak basılmış eserleri 'ifade edecek şeMde yeniden yazılmış
tır.! Bu arada, teklifte geçen «basılı eser» ibaresi, 5680 ısayılı Basın Kanunundakii ifadeler dikkate alınarak 
daha açık şekilde kaleme atamıştır. 

iBu maddeye göre kurul bir eserin sadece küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir dara edüp etme
diği hususunu (inceleyerek karara (bağlayacak, müstehcenlik konusunda bir karar vermeyecektir. Zira, 
müstehcenlik konusu suç ıteşkii'l ettiğinden, kararı verecek ve onu teczfiye edeodk olan mahkemedir. 

2. Teklifin kurulun teşekkülü 'ile ilgüi 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, yeni bir düzenlemeye gî-
dliilmliş, kurutan Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanl-ığı yerine Başbakanlık (bünyesinde kuruıfenası öngörül-
müşttür. 

Diğer taraftan kurulun, bu Kanundaki idarî görevine ilaveten müstehcenlik kbnuisunda yapacağı resmî 
billiriküşilıiğin bu Kanunla kendisine verilen bir görev 'olduğuna açıklık getMLmişifâr. 

3. Teklifin 3 üncü maddesinde yapılan değişik'JJıkle metne kadın dernek ve kuruluşları dahil1 edıil-
miiştiıı. 

4. Teklifim 4 üncü maddesindeki bazı ifadeler 'Basın Kanununa uygun şekilde değiştirilmiş, muzır 
nitelikteki yayınların ancak 18 yaşından büyüklere, içli ıgörünmeyen zarf ve poşetler içinde sataflabieceği 
ifade edilmiştir. 
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- Keza, bu gibi eserlerin üzerine basılacak küçüklere zararlıdır ibaresinin herkesçe kolayca görülüp 
okunabilecek büyüklükte yazılacağı belirtilmiş, kurulca küçükler için muzır olduğuna karar verilen bir ese
rin piyasaya dağitolmış olması sebebiyle, bu maddedeki sırıırBamaıîann bunları sataş için eteninde bulun
duranlara da uygulanaMınesini mümkün kılacak hükümlere yer verilmiştir. 

Ayrıca, madde kapsamıma giren dergi ve mecmua gibi periyodik esenler ile Kitap gibi düğer basılmış 
eserler hakkımda kurulca üç defa küçükler için muzır olduğuna karar verildiği takdirde, periyodik eser
lerin üçüncü karardan sonra çakacak şayian ile diğer eserlerin üçüncü karardan sonra yapılacak basıları, 
kurul (tarafından yeniden karar verilmesine lüzum olmaksızın bu maddedeki sınırlamalara talbi olacaktır* 

Diğer taraf itan, kurulca bu konuda verilmiş herhangi bir karam bulunmadığı halde eser sahibinin, eserin 
konusu veya ihtiva ettiği yazı veya resimler sebebiyle küçükler üzerinde muzır etkıi yapacağına inanarak 
bu eseri tıpkı hakkında kurulca muzır olduğu sekinde karar verilmiş gibi kendiliğinden sınırlamalara uya
rak satışa arz etmesine imkân tanınmıştır. 

5. 'Bu Kanunun 4 üncü maddesine aykın davrananlara uygulanacak cezalar bellintümiştir, 
6. (Basılmış eser ve mevkutelerin incelenmek üzere, kurula ne şekilde intikal ettirileceği belirtilmekte

dir. 
7. Yürütme maddesidir. 
8j İHI7 sayılı Kanunun 5 inci maddesini yürürlükten kaldırmaktadır, 
9. Ek Madde 1. — a) ©asılmış eserlerini kendiliklerinden küçüklere muzır nitteliilkite görenlere % 25 

oranında Toplu Konut Fonuna aktarma yapılacağı konusu getüritoıiştir. 
Ek Madde 1. — b) Kurulca muzır olduğuna ka-ar verliflen eserlere ıise % 40 oranında Toplu Konut 

Fonuna kesinti yapılacağı hükmü getiritaiştir. 
Ek Madde 2. — Bir aydan az süreli mevkuteler ve eklerinde küçüklerim rnanevİyatı üzerinde muzır te

sir yapacak »Mülkte yayın yapılamayacağı hükmü ge^nHmiştlk\ 
Ek Madde 3. — Bu Kanunla ilgili suçlardan doğan davaların önemline binaen 2 ay içlinde sonuçlandın-

îacağı bükme bağkınmışbr. 

10. Teklifin 10 uncu rrnaddieısiinde yer allan Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesine dair hüküm müs
tehcendik konusundakii Yargıtay içtihatılan ve teknik gelişmeler de dlikkaite alınarak yeniden kaleme alın
mış ve ceza hükmü daha açık olarak yazılmıştır. 

'Bu hükme göne, bu maddede yazA suçun Basın Kanununun 3 üncü maddesinde fcadfii yapılan mevku
teler dışında işlenmesi halinde alt ve üst sınırlan gös"eritilen maktu ağır para cezalarına hüfcmedilecektir. 
Suç mevkutelerle fişlendiği takdirde durum ikiye ayrılmaktadır. Eğer mevkute bir aydan az süreli ise para 
cezasının tayininde; bir önceki ay ortalama tirajı yani, günlük İse bir önceki ay içindeki basalan toplanı mik
tarların o ayın gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak 1 günlük ortalama tirajı esas atanacaktır. Haf
talık mevkute ise, bir önceki ay içinde basılan topHm miktarı o ay içindeki hafta sayısına bölünerek 
bulunacak 1 haftalık ortalama tiraj esas alınacak ve bu mrlfetar, bir adedinin katma değer vergisi dahil sa
tış bedeli 'ile çarpılacak ve bulunan meblağın 5 ilâ 15 katı ağır para cezasına hükmedilecektir. 

Aylık veya bir aydan fazla süreli mevkutelerde ise bir önceki tirajı yani bir önceki sayısının basılan mik
tarı, bir adedinin katma değer vergisi dahil satış bçMIyfe çarpılacak ve bulunan miktarın 5 ila 15 katı 
ağır para cezası verlecekltiir. 

Ancak bu maddeye göre verilecek ağır para cezalı, en vüksek tirajlı günlük mevkutemin yukarıda izah 
edildiği şekilde; bulunacak olan bir önceki ay günlük ortalama tirajının, katma değer vergisi dahi bir ade
dinin satış bedelli ile çarpılması ve 'ikiye bölünmesi sonucu bulunacak miktardan az olamayacaktır. 

Maddede gösterilen ceza mevkutelerin sahiplerine verilecek sorumlu müdürlerine ise yarısı uygulanacak
tır. 

11. Teklifte değiştirilen Türk Ceza Kanununun 427 nd maddesi 426 ncı maddeye paralel sekide ye
niden düzenlenmiş, ceza hükmü bakımından 426 na maddedeki cezaflann aynen uygulanacağı gösterilmiş
t i 
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İ2< Teklifte değiştirilen Türk Ceza Kanununun 428 inci maddesi yukarıda açıklanan sebeplerle yeni
den yazılıııış ve tdkMten farklı olarak cezası müstakilen düzenlenmiştir» 

Ayrıca eklenen bir fıkrayla dıa 426, 427 ve 428 inci maddelerde gösterilen suçların önemine binaen 2 
ay içimde sonuçlandırılacağı hükme bağknmıştar, 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 31.10.1985 
Sayı : 11-85/42 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECUSÎ BAŞKANLIĞINA 

21 Haziran 1927 tarih ve 1117 sayılı «Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu» nın bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve ek madde ilavesi hakkındaki Kanun teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. Saygılarımızla. 31.10.1985 

A. Ata Aksu 
Gaziantep Milletvekilli 

İsmail Dayı 
Balıkesir Milletvekili 

Metin Balıbey 
Afyon 'Milletvekili 

Mustafa Demir 
Urfa Milletvekili 

Akif Kocaman 
Gümüşhane Milletvekili 

Nihat Türker 
Afyon Milletvekili 

A. Remzi Çerçi 
Adana Milletvekili 

Naci Tasel 
Elazığ Milletvekili 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş Milletvekili 

Mustafa Kilıçaslan 
Sakarya Milletvekili 

Talât Sargın 
Tokat Milletvekili 

Nihat Akpdk 
Sakarya Milletvekili 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu Milletvekili 

Nabi Poyraz 
Ordu Milletvekili 

B. Cahit Gündüz 
İzmir Milletvekili 

A. Şevket Gedik 
Adana Milletvekili 

Muhlis Arıkan 
Samsun Milletvekili 

Hazım Kutay 
Ankara Milletvekili 

M. Kemal Toğay 
İsparta Milletvekili 

Alton Kavak 
istanbul Milletvekili 

Saffet Sert 
Konya Milletvekili 

Ahmet Altuntaş 
Muğla Milletvekili 

A. Rıfkı Atasever 
Tekirdağ Milletvekili 

Ahmet Doğru 
Artvin iMilletvekili 

Ayhan Uysal 
Çanakkale Milletvekili 

Ahmet Ekici 
Kütahya Milletvekili 

Umur Akarca 
Muğla Milletvekili 

Mahmut Karabulut 
SıVas Milletvekili 

İsmet Ergül 
Kırşehir Milletvekili 

Mehmet Topaç 
Uşak Milletvekili 

M. Ertuğrul Ünlü 
Bursa Milletvekili 

Osman Işık 
Ankara Milletvekili 

Nihat Harmancı 
Konya Milletvekili 
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İsmet Oktay 
Eskişehir Milletvekili 

Ziya Ercan 
Konya Milletvekili 

Gülami Erdoğan 
Samsun Milletvekili 

Sabahattin Araş 
Erzurum 'Milletvekili 

A. Bülent Öncel 
Urfa Milletvekili 

E. Bekir Akay 
Erzurum Milletvekili 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep Milletvekili 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa Milletvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Bahkesir Milletvekili 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman Milletvekili 

İsmail Üğdül 
Edirne Milletvekili 

Şamil Kazokoğlu 
Bolu Milletvekili 

İlhan Aşkın 
Bursa Milletvekili 

Ledin Barlas 
Adana Milletvekili 

Yavuz Köymen 
Giresun Milletvekili 

Fahri Şahin 
Malatya Milletvekili 

Şerafettin Toktaş 
Balıkesir Milletvekili 

— 5 — 

İlhan Araş 
Erzurum Milletvekili 

İsmet özarslan 
Amasya iMiüeüvekili 

llyas Aktas 
Samsun Milletvekili 

Abdürrezak Ceylan 
Siirt Milletvekili 

Haydar Koyuncu 
Konya Milletvekili 

Fehmi Memişoğlu 
Rize Milletvekili 

Abdurrahman Demirtas 
Hatay Milletvekili 

Sedat Turan 
Kayseri Milletvekili 

Süleyman Çelebi 
Mardin 'Milletvekili 

Ercüment Konukman 
İstanbul Milletvekili 

Osman Doğan 
Şanlıurfa Milletvekili 

Sabri Araş . 
Kars Milletvekili 

Mehmet Özalp 
Aydın Milletvekili 

Kadir Demir 
Konya Milletvekili 

İbrahim Özdemir 
İstanbul Milletvekili 

Mehmet AK Doğuştu 
'Bingöl Milletvekili 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri Milletvekili 

İsmail Saruhan 
Ankara Milletvekili 

Mehmet Özdemir 
Elazığ Milletvekili 

Engin Cansızoğlu 
Zonguldak Milletvekili 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum Milletvekili 

A. Yılmaz Erdem 
'Mardin Milletvekili 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

Erdal Durukan 
Adana Milletvekili 

Adnan Tutkun 
Amasya Milletvekili 

M. Zeki Uzun 
Tokat Milletvekili 

1. Fevzi Yaman 
İsparta Milletvekili 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya Milletvekili 

Mehmet Budak 
Kırşehir Milletvekili 

Mustafa Şahin 
Kayseri Milletvekili 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara Milletvekili 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ Milletvekili 

Berati Erdoğan 
'Samsun Milletvekili 

N. Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri Milletvekili 
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Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Sivas 'Milletvekili 

Hamdı özsoy 
Afyon Milletvekili 

Hayrettin Elmas 
İstanbul Milletvekili 

Kemal İğrek 
Bursa Milletvekili 

Alaattin Fırat 
Muş Milletvekili 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale Milletvekili 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman Milletvekili 

Mümtaz özkök 
Sakarya Milletvekili 

Haydar Özalp 
Niğde Milletvekili 

Ayçan Çakıroğulları 
'Denizli Milletvekili 

Muzaffer Arıcı 
Denizli Milletvekili 

Recep Kaya 
Bilecik Milletvekili 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş Milletvekili 

İbrahim Aydoğan 
îçel Milletvekili 

Burhan Kara 
Giresun Milletvekili 

Abdurrahman Bozkır 
Konya Milletvekili 

Metin Yaman 
Erzincan Milletvekili 

Işılay Saygın 
İzmir Milletvekili 

Turan Öztürk 
Nevşehir Milletvekili 

Metin Gürdere 
Tokat Milletvekili 

Şaban Küçükoğlu 
Kastamonu Milletvekili 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde Milletvekili 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya Milletvekili 

Daha önce grubumuz Başkanlığına 
verilmek şartıyla 

Mümtaz Güler 
Uşak Milletvekili 

Talat Zengin 
Malatya Milletvekili 

Nevzat Yağcı 
Elazığ Milletvekili 

Cemal Büyükbaş 
Eskişehir Milletvekili 

Hikmet Biçentürk 
İçel Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Hiç kuşku yok ki, toplumda «beşerî varlık» yani insan en önemli unsurdur, insan unsurunun kaynağı ise 
bugün modern toplumda sosyal bir birim kabul edilen «çocuk» oluşturur. 

Çünkü; toplumun geleceği, çocukların ruh, ahlak, beden ve düşünce bakımından sağlam ve iyi yetiştirile-
bilmesine ve eğitilmesine bağlıdır. 

Çocuğun beden, ruh, ahlak ve düşünce bakımından iyi yetiştirilmesinde ve eğitilmesinde, geleceğe hazır
lanmasında devletin de aile ile birlikte görevleri bulunmaktadır. 1982 Anayasasının «Ailenin Korunması» ke
nar başlıklı 41 inci maddesinde çocukların korunması devlete ilk defa bir anayasal görev olarak verilmekte
dir. Yine Anayasanın «Gençliğin Korunması» kenar başlıklı 58 inci maddesinde de gençlerin alkol, uyuş
turucu madde, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak da devletin görevleri arasında sayılmaktadır. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması ise hiçbir şekilde, bunların sadece fiziksel ihtiyaçlarının gide
rilmesi şeklinde dar kalıplar içinde ele alınmamalıdır. Kitle haberleşme araçlarının, basın ve yayın organla
rının bebeklik ile ergenlik arasında geçen yıllar içinde çocuğun ruh, ahlak ve düşünce bakımından gelişmesi
nin en büyük etkeni olduğu tartışmasızdır. 

Günlük gazetelerde yer alması artık yadırganmayan «Bono ile kadın satışı başladı», «Uyurgezer şarkıcı 
bekaretini nerede kaybettiğini hatırlamıyor», «Karımı Ali ağaya devrederim ama yüzbin lira çok az» gibi 
ve bir kanun teklifi gerekçesine bizim de yazmaktan hicap duyduğumuz çok daha müstehcen nitelikteki ha-
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berlerle ve şehevî duyguları körüklemeyi amaçlayan sınırsız çıplak kadın fotoğrafları ile, «... in çırılçıplak fo
toğrafları ... dergisinde, bu hafta aldınız mı?» şeklindeki gazete ilanları ile, nasıl bir nesil yetiştireceğimiz ve bu 
tip yayınlar ile her türlü porno film, kaset, video bandı ve plakların küçüklerin ruh ve ahlakî yapısı üzerinde 
menfî nitelikte tesirlerinin olamayacağını, bu yayınlar dan kişisel kazanç sağlayanlar dışında hiç kimse her
halde savunamayacaktır. 

Böylesine bir gidişin aile ve toplum hayatında derin ahlakî düşüşlere ve sarsıntılara sebep olacağı mut
laktır. 

Kriminoloji uzmanları ve ceza hukukçuları, ahlak bozucu nitelikteki yayınlasın satış yerlerinin gün geç
tikçe çoğalmasının, şehevî merakları tahrik ederek gençlerdeki cürüm temayülleri artıracaklarını ve destekleye
ceklerini belirtmektedirler. 

Gerçekten müstehcen yayın bolluğu içinde yetişen ve bunlara alışan gençler, diğer ahlak kuralları konusun
da da anti- sosyal fiillere başvurmada sakınca görmeyeceklerdir. 

Devlet, toplum içinde bireylerin, özellikle çocukların suçlu olmasına yol açan nedenlerle savaşmak ve bu 
nedenleri ortadan kaldırmak veya etkilerini azaltmak zorundadır. 

Büyük Kutarıcı, Türk toplumunun yeniden kurucu ve düzenleyicisi Atatürk döneminde bu amaçla çıkarılan, 
ancak yürürlüğe girdiği 1927 yılından bu yana idarî yapıdaki bazı değişiklikler nedeniyle uygulanabilirliği
ni kaybeden ve zaman içinde unutulan 21 Haziran 1927 tarih ve 1117 sayılı «Küçükleri Muzır Neşriyattan Ko
ruma Kanunu» değişiklik teklifi ile, Devletin küçüklerin suçluluğuna yol açan nedenlerle savaşma işlevi ile Ana
yasamızın yukarıda belirtilen çocukları ve gençleri koruma konusunda Devlete yüklediği görev de yerine getiril
miş olmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yabancı ülkelerde basılan eserlerle ilgili olarak Bakanlar Kurulunun bu eserlerin yurda so
kulmasının yasaklanması yetkisi. bulunduğundan mad dedeki yabancı eserlerle ilgili bölüm metinden çıkarıl
mıştır. 

Madde 2. — Kısıtlamaya karar verecek olan kurulun, seçimi, çalışma usul ve esasları ile eserleri incele
mede bazı olarak alacağı esaslar günün koşullarına, uygun olarak yeniden belirlenmiştir. Kurula ayrıca res
mî bilirkişilik görevi de verilmiştir. 

Madde 3. — Bu tür zararlı yayınların toplum ile birlikte aile kavramı ile de yakın ilişkisi nedeniyle aile 
reislerine de kurula başvurma ve bir eserin incelenmesini talep etme yetkisi verilmiştir. 

Madde 4. — Kurulun çalışma usullerine uygun olarak kararların tebliği ile ilgili yeni düzenleme getiril
miştir. 

Madde 5. — Hakkında kısıtlama kararı verilen mevkutelerin kısıtlamaya tabi tutulması öngörülen süre ba
sın organının ekonomik güçlüğe düşmemesini temin am acıyla altı aydan bir aya indirilmekte ve TCK nun te
kerrür hükümlerinin özel bir düzenlemesine gidilerek tekerrür halinde verilecek cezanın iki misli artırılacağı 
belirtilmiştir. 

Madde 6. — Kanunun 7 nci maddesinin metninde esas bir değişiklik yapılmamakla birlikte 5680 sayılı 
Basın Kanunundaki cezalar ile ayniyet sağlayabilmek için ceza miktarlarında artırım yapılması yoluna gidil
miştir. 

Madde 7. — Basılı eserler ile mevkutelerin kurula ne şekilde gönderileceği düzenlenmekte ve 5680 sayılı 
Yasa ile paralel ceza hükmü getirilmiştir. 

Madde 8. — Kanuna eklenen bu ek madde ile Ceza Mahkemelerince verilen mahkûmiyet hükümlerinin 
diğer yargı organları ile idareyi bağlayacağı kuralının bir uygulama biçimi olarak, TCK nun 426, 427 ve 
428 inci maddeleri gereğince verilen mahkûmiyet hükmünün kurulu da bağlayacağı ve kısıtlamanın uygula
nacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 9 ve 10. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tfS. Sayısı : 409) 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ A. ATA AKSU VE 111 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Madde 
İlavesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci maddelerinde belirtilen yayınlar ile bu yayın
lar dışında olup, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir edeceği anlaşılan basılı eserler 
aşağıdaki maddelerde gösterilen kısıtlamaya tabi tutulur.» 

MADDE 2. — 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Bir basılı eserin birinci maddede belirtilen kısıtlamaya tabi tutulabilmesi için Başbakanlık 
bünyesinde oluşturulan yetkili kurulun o eserin küçük 1er için muzır olduğu hakkında bir karar vermesi gerek
lidir. 

Kurul basılı eserlerin küçükleri muzır olup olmadığı konusundaki incelemelerinde 1793 sayılı Milli Eğitim 
Temel Kanunundaki genel amaç ve temel ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Kurul bu Kanunla kendisine verilen görevlere ek olarak TCK nun 426, 427 ve 428 inci maddelerinde 
tanımlanan suçlarla ilgili olarak yargı organlarına resmî bilirkişilik yapar. 

Kurul; 
a) Başbakan tarafından en az onbeş yıl kamu hizmeti yapmış kişiler arasından seçilecek 1 temsilci, 
b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından seçilecek 

1 temsilci, 
c) içişleri Bakanı tarafından üst kademe yöneticileri arasından seçilecek 1 temsilci, 
d) Adalet Bakanı tarafından idarî nitelikteki görevlerde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından 

seçilecek 1 temsilci, 

e) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından seçilecek 1 temsilci, 
f) Diyanet işleri Başkanı tarafından, Din işleri Yüksek Kurulu üyeleri arasından seçilecek 1 temsilci, 
g) Yüksek Öğretim Kurumunun üyeleri arasından seçilecek 1 temsilci ile Yüksek öğretim Kurumunca 

kamu hukuku disiplinlerinden birinde, beşerî ilimler veya ilahiyat dallarında akademik kariyer yapmış ve en 
az doktor unvanı bulunan kişiler arasından seçeceği 1 temsilci, 

h) Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından seçilecek 1 temsilci, 
olmak üzere 9 üyeden teşekkül eder. 
Kurul Başkanı bu üyeler arasından Başbakan tarafından seçilir. Üyelerin görev süreleri 3 yıldır. Aynı gö

reve yeniden atama mümkündür. 
Kurul, üye tamsayısının 2/3'ünün hazır bulunmasıyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu 

ile karar verir. 

Kurulun ve Kurul Genel Sekreterliğinin çalışma usul ve esasları Başbakanlık tarafından çıkarılacak yö
netmelikte belirlenir. 

Kurul tarafından gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas ko
misyonları kurulur. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun gördüğü kamu personeli Başbakan
lıkça görevlendirilir. 

Kurul kadroları Başbakanlıkça sağlanır. Kurul üyelerinden kamu görevlisi olanlar aslî görev yerleri ile iliş
kileri saklı kalmak suretiyle atanırlar. Bunlara verilecek ek ödeme ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine 
hangi miktarda huzur hakkı ödeneceği Başbakanlıkça belirlenir. 

MADDE 3. — 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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«Madde 3. — Kurul, Kanunun 1 inci maddesinde tanımlanan eserleri resen inceleyebileceği gibi, resmî 
makamlar ile amaçları içinde çocuk ve gençlerin korunmasına, yer veren derneklerin ve aile reislerinin bu tür 
başvurularını da inceleyerek karara bağlar. 

MADDE 4. — 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Kurulca tetkik edilerek küçükler için muzır okluğuna karar verilen basılı eserlerin telif hak
kı sahibi ve yayınevlerine basılı eserin küçüklerin maneviyatına muzır olduğu tebliğ edilir. 

Tebligat üzerine yayınevi veya eser sahibi ellerinde mevcut eserlerinin ön kapaklarına «Küçüklere zarar
lıdır» damga yahut işaretini basmak zorundadırlar. 

Tebligatın şekli konusundaki tebligat kanunu hükümleri uygulanır. 
Küçüklere zararlıdır ibaresinin ne şekilde ve hangi puntolarla yazılacağı Başbakanlıkça çıkarılacak yö

netmelikle 'belirlenir.» 
Bu surette damgalanan eserler : 
a) Açık sergilerde açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz. 
b) Dükkânlarda, cemekânlarda teşhir edilemez. 
c) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bun

lar için sipariş kabul olunamaz. 
d) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanları ile veya diğer suretlerle ilân edilemez, 
e) Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez. Ve hiç 

bir suretle mekteplere ithal olunamaz. 
f) Posta ile dağıtımı yapılamaz. 
g) Kısıtlamaya tabi eserlerin satışı için Mahallin en büyük Mülkî Amiri tarafından mevzuata uygun ola

rak özel nitelikteki ruhsatlı yerlerde satışı yapılır. 
MADDE 5. — 1117 sayılı Küçükleri Muzu: Neşriyattan Koruma Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde «mevkute» olarak tanımı yapılan eserle
rin herhangi bir nüshasında kurulca küçüklerin maneviyatına muzır yayımın yapıldığı tespit ve karar altına 
alındığında, tik defasında mevkutenin sorumlu yazı işleri müdürlerine ihtar niteliğinde tebligat yapılır. 

İkinci defa bu tür yayında bulunan mevkuteler kurul kararı ile Bir ay süre ile bir takvim yılı içinde hak
kında kısıtlamaya tabi tutulurlar. 

Bir takvim yılı içinde hakkında kısıtlama kararı alınan mevkutelerin ikinci defa muzır neşriyatta bulun
dukları belirlendiğinde kısıtlama süresi iki misli artırılır. 

MADDE 6. — 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki' şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Kendilerine tebligat yapıldığı halde eserlerini damgasız olarak yayınlayan basılı eser sahibi 
ve sorumlu yazı işleri müdürleri ile kısıtlamaya tabi olan damgalı ve damgasız eserleri sipariş eden, bilerek 
satan ve sipariş kabul eden bayiler ve bunları bayilere veren basımevi ve dağıtıcılar, teşhir ve ilan eden kitap
çı ve dükkâncılar yüzelli bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ve suçun tekerrür etmesi halinde her 
iki cezanın azamî haddi uygulanır.» 

MADDE 7. — 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Basılı eserler ile mevkutenin her nüshasından ikişer adedi neşri takip eden çalışma gününde 
bir alındı karşılığı Kurul Başkanlığına gönderilir. Ankara dışında basılan eserlerin postaya verildiği tarih 
esas alınır. 
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Bu madde hükmünü yerine getirmeyenler hakkında 5680 sayılı Basın Kanununun 24 üncü maddesinde be
lirtilen ceza hükümleri uygulanır.» 

MADDE 8. — 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aşağıdaki madde eklenmiş
tir. 

«dEK MADDE 1. — T. C. K.'nun 426, 427 ve 428 inci maddelerine aykırı harekette bulundukları sabit 
olarak haklarında ceza yargılaması sonucu kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verilen kişilerin sorumlu oldukla
rı mevkuteler hakkında kurulca ayrıca bir incelemeye gerek olmaksızın bu Kanunun 5 inci maddesi hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 25 . 2 . 1986 
Esas No. : 2/276, 2/303 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu ve 110 Arkadaşının; 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru
ma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Madde'İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile; Gaziantep 
Milletvekili A. Ata Aksu'nun 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile 
Türk Ceza Kanununun 426, 427, 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 sayılı Kanuna Ek Maddeler 
İlâvesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 20.2.1986 tarihli 4 üncü Birleşiminde teklif sahibi ve Hü
kümet temsilcisinin de iştirakiyle incelenip görüşülmüştür. 

Komisyonumuz iki teklifi birleştirerek ve daha kapsamlı olması sebebiylede ikinci teklif metnini müzakere
ye esas alarak görüşmelere geçilmesine karar vermiştir. 

Teklifin gerekçesinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Ülkemizde, çocukların ve gençlerin manevi
yatı üzerinde menfi tesirler icra eden sorumsuz ve muzır yayınların hızlı bir artış gösterdiği müşahade edil
mektedir. Bu durum geleceğin teminatı olan genç nesli, ruhî bakımdan yıpratmakta, çocukların ve gençlerin 
sömürülmesine sebep olmaktadır. 

Çocuklarıımızırı ve gençlerimizin alhlakî, kültürel, sosyal ve ruhî bir çöküntü içerisine girmelerini önle
mek için, 1927 yılında Atatürk zamanında çıkarılan 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 
ile, muzır nitelikli yayınların küçükler üzerindeki menfî tesirlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Ancak aradan 
geçen uzun zaman zarfında, sözkonusu Kanunun caydırıcılık ve suçu önleyicilik niteliğini kaybetmiş olduğu 
görülmektedir. 

Kanun Teklifi ile mevcut Kanuna işlerlik ve etkinlik kazandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca söz konusu 
Kanun Teklifi ile bu konudaki değerlendirmelerin, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel amaç ve 
temel ilkeleri çerçevesinde yapılması sağlanmıştır. 

Yine Kanun Teklifi ile, Türk Ceza Kanununun yürürlükteki ilgili maddelerinde öngörülen hapis cezalan 
kaldırılmış, cezalar para cezasına dönüştürülmüştür. 

Yukarıdaki görüşlerin ışığı altında, Kanun Teklifi Komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek maddelerinin 
görüşülmesine karar verilmiştir. 
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Kanun Teklifinin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin 7 inci paragrafındaki «Periyodik eserler» yerine, teklifin tümünde 

dilbirliği ile bütünlüğünün korunması amacıyla, 56.80 sayılı (Basın Kanununda tarif edilen «Mevkuteler» keli
mesinin getirilmesi uygun görülmüştür. Aym maddenin son paragrafının son cümlesi, ifadeye açıklık getiril
mesi bakımından «Bu takdirde, söz konusu basılmış eserler hakkında da bu maddenin bentlerinde sayılan sınır
lama hükümleri uygulanır.» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin; çerçeve 5 inci maddesi ile düzenlenen 7 inci maddenin (a) fıkrasındaki, «sorumlu mü
dürleri ve telif hakkı sahipleri» ibaresinin madde metninden çıkarılması uygun görülmüştür. Yine aym mad
denin son paragrafındaki «Bir milyon», «500 000» olarak değiştirilimiştlir. Teklifin 5 inci maddesi Komisyo
numuzda yapılan bu değişiklliklerlle kabul edülmişıtkv 

Kanun teklfinin; 6, 7 ve 8 inci ile çerçeve 9 uncu madde ile 1117 Sayılı Kanuna eklenmek istenen Ek 
Madde 1, Ek Madde 2 ve Ek Madlde 3 Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir., 

Kanun teklifinin; 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri de Komisyonumuzca uygun görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereğince Adalet Komisyonuna sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Or 

Konya 

Üye 
Hamit Melek 

Hatay 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 
Ö. Necati Cengiz 

İstanbul 
Bazı maddelerin 

anayasaya aykırılığı nedeniyle 
muhalefet ediyorum 

Üye 
Mehmet Özdemir 

Elazığ 

Üye 

Sözcü 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Osman İşık . 

Ankara 

Üye 
Mahmud Altunakar 

Diyarbakır 

Üye 
Alaeddin Kısakürek 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Mardin 

Kâtip 
Mümtaz Güler 

Uşak 
İmzada bulunamadı 

Üye 
F. Rezzan Şahinkaya 

Ankara 
Üye 

F. Mihriban Erdem 

İsparta 
Üye 

Aziz Kaygısız 
Kars 

1 • -

Üye 
Bahriye Üçok 

Ordu 
Mahkemeler dışında memurlardan 

oluşan bir gruba Yargı Yetkisi 
verilmesi anayasaya aykırı 

olduğu için, bu kanun teklifine 
muhalifim 

Üye 
Yusuf Demir 

Uşak 
Muhalefet ediyorum 
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Addet Komisyonu Rapora 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No.: 2/276, 2/303 27.2.1986 
Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu ve 110 Arkadaşının; 1117 Sayıllı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru
ma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirillmesi ve Ek Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gazian
tep Milletvekili A. Ata Aksu'nun; 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Miad-
deleıü i'le Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci Maddelerimin Değiştirilmesine ve 1117 Sayılı Kanuna 
Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Teklifi ve konuya ilişkin Millî Eğitim Komisyonu raporu birlikte ve 
İkinci teklif esas alınmak suretiyle teklif sahibi ile hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonu
muzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddeler üze
rindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır^ 

lı Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2: Teklifin 2 inci maddesinin (a) bendi Anayasamızda Sayın Cumhurbaşkanının görevlerinin tek tek 
sayılîması ve sayılmayan bir görevin verilmesinin uygun görülmemesi nedeniyle teklif metninden çıkarılmış, 
<f) bendinde yer alan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri 
arasından seçilecek üye sayısı Millî Eğitim Gençik ve Spor Bakanlığına görevi bakımından ağırlık vermek 
amacıyla birden ikiye çıkarılmış ve bend sıralarında belirtilen harfler çıkarılan (a) bendi nedeniyle kaydı-
riarak düzenlenmiştir. 

3H Teklifin 3 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

4. Teklifin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer allan «yayınevi» kelimesi birinci fıkraya uygun ol
ması açısından «eser» şeklinde değiştirilmiştir, 

5« Teklifin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki paria cezasının asgarî haddi az bulunarak «bir milyon 
İradan iki milyon liraya» çıkarılmıştır. 

6i Teklifin 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri aynen kabul ediraiştâr, 

7< Teklifin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan para cezasının asgarî haddi S inci maddeye 
paralel olarak «bir milyon liradan iki milyon liraya» çıkarılmıştır. 

8< Teklifin 11' inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

9i Teklifin 12 inci maddesinin ilk fıkrasındaki para cezasının asgarî haddi diğer maddelere uygun olarak 
«bir milyon liradan iki milyon liraya» çıkarılmıştır. 
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1Q< Teklifin 13 ve 14 üncü maddeleri aynen kabul edü&niştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Raşfcanvekili 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 
Muhalifim 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas ^ 
1117 Sayılı Küçükleri Muzır 

Neşriyattan Koruma Kanununun 
değiştirilen hükümleri 
Anayasaya aykırıdır 

Muhalifim 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
{Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Edip özgenç 

îçel 
Maddelere geçilmesine 

Muhalifim 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mahmut Karabulut 

Sivas 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
Tümüne karşıyım 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ A. ATA AKSU'NUN TEKLİFt 

1117 Saydı Kttçttkleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 Saydı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 1117 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1. — 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı anlaşılan mevkute ve 

mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserler aşağıdaki maddelerde gösterilen sınırlamalara tabi tutu
lur.» 

MADDE 2. — 1117 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 2. — Mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin 1 inci maddede belirti

len sınırlamaya tabi tutulabilmesi için Başbakanlık bünyesinde oluşturulan yetkili kurulun, söz konusu eser
lerin 18 yaşından küçükler için muzır olduğu hakkında bir karar vermesi gereklidir. 

Kurul basılmış eserlerin küçükler için muzır olup, olmadığı hususunda yapacağı incelemede, 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanunundaki genel amaç ve temel ilkeleri gözönünde bulundurmak zorundadır. 

Kurul, bu Kanunla kendisine verilen görevlere ilaveten, Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci mad
delerinde tanımlanan suçlarla ilgili olarak yargı organlarına resmî bilirkişilik yapmakla görevlidir. 

Kurul; 
a) Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek bir üye, 
b) Millî Güvenlik Kurulu tarafından seçilecek bir üye, 
c) Başbakanlık tarafından en az onbeş yıl kamu hizmeti yapmış kişiler arasından seçilecek bir üye, 
d) Adalet Bakanlığı tarafından idarî nitelikteki görevlerde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ara

sından seçilecek bir üye, 
e) İçişleri Bakanlığı tarafından üst kademe yöneticileri arasından seçilecek bir üye, 
f) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından seçi

lecek bir üye, 
g) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tıp dalından seçilecek bir üye, 
h) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, güzel sanatlar dalında ün yapmış kişiler arasından seçile

cek bir üye, 
i) Yüksek öğretim Kurulunun, sosyal bilimler dalında akademik kariyer yapmış ve en az Doktor un

vanını almış üniversite öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye, 
j) Diyanet İşleri Başkanı tarafından Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye, 
k) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin tespit edecekleri birer basın mensubu aday 

arasından Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce kur'a ile tespit edilecek bir üye, 
Olmak üzere 11 üyeden teşekkül eder. 
Kurul Başkanı, bu üyeler arasından Başbakanlık tarafından seçilir. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süre

si dolanlar yeniden seçilebilirler. Herhangi bir sebeple üyeliğin sona ermesi halinde, yerine seçilecek kişi ka
lan süreyi tamamlar. 

Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 
Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir. 
Kurulun çalışma usul ve esasları ile sekreterya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Başbakanlık ta

rafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 

Tüjfltiye Bilyük: Mi'M MsdlM $L Sayısı : 409) 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Gaziantep Milletvekili A. A$a Aksu'nun; 1117 Saydı 
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma [Kanununun 
Bazı Maddeleri ile Türk Ceza «Kanununun 426,427 
ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ye 1117 

Saydı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair 
Kanun Teklifi 

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

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
1117 Saydı Kanuna Ek Maddeler İlavesine 'Dair 

Kanun Teklifi . 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1117 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki şeklilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Mevkute veya mevkute tanımına 
girmeyen diğer basılmış eserlerin 1 inci maddede be
lirtilen sınırlamaya tabi tutulabilmesi için Başba
kanlık bünyesinde oluşturulan yetkili kurulun, söz 
konusu eserlerin 18 yaşından küçükler için muzır ol
duğu hakkında bir karar vermesi gereklidir. 

Kurul, basılmış eserlerin küçükler için muzır olup 
olmadığı hususunda yapacağı incelemede, 1739 sayılı 
Millî Eğittim Temel Kanunundaki genel amaç ve te
mel ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Kurul, bu Kanunla kendisinle verilen görevlere ila
veten, Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci 
maddelerinde tanımlanan suçlarla ilgili olarak yargı 
organlarına resmî bilirkişilik yapmakla görevlidir, 

Kurul; 

a) M'iılH Güvenlik Kurulu tarafından seçilecek bir 
üye, 

b) Başbakanlık tarafından en az onbeş yıl kamu 
hizmeti yapmış kişiler arasından seçilecek bir üye, 

c) Adalet Bakanlığı tarafından idarî nitelikte gö
revlerde bulunan hâkim ve Cumhurtiyet savcıları ara
sından seçilecek bir üye, ' 

d) İçişleri Bakanlığı tarafından üst kademe yö
neticileri arasından seçilecek bir üye, 

e) MiiUî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tara
fından, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından 
seçtilecek Jki üye, 

f) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tıp da
lından seçilecek bir üye, 

g) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, güzel 
sanatlar dalında ün yapmış kişiler arasından seçilecek 
bir üye, 

Türküye Büyük Millet Meclisi 4&: Saym :. 409) 
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{Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'nun Teklifi) 

Kurul tarafından gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas ko
misyonları kurulabilir. Kurulun, bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli Başba
kanlıkça görevlendirilir. 

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile 
kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Başbakanlıkça belirlenir. Bu amaçla her yıl 
Başbakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur. 

MADDE 3. — 1117 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 3. — Kurul, 1 inci maddede gösterilen eserleri re'sen inceleyebileceği gibi, resmî makamlar ile 

Igaıyelerj içinde çoculk ve gençlerim korunmasına yer veren derneklerin, kadın ve basın dernek ve kuruluşla
rının başvurularını da inceleyerek karara bağlar.» 

MADDE 4. — 1117 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 4. — Bir aydan az süreli mevkuteler harüç olmak üzere, kurulca tetkik edilerek küçükler için 

muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, 
basılmış eserin küçüklerin maneviyatına muzır olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat Kanunu hü
kümlerine göre yapılır. Kurul, bu kararı ilgililere derhal duyurmak için gerekli tedbirleri alır. 

Tebligat üzerine yayınevi sahipleri, telif hakkı sahipleri ve sorumlu müdürler, ellerinde mevcut eserlerin 
ön kapaklarına «Küçüklere zararlıdır» damga veya işaretini basmak zorundadırlar. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi <JS. Saytöi :. 409) 



17 — 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

ıMADDE 4. — 1117 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Bir aydan az süreli mevkuteler hariç 
oltnalk üzere, kurulca tetkik edilerek küçükler için 

muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sa
hiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sa
hiplerine, basılmış eserin küçüklerin maneviyatına 
muzır olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

h) Yüksek öğretim Kurulunun, sosyal bilimler 
dalında akademik kariyer yapmış ve en az Doktor 
unvanını almış üniversite öğretim elemanları arasın
dan seçeceği bir üye, 

!i) Diyanet îşleri Başkanı tarafından Din işleri 
Yüksek Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye, 

j) Ankara, istanbul ve izmir Gazeteciler cemi
yetlerinin tespit edecekleri birer basın mensubu aday 
arasından Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü
dürlüğünce kura ile tespit edilecek bir üye, 

Olmak üzere 11 üyeden teşekkül eder. 
. Kurul Başkanı, bu üyeler arasımdan Başbakanlık 

tarafından seçilir. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Sü
re*». dolanlar yeniden seçilebilirler. Herhangi bir se
beple üyeliğin sona ermesi halinde, yerine seçilecek 
kişi kalan süreyi tamamlar. 

Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır 
ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar ve
rir. 

Kumlun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafın
dan yerine getirilir. ' 

Kurulun çalışma usul ve esasları ile sekreterya 
hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Başbakan
lık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 

Kurul tarafından gerekli görülen hallerde sürekli 
veya geçici olarak görev yapmak üzere özel' ihtisas 
komisyonları kurulabilir. Kurulun, bu komisyonlarda 
görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli Baş
bakanlıkça görevlendirilir. ^ 

Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyele
rinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı 
ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek 
huzur ücreti Başbakanlıkça belirlenir. Bu amaçla her 
yıl Başbakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur.» 

MADDE 3, — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 11Ü7 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ıMadde 4. — Bir aydan az süreli mevkuteler ha
riç olmak üzere kurulca tetkik edilerek küçükler için 
muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sa
hiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahip
lerine, basılmış eserin küçüklerin maneviyatına muzır 
olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat Ka-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (JS. Sayısı :. 409) 
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«Küçüklere zararlıdır» ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zo-
runludur.» 

Bu suretle damgalanan eserler; 
a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz. 
b) Dükkânlarda, camekânlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez. 
c) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bun

lar için sipariş kabul olunamaz. 
d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV. ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, satışı 

için reklam ve propaganda yapılamaz. 
e) Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yer

lere sokulamaz. 
Bu tür eserler, ancak, 18 yaşından büyük olanlara içi görünmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. 
Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapılmış olan bu kabil basılmış eserleri satış için ellerinde bu

lunduranlar da, Kurul kararlarının ilgililere duyurulma tarihinden itibaren, bu maddedeki sınırlamalara uy
mak zorundadırlarr. 

Kurulca haklarında küçükler için muzır olduğuna üç defa karar verilen basılmış peryodik eserlerin son
raki sayıları ile diğer basılmış eserlerin sonraki basıları da, yeniden bir karar verilmesine gerek kalmaksızın 
bu maddede belirtilen sınırlamalara tabidir. Ancak bu gibi eserlerin sahipleri, eserlerinin müteakip sayı ve 
basılarının küçükler için muzır nitelikte olmadığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini isteyebilirler. Ku
rul, başvuruyu haklı bulursa, bu maddedeki sınırlamalar sonraki sayı ve basılar için uygulanmaz. 

Haklarında Kurulun herhangi bir kararı bulunmadığı halde, basılmış eserlerinin konusu veya ihtiva ettiği 
yazı ve resimler sebebiyle küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı kanaatinde olan eser sahip
leri kendiliklerinden, eserin üzerine «Küçüklere zararlıdır» damga veya işaretini basarak içi görünmeyen zarf 
veya poşet içinde satışa arz edilirler. Bu takdirde, bu basılmış eserler hakkında da bu maddenin ilgili fıkra
ları hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (jS, Sayısı :. 409) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kurul, bu kararı 
ilgililere derhal duyurmak için gerekli tedbirleri alır. 

Tebligat üzerine yayınevi sahipleri, telif hakkı sa
hipleri ve sorumlu müdürler, ellerinde mevcut eserle
rin ön kapaklarına «Küçüklere zararlıdır» damga ve
ya işaretini basmak zorundadırlar. , 

«Küçüklere zararlıdır» ibaresinin herkesin kolayca 
görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zo
runludur. 

Bu suretle damgalanan eserler; 
a). Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafın

dan satılamaz. 
b) Dükkânlarda, camekânlarda ve benzeri yerler

de îeşhir edilemez. 
c) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadıyla 

"açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafın
dan bunlar için sipariş kabul olunamaz. 

d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, 
radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, 
satışı için reklam ve propaganda yapılamaz. 

e) Para mukabili veya parasız küçüklere göste
rilemez, verilemez ve hiçbir 'suretle okul ve henzeri 
yerlere sokulamaz. . 

Bu tür eserler, ancak, 18 yaşından büyük olan
lara içi görünmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. 

Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapıl
mış olan bu kadbil basılmış eserleri satış için ellerin
de bulunduranlar da, Kurul kararlarının ilgililere du
yurulma tarihinden itibaren, bu maddedeki sınırla
malara uymak zorundadırlar. 

Kurulca haklarında küçükler için muzır olduğu
na üç defa karar verilen basılmış mevkutelerin son
raki sayıları ile diğer basılmış eserlerin sonraki ba
sıları da yeniden bir karar verilmesine gerek kalmak
sızın bu maddede belirtilen sınırlamalara tabidir. An
cak bu gibi eserlerin sahipleri, eserlerinin müteakip 
sayı ve basılarının küçükler için muzır nitelikte ol
madığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini is
teyebilirler. Kurul, başvuruyu haklı bulursa, bu mad
dedeki sınırlamalar sonraki sayı ve basılar için uygu
lanmaz. 

Haklarında kurulun herhangi bir kararı bulunma
dığı halde,- basılmış eserlerinin konusu veya ihtiva et
tiği yazı ve resimler sebebiyle, küçüklerin maneviyatı 
üzerinde muzır tesir yapacağı kanaatinde olan eser 
sahipleri kendiliklerinden, eserin üzerine «Küçükle
re zararlıdır» damga veya işaretini basarak içi görün-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

nunu hükümlerine göre yapılır. Kurul, bu kararı il
gililere derhal duyurmak için gerekli tedbirleri alır. 

Tebligat üzerine eser sahipleri, telif hakkı sahip
leri ve sorumlu müdürler, ellerinde mevcut eserlerin 
ön kapaklarına «Küçüklere zararlıdır» damga veya 
işaretini basmak zorundadırlar. 

«Küçüklere zararlıdır.» ilbaresMn herkesin kolay
ca görüp okuyalbileceği şekil ve büyüklükte yazılması 
zorunludur. 

Bu suretle damgalanan eserler; 
a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafın

dan satılamaz. 
b) Dükkânlarda, camekânlarda ve benzeri yer

lerde teşhir edilemez. 
c) 'Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadıyla 

açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafın
dan bunlar için sipariş kabul olunamaz. 

d) Gazteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, 
radyo ve TV ile veya diğer suretlerle Man edilemez* 
satışı için reklam ve propaganda yapılamaz. 

e) Para müka'bili veya parasız küçüklere göste
rilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri 
yerlere sokulamaz. 

Bu tür eserler, ancak, 18 yaşından büyük olanlara 
içi görünmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. 

Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapıl
mış olan bu kabil basılmış eserleri satış için ellerin
de bulunduranlar da, Kurul kararlarının ilgililere du
yurulma tarihinden itibaren, bu maddedeki sınırlama
lara uymak zorundadırlar. 

Kurulca haklarında küçükler için muzır olduğu
na üç defa karar verilen basılmış peryodik eserlerin 
sonraki sayıları ile diğer basılmış eserlerin sonraki 
basıları da, yeniden bir karar verilmesine gerek kal
maksızın bu maddede belirtilen sınırlamalara tabidir. 
Ancak bu gibi eserlerin sahipleri, eserlerinin müteakip 
sayı ve basılarının küçükler için muzır nitelikte ol
madığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini is
teyebilirler. Kurul, başvuruyu haklı bulursa, bu mad
dedeki sınırlamalar sonraki sayı ve basılar için uy
gulanmaz. 

Haklarında Kurulun herhangi bir kararı bulunma
dığı halde, basılmış eserlerinin konusu veya ihtiva 
ettiği yazı ve resimler sebebiyle küçüklerin maneviyatı 
üzerinde muzır tesir yapacağı kanaatinde olan eser 
sahipleri kendiliklerinden, eserin üzerine «Küçüklere 
zararlıdır» damga veya işaretini basarak içi görün-
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MADDE 5. — 1117 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 7. — Kanunun 4 üncü maddesinin; % 

a) Birinci ve ikinci fıkrasına göre; kendilerine tebligat yapıldığı halde eserlerini damgasız olarak yayım
layan eserin sahipleri sorumlu müdürleri ve telif hakkı sahipleri, 

b) Dördüncü fıkrasına aykırı olarak, sınırlamaya tabi olan damgalı veya damgasız basılmış eserleri, 
fıkranın bentlerinde belirtilen şekillerde satan, teşhir eden, nakleden, sipariş kabul eden, ilan eden, gösteren, 
veren ve okullara sokanlar, . 

c) Beşinci fıkrasına aykırı şekilde, eseri zarf ve poşet içinde satmayanlar, 
Bir milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun tekerrürü halinde 

cezainin, azamî haddi uygulanıl".» 

MADDE 6. — 1117 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 8. — Basılmış eserler ile mevkutenin her nüshasından ikişer adedi, neşri takip eden çalışma gü

nünde bir alındı belgesi karşılığında Kurul Başkanlığına gönderilir. Ankara dışında basılan eserlerin postaya 
verildiği tarih esas alınır. 

Bu madde hükmünü yerine getirmeyenler hakkında 5680 sayılı Basın Kanununun 24 üncü maddesinde be
lirtilen ceza hükümleri uygulanır.» 

MADDE 7. — 1117 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.» 

MADDE 8. — 21.6.1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanunun 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — 1117 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bir aydan az süreli mevkuteler hariç, 4 üncü maddede belirtilen şekilde sınırlamaya 
tabi tutulacak basılmış eserlerin sahiplerinden; 

a) Haklarında Kurulun herhangi bir kararı bulunmadığı halde basılmış eserlerini kendiliklerinden kü
çüklere muzır nitelikte görerek zarf veya poşet içinde satışa arz etmek isteyenler, bu eserlerin Katma De
ğer Vergisi dahil toplam satış bedeli üzerinden % 25 oranında bir meblağı, piyasaya sürdükleri tarihten, 

b) Basılmış eserlerinin, Kurul tarafından küçükler için muzır nitelikte olduğuna karar verilenler, bu ese
rin basım adedinin Katma Değer Vergisi dahil toplam satış bedeli üzerinden % 40 oranında bir meblağı, 
Kurul kararının tebliği tarihinden, 

itibaren bir ay içinde, Toplu Konut Fonuna aktarılmak üzere Maliyeye yatırmak zorundadırlar* 
Bu meblağları belirtilen süre içinde yatırmayanlar hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu

lü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
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meyen zarf veya poşet içinde satışa arz edilirler. Bu 
takdirde, söz konusu basılmış eserler hakkında da 
bu maddenin bentlerinde sayılan sınırlama hüküm
leri uygulanır, 

•MADDE 5. — 1117 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Madde 7. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinin; 
a) Birinci ve ikinci fıkrasına göre; kendilerine 

tebligat yapıldığı halde eserlerini damgasız olarak ya
yımlayan eserin sahipleri, 

•b) Dördüncü fıkrasına aykırı olarak, sınırlamaya 
tatoi olan damgalı veya damgasız basılmış eserleri, 
fıkranın bentlerinde belirtilen şekillerde satan, teşhir 
eden, nakleden, sipariş kabul eden, ilan eden, göste
ren, veren ve okullara sokanlar, 

c) ıBeşjnci fıkrasına aykırı şekilde, eseri zarf ve 
poşet içinde satmayanlar, 

500 000 liradan on milyon liraya kadar ağır para 
cezası Me cezalandırılırlar. Suçun tekerrürü halinde 
cezanın azamî haddi uygulanır.» 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklüfin 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

meyen zarf veya poşet içinde satışa arz edilirler. Bu 
takdirde, bu basılmış eserler hakkında da bu mad
denin (ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.» 

MADDE 5. — 1117 sayılı Kanunun 7 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

-«Madde 7. — Kanunun 4 üncü maddesinin; 
a) Birinci ve ikinci fıkrasına göre; kendilerine 

tebligat yapıldığı halde eserlerini damgasız olarak ya
yımlayan eserin sahipleri sorumlu müdürleri ve telif 
hakkı sahipleri, 

h) Dördüncü fıkrasına aykırı olarak, sınırlama
ya tabi olan damgalı veya damgasız basılmış eser
leri, fıkranın bentlerinde belirtilen şekillerde satan, 
teşhir eden, nakleden, sipariş kabul; eden, ilan eden, 
gösteren, veren ve okullara sokanlar, 

c) Beşinci fıkrasına aykırı şekilde, eseri zarf ve 
poşet içinde satmayanlar, 

İki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun tekerrürü ha
linde cezanın azamî haddî uygulanır.» 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen ka'bul edilm'iştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kahul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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EK MADDE 2. — Bir aydan az süreli mevkutelerde ve eklerinde 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üze
rinde muzır tesir yapacak nitelikte yayın yapılamaz. Aksine davranan mevkute sahipleri ile sorumlu müdür
leri hakkında Türk Ceza (Kanununun 426 ncı maddesiniin ilkindi fıkrasındaki ceza hükümleri uygulanır. Te
kerrürü halinde !bu cezalar üç misli tatbik edilir. 

EK MADDE 3. — Bu Kanunda yazılı suçlardan doğan davalar en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.» 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 426. — Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsî arzuları tahrik ve 'istismar eder nitelikte 

genel ahlaka aykırı; 
1< Her nevi kitap, gazete, risale, mecmuia, varaka, makale, ilan, resim, tasvir, plalk, afiş, pankart, te

levizyon ve teyp bantları, fotoğraf, sinema veya projeksiyon filimlerini veya diğer anlatım araç ve gereçleri 
ile eşyayı teşhir eden veya ettirenler bilerek dağıtanlar, satanlar veya dağıttıran veya sattıranlar, veyahut tica
ret veya dağıtım veya teşhir kastıyla tersim, tasvir, hak, 'imal veya talb veya teksir veya imla eden veya ettiren
ler ya'hut ithal veya ihraç veya Türkiye dahilinde bir mahalden diğer mahale nakleden veya ettirenler ve bun
lar üzerinde 'her ne suretle olursa olsun muamelede bulunanlar veya 'bunların ticaretini kolaylaştırmak maksa
dıyla bu fiilleri icra edenıler veya bu kabil anlatım araç ve gereçlerini vasıtalı veya vasıtasız şekilde tedarik 
edenler veya tedarik ettirenler, tedarik edilebileceğini bildirenler veya tedarik edeceğini ilan edenler veya ilan 
ettirenfer, 

2. Eser ve mevzuları tiyatro veya sinema veya radyo yahut televizyonlarda veyahut umumî mahallerde 
temsil eden veya ettirenler, 

3. Hitabeleri umuma açık yerlerde veya umumî mahallerde ifad edenler, 
Bir milyon liradan on miilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 
Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler Vasıtasıyla işlenmesi 

halinde sahiplerine; mevkute bir aydan az süreli jjse bir önceki ay ortalama tirajının (basılan miiktar) aylık 
veya bir aydan, fazla süreli ise bir önceki tirajının (basılan miktarının) katma değer vergisi dahil toplam sa
tış bedelinin 5 illa 15 katı tutarında ağır para cezası hükmoılunur. Ancak, bu cezalar en yüksek tirajlı günlük 
mevkutenin bir önceki ay ortalama günlük tirajının katma değer vergisi dahil satış tutarının yarısından az 
olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilen cezanın yansı uygulanır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (;S. -Sayısı :. 409) 



— 23 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Teklifin 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
426 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 426 — Halkın ar ve haya duygularını 
inciten veya cinsî arzuları tahrik ve istismar eder 
nitelikte genel ahlaka aykırı; 

1. Her nevi kitap, gazete, risale, mecmua, va
raka, makale, ilan, resim, tasvir, plâk, afiş pankart, 
televizyon ve teyp# bantları, fotoğraf, sinema veya 
projeksiyon filimlerini veya diğer anlatım araç ve 
gereçleri ile eşyayı teşhir eden veya ettirenler bilerek 
dağıtanlar, satanlar veya dağıttıran veya sattıranlar, 
veyahut ticaret veya dağıtım veya teşhir kastıyla ter
sim, tasvir, hak, imal veya tab veya teksir veya imla 
eden veya ettirenler yahut ithal veya ihraç veya 
Türkiye dahilinde bir • mahalden diğer mahale nak
leden veya ettirenler ve bunlar üzerinde her ne su
retle olursa olsun muamelede bulunanlar veya bun
ların ticaretini kolaylaştırmak maksadıyla bu fiilleri 
icra edenler veya bu kabil anlatım araç ve gereçlerini 
vasıtalı veya vasıtasız şekilde tedarik edenler veya 
tedarik ettirenler, tedarik edebileceğini bildirenler 
veya tedarik edeceğini ilan edenler veya ilan ettiren
ler, 

2. Eser ve mevzuları tiyatro veya sinema veya 
radyo yalhut televizyonlarda veyahut umumî mahal
lerde temsil eden veya ettirenler, 

3. Hitabeleri umuma açık yerlerde veya umumî 
mahallerde irad edenler, 

fki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlen
mesi halinde sahiplerine; mevkute bir aydan az sü
reli ise bir önceki ay ortalama tirajının (basılan 
miktar) aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir ön
ceki tirajının (basılan miktarının) katma değer ver
gisi dahil toplam satış bedelinin 5 ilâ 15 katı tuta
rında ağır para cezası hükmolunur. Ancak, bu ce
zalar en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önce
ki ay ortalama günlük tirajının katma değer vergisi 
dahil satış tutarının yarısından az olamaz. Bu mev-
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MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 427 noi (maddesi aşağıdaki şekilde değiştMta'iştir. 
«Madde 427. — Neşlir veya tevzii edilmek üzere, halkın ar veya haya duygularını inciten veya cinsî arzuları 

tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı kitap, makale, varaka ve ilan yazanlar ile bu kabil (maka
le, yazı ve resimleri ihtiva eden gazete ve mecmua gibi mevlkutelenin sahipleri ve mevikute tanımına girmeyen 
basılmış eserler yayınlatanları hakkında, 426 ncı maddedeki cezalara hükmalunur. Bu mevkutelerin sorumlu 
müdürleri hakkında ise bu cezanın yarısı uygulanır, 

426 ncı madde ile 'bu maddede yazılı evrak ve eşya müsadere ve'imha olunur.» 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 428 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirifaıliştür. 
«Madde 428. — Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsî arzulan tahrik ve istismar eder nitelikte, 

genel ahlaka aykırı şarkıları alenen söyleyenler veya plakları, teyp bantlarını çalanlar veya umumî adaba ay
kırı veya bir şahıs veya bir heyetin, namus ve haysiyetini muhil beyanat ve sözlerle gazete, risale ve diğer ev
rak satanlar ibir milyon liradan oh milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandlurılıiriar. 

Bu madde ile 426 ve 427 ncı maddelerdeki suçlardan doğan davalar en geç iki ay İçinde sonuçlandırılır.» 

MADDE 13, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 
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kutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilen 
cezanın yarısı uygulanır. 

MADDE 11. — Teklifin 11 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Teklifin 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Teklifin 11 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 428 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 428 — Halkın ar ve haya duygularını 
inciten veya cinsî arzuları tahrik ve istismar eder 
nitelikte, genel ahlaka aykırı şarkıları alenen söyle
yenler veya plakları, teyp bantlarını çalanlar veya 
umumî adaba aykırı veya bir şahıs veya bir he
yetin, namus ve haysiyetini muhil beyanat ve sözler
le gazete, risale ve diğer evrak satanlar iki milyon 
liradan on milyon liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılırlar. 

Bu madde ile 426 ve 427 nci maddelerdeki suç
lardan doğan davalar en geç iki ay içinde sonuç
landırılır.» 

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Teklifin 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tiîrikiye Büyük Millet Meöisi (İS. Sayısı : 409) 




