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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1 inci Oturum 
Gündem dışı bir açıklamada bulunmak üzere ka

palı oturum yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
bulunduğu Başkanlıkça açıklandı. 

Oturuma saat 15.07'de son verildi. 

2 nci Oturum 
(Kapalıdır) 

3 üncü Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam 

Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Karma Ekonomik 
Komisyonun Tahran'da yapılacak İkinci Dönem Top

lantılarına Anayasanın 82 nci maddesi gereğince Hü
kümeti temsilen katılacak milletvekillerine dair Baş
kanlık tezkeresi kabul edildi. 

26.4.1984 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.35'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 

Katip Üye 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğlu 

Kâtip Üye 
Çaakırı 

Saffet Sakarya 

- • • — > • • - « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.0/0 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı), M. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayımız vardır. 
Görüşmelere başlamadan önce 25.4.1984 tarihli 57 

nci Birleşimde yapılan kapalı oturuma ait tutanak 
özetinin, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre, okuna

bilmesi için kapalı oturuma geçmemiz gerekmektedir. 
Bu sebeple, Genel Kurul Salonunda bulunabilecek 
sayın üyelerle, yeminli stenograflar ve yeminli gö
revliler dışındakilerin salonu boşaltmalarını rica edi
yorum. 

Kapanıma Saati : 15.05 

» • • • < » • • » • • 

İKİNCİ OTURUM 

(Kapalıdır) 

ı>m<m "*-
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı), Mi Murat SOKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin 3 üncü Oturumunu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu'nun, Türkiye'nin ekonomik konumu ve son zam
lar hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır. 
Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu, 

Türkiye'nin ekonomik konumu ve son zamlar konu
sunda gündem dışı söz liısitemJşferd'İT. 

Buyurun Sayın Arpacıoğlu; süreniz beş dakika
dır, lütfen süreye uyunuz. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 
son günlerde elimize aldığımız, hemen hemen her 
gazete kupüründe ve güncel hayatımızın içerisinde 
sayın Hükümetin bugüne değin yapmış olduğu zam
ların soğuk ve sevimsiz haberleriyle karşılaşıyoruz. 
Dört aylık icraat döneminde ortalama her dört gü
ne bir zam düşmekte ve halkımız gelebilecek zam
lara tahammülü kalmadığı halde yine de beklenti 
içerisindedir. Zira zamlı ekonomi yolu iyiden iyiye 
açılmıştır. 

Sayın Hükümetin tezi ve görüşü ise, çıkış yolu
nun bundan başka alternatifi olmadığı ve bu zo
runluluğu ortaya koyduğu istikametindedir. Artık 
ortadireğin kazanacağı kalmamıştır. Elinde malı olan 
işadamı ve sanayicilerin ise, kuşkusuz kaybedeceği 
yoktur. Çünkü zamma dayalı ek kâr, kendisine bü
yük kazançlar sağlayacaktır. Ancak bu ekonomik gö
rüşün işlerliği bakalım ne kadar zaman daha süre
cek, ne ölçüde daha kemer sıkacağız. Hizmet ve mal 
fiyatlarının artmasıyla bundan nasibini alamayan üc
retlilerin gelirleri günden güne düşmektedir. Temel
deki ortadirek temsilcilerinin, bozulan dengenin al
tından kalkması mucizeye bırakılamaz. İsrar edilen 
ekonomik politika gerçek gücünü ortaya koymuştur; 
zamma dayalı havadan kazanç. Bu hususta bir ör
nek vermek istiyorum; ilaç hammaddesi ithalinde 

fiyat denetiminin kalkması halkalım ne gibi fiyat 
farklılıkları ortaya çıkarmıştır? Aynı hammaddeyi, 
aynı oranda taşıyan iki müstahzarı ele aldığımız
da, aktif maddelerinin kilogramını bir firma 11 920 
İsviçre Frankından, diğer bir firma ise 61 500 İs
viçre Frankından ithal ediyor ve tüketiciye bu ila
cın bir teki 373 lira gibi bir fiyatla, diğeri ise 646 
liralık toir fiyatla satılıyor. Peki bu fark kimin sır
tına yükleniyor? Bunun gibi daha nice misaller ve
rebiliriz. Paramızın sürekli değer yitirdiği bu ortam
da, hammadde sanayimizin dışa bağımlı olması mağ
duriyetleri devamlı artırmaktadır. 

jSayın milletvekilleri, aşırı zamlı satışlara karşıt, 
kapılar biraz daha açılmaktadır. Yani malı gerekti
ğinden ucuza satmak için. Bu hususun ise, para ba
sım asini hızlandırıp tekrar ek zamlar doğuracağı 
aşikârdır. Buna alışkın olan ortadirek çöktüğü gibi, 
sanayi ve işadamlarının da buna dayanacaklarını san
mıyorum. Elimizdeki raporlara göre, tüketici fiyat
larının artış oranı, son üç aylık dönemde yüzde 8,3 
oranında olduğu nazarı itiibare alınırsa, 1984 yılının 
enflasyon oranının yüzde 36 dolayında gelişeceği bek
lenirken, zamların ıbaşka zamları getireceği gerçeği 
de ortaya çıkıyor. Bu sistemle enflasyonu aşağıya 
çekmenin yolunun ne şekilde teessüs edeceği mera
kımızı mucip olmaktadır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — öneri
niz nedir? 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Devamla) — 
Önerim, millî ekonomi ve devletçiliğe biraz daha 
ağırlık vermektir sayın milletvekili. 

Endekslere göre fert başına düşen millî gelir de
vamlı düşüş kaydetmektedir.: Yatırımlar azalmıştır, 
üretimde düşüş görülmekte, işsizlik süratli şekilde 
artış kaydetmektedir. Dış ödemeler dengesi açığı ka
panmamıştır. Dolar, Türk Lirası karşısında devam
lı değer kazanmaktadır. Dış ticaret hacminin artış 
göstermesine rağmen, paramızın dış değeri ise maa-
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lesef düşüş 'kaydetmektedir. Bu husus, vergi iadesi 
ve ucuz faizle dışsatım politikasının mahsullerinden 
başka bir şey değildir, 

Uygulanacak radikal çözümlerle işsizlik durduru
labilir. Reel bir ulusal gelir düzeyi teessüs ettirilirse, 
yaratıcı ve ucuz vadeli planlarla halkın ekonomiye 
katkısı sağlanıp, demokrasiyi sosyal adalet ilkeleri 
içerisinde daha da güçlendirip, ortadireğin emeğin
den ve yaratıcı gücünden istifade yolları da açılmış 
olur. Bununla beraber, tarım sektörüne de azamî 
ağırlığı verip, 'kalkınma hızını süratle yükseltmeye ça
lışmalıyız. Sayın Başbakanımız Hükümet Programını 
okurlarken, «Muhalefetin yardımlarına, ikazlarına ve 
tenkitlerine değer vereceğiz» dememişler miydi? 

Yüce Meclise engin saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlu. 

2. — Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzba-
sıoğlu'nun, basın özgürlüğü ve affı konusunda gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — ©asın özgürlüğü ve affı konusun
da. Afyon •'Milletvekili Sayın Yüzbaşıoğlu gündem 
dışı söz istemişlerdir, (buyurun efendim. 

Süreniz beş dakikadır Sayın Yüzbaşıoğlu. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU • (Afyon) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özgürlükçü 
demokratik nizamın vazgeçilmez unsurlarından biri
si şüphesiz basınımızdır. Şerefli Türk Basını, istib
dat ve meşrutiyet dönemlerinde de daima özgürlük 
mücadelesi vermiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
ilk şehidi bir basın mensubu, gazeteci Hasan Tahsin' 
dir. 

Genç Cumhuriyetimizin ilk günlerinde, inkılapla
rımızın yerleşmesinde basınımız büyük görev yap
mıştır. Demokrasiye geçiş dönemlerinde, 1943'iler
den itibaren basınımız daima aydınların yanında, öz
gürlüğün yanında ve demokrasinin yanında yer al
mıştır. Demokratik rejimde basınımızın hissesi bü
yüktür. Demokratik rejimin yaşaması için, halkın öz
gürlüğü için kendi özgürlüğünden olmuş, hapishane
lere girmiş basın mensuplarımızın adedi çoktur. 

Demokrasinin yozlaştırılmak istendiği askerî mü
dahalelerin zorunlu olduğu dönemlerde, daima ba
sınımızın uyarıcı görevini şerefle yerine getirmiştir. 
Bunalımlı ara dönemlerinden çıkış yollarının aran
masında basınımız daima yardımcı olmuş, büyük bir 
ulusal görev yapmıştır. Eğer ara dönemlerden, aske
rî dönemlerden en az sarsıntı ile demokrasiye geçmiş 
isek, bunda hiç şüphesiz en büyük pay Yüce Milleti

mizin olgunluğunun, özgürlüğüne düşkünlüğünün ya
nında, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri gibi şerefli Türk 
basınının da hissesi çok büyüktür. Tarihçiler şüphe
siz bunun değerlendirmesini yapacaktır. 

Son ara rejimimiz döneminde basınımızdan, özel
likle Anadolu basınımızdan pek çok gazeteci görevi
nin icabı örfî idare veya diğer mahkemelerce basın 
suçundan mahkûm olmuşlardır veya mahkemeleri 
devam etmektedir. Bu mahkûmiyetlerinin özünde 
hiçbir kasıtlı suç ve suniyet yoktur. Sadece Büyük 
Türk Milletinin yapısından ileri gelen, gazeteci ol
manın görevinden doğan, bu görevin sorumluluğun
dan ileri gelen bir sonuç vardır. 

Sekiz arkadaşımla birlikte Yüce ıBaşkanlığa suna
cağım basın affı kanunu tasarımızda; takibi şikâye
te bağlı suçlar af kapsamının dışında bırakılmıştır. 
Keza, Anayasamızın af kapsamı dışında bıraktığı 
suçlar; yani Ceza Kanunumuzun 142 nci, 143 üncü 
maddeleri af tasarımızın dışında kalmıştır. Fikir ve 
düşüncelerin toplumu tahrik edenleri veya eyleme 
dönüşenleri gene af kapsamının dışında bırakılmış
tır. Kanun teklifimizde, ancak salt düşünce suçla
rı af kapsamına alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ceza kanunlarımızda reji
me karşı suçluluğun nerede başlayıp, nerede bittiği 
açık değildir. Mahkemelere bilirkişi olarak çağrılan 
ilim adamlarımızın, aynı yazıda suç unsuru bulunup 
bulunmadığında ittifak etmediklerini pek çok defalar 
görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, hapishanelerde bir tek da
hi salt düşünce suçlusu, fikir suçlusu basın mensubu 
bulundukça, hiçbir demokratik ülke mensubunu Tür
kiye'de demokrasinin varlığına inandıramazsınız. 

Halk yararına olan fikirlerin yayınlanması, toplu
mu eyleme teşvik ve 'tahrik etmediği müddetçe ma
sun görünmelidir. Basınımız görevini ceza tehdidi al
tında ifa etmemelidir, özgürce çalışmalıdır. Demok
ratik ülkeler, Türkiye'deki rejime gölge düşürücü ve 
üzücü yorumlarda bulunmamalıdır. Buna Yüce Mec
lisimiz imkân vermemelidir. 

Bu düşünce ve inançla, Ulusal Egemenlik Bayra
mını idrak ettiğimiz bu hafta, millî iradenin yegâne 
temsilcisi Yüce Meclisimizden, bugüne kadar işlen
miş basın suçlarının affı için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunacağım, «dBasın Suçlarının 
Affı Kanunu»nun çıkmasına yardımcı olmanızı is
tirham eder, Yüce Heyetinize en derin saygılarımı 
sunarım.( BCP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğ
lu. 
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HI. — SORULAR ı 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
son günlerde yapılan zamlara ve Yükseköğretim Ku
rulunun yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi günde
me geçiyoruz. 

Gündemin «sözlü sorular» kısmının birinci sı
rasında İstanbul Milletvekili Sabit (Batumlu'nun, son 
günlerde yapılan zamlara ve Yükseköğretim Kurulu
nun yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu 
vardır; görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, gübreden devlet desteğinin kaldırıla
cağı hakkındaki haberlere ilişkin sözlü sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı, H. Cahit Aral'ın cevabı 
(6/53) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında Ha
tay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, 
gübreden devlet desteğinin kaldırılacağı hakkındaki 
haberlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi vardır, görüşülmesine başlıyoruz. 

İSayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk çiftçisinin ve tarımının geleceği bakımından 

tehlike işareti olan gübrede Devlet desteğinin kaldı
rılacağı yolunda çıkan haberler hakkında Sayın Sa
nayi ve Ticaret Bakanı tarafından aşağıdaki sorula
rımın sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1, Yıllar boyu tarımı destekleme politikası ola
rak gübreye sübvansiyon uygulandığı gerçeği bir va
kıadır. Hükümet olarak gübreden Devlet desteğinin 
kaldırılması ile Türk tarımının geleceği bakımından 
bir tehlike görmüyor musunuz? 

2„ Sübvansiyon kalkınca gübre kullanımının 
düşeceği ve istihsalin azalacağı gerçeği sizce bir teh
like değil midir? 

— 445 
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3. Bu yıl Ocak ayında gübreye yapılan % 60 -
65 civarındaki zam ile Türk çiftçisinin ihtiyacı olan 
gübreyi kıstığı ve az gübre kullanılmasından dolayı 
istihsalde düşüklük olmaması için şimdiden açıkla
nan taban fiyatları geçersiz kalmaz mı? 

4. Mahsul çiftçinin eline geçmeden tekrar güb
reye bir zam daha yapacak mısınız? 

5. Destek kaldırılıp gübreye yeni bir zam daha 
yapıldığında çiftçinin alın terinin enflasyonun çok al
tında değerleneceği ve doğlayısıyla Türk çiftçisi top
raklarımızın «fukara bekçisi» olmaktan kurtulama
yacağının gerçeği hakkında ne düşünürsünüz? 

6. Nüfusumuzun % 56 sini teşkil eden köylü
müzün her geçen gün süratle artan maliyet enflas
yonu karşısında, geçim sıkıntısına düşmesi ve mah
sûlün az olması sanayi ve ticaret erbabını da sıkıntı
ya sokmaz mi? 

İBAŞKAN — Buyurun İSayın ©akan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI H. CAHİT 

ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; Muhterem Milletvekilimiz Mu
rat Sökmenoğlu Beyefendi gübre fiyatları veya güb
re destekleme politikası ile buna muhtelif menfî te
sirler yapabilecek durumları çok mükemmel dile ge
tirmiştir ve buyurdukları gibi, yıllar boyu tarımda 
bir destek unsuru olarak gübre, Devlet tarafından 
devamlı desteklenmiş ve bugüne kadarki neticeleri 
de milletçe müşahede edilmiştir. Genelde sübvansi
yonun kaldırılması meselesinin, basın mensubu ar
kadaşlarımızın bana sorduğu bir sorudan neşet et
tiğini zannediyorum. 

Hükümet politikamız olarak, genelde sübvansiyo
nun bütün maddelerden kaldırılması yönünde ileriye 
matuf bir kararımız ve düşüncemiz olduğunu ifade 
etmiştim; «Bunlar arasında gübre var mıdır» diye 
sorulduğunda da; ileriye matuf olarak olabilir, de
miştik; fakat kesinlikle şunu ifade etmek gerekir ki, 
gübredeki sübvansiyon Türkiye'nin dengesini boza
bilecek hayatî önemi haiz bir mesele olduğundan, 
muhterem milletvekilimizin sırasıyla sorduğu soru
larda belirttiği gibi, o tehlikelerin de elbette doğaca
ğı muhakkaktır. 

Bu bakımdan, çok ciddî neticeleri doğabilecek 
olan böyle bir operasyonu bugün için düşünmenin 
imkânı olmadığım evvela ifade etmek isterim. 

Muhterem milletvekilimiz, «Devlet desteğinin 
kaldırılmasının ciddî bir tehlike yaratacağını» beyan 
etmişlerdir; kendilerine kesinlikle iştirak ederiz, 
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Yine değerli arkadaşımız, fiyatı artan ıgübreyi 
köylümüzün kullanmaktan sarfınazar etmesi netice
sinde üretimin düşebileceğini tahmin etmektedir ki, 
kesinlikle yine kendilerine iştirak ediyoruz. 

Bugün bir zam yapmamız halinde; «ilan edi
len taban fiyatın değerini kaybedeceğini» ifade edi
yorlar; tamamen haklıdır. IBöyle bir şey söz konusu 
olmadığı için, herhangi bir değer kaybı da olmaya
caktır. Bu bakımdan durumun, muhterem arkadaşı
mın sorularında hassasiyetle üzerinde durduğu şe
kilde olduğunu ifade etmek isterim. 

«Yeni haşata kadar zam yapılacak mı?» diye so
ruyor muhterem arkadaşımız. Böyle bir şey söz konu
su değildir; Yüce Meclise arz ederim. 

Tabiatıyla buyurdukları gibi, gübrenin ve ziraî 
ürün istihsalinin düşmesinin gerek sanayii ve gerek
se ticareti endirek olarak etkileyeceği muhakkaktır 
ve onlarda da büyük bir potansiyel düşüşü meydana 
gelecektir, ticarî âlemde bir sarsıntı elbette meydana 
getirecektir. Bu yönden de muhterem arkadaşımız 
sorusunda haklıdır. Endişe buyurmasınlar, Hüküme
timiz bu konuları hassasiyetle takip etmektedir. 

Böyle bir açıklamayı imkân dahiline sokan so
rularından dolayı kendilerine tekrar şükranlarımı arz 
ederim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sökmenoğlu bir açıklamanız olacak mı?.. 
M. MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Evet 

Sayın Başkan. 

IV. 

1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Mad
desine Bir Fıkra liave Edilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Ra
poru 41/468) (S. Sayısı: 39) (1) 

İBAŞKAN '— Gündemin, «Kanun Tasarıs ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» 
kısmına geçiyoruz. 

11 inci sıradaki; 39 sıra sayısı ile basılıp dağıtılan, 
2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 

(1) 39 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Sökmenoğlu, konuş
ma süreniz beş dakikadır. 

M. MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; huzurunuzda Sayın 
Sanayi ve Ticaret Bakanına cevaplarından ötürü te
şekkür ederim. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, çiftçilerin 
gübre kullanımını teşvik etmek için gübre fiyatların
da devlet sübvansiyonu uygulanmaktadır. Ülkenvz-
de de çeşitli bölgelerde yapılan araştırmalar neticesi, 
gübre kullanılan topraklardaki mahsûl verimi yüz
de 50 oranında artış kaydetmektedir. Gübrenin zam 
görmesi gübre kullanımını menfî yönde etkilediğin
den istihsal düşmektedir. Nitekim, 1979 yılında 6,5 
milyon ton olan gübre tüketimi, 1980 yıllarında 
meydana gelen beş misli zam ile 6 milyon tonun 
düzeyinde kalırken, 1983 yılı için 8,3 milyon ton güb
re kullanılması planlandığı halde, tüketim yine 6 
milyon ton civarında kalmıştır. Tecrübelere istina
den, 1984 yılı için planlanan 8,5 milyon ton gübre tü
ketiminin fiyat artışları karşısında istenilen düzeyde 
olmayacağı kanaatindeyiz. 

İSaym milletvekilleri, hal böyle olunca da endişe
miz, nüfusumuzun yüzde 56'sını teşkil eden köylü
müzün yeni sıkıntılara duçar olacağı istikametinde
dir. Sayın Bakanımızın bu yöndeki açıklamaların
dan dolayı endişemiz ortadan kalkmıştır; kendileri
ne teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğ
lu. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

, Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum!: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddele
re geçilmesi kabul ediknişjtir., 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 
ncı maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

«Konut yapanlara, ihracatçılara, turizm tesisi ya
panlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanat
kârlara, konuları ile ilgili olarak bankalarca veya ka
mu kurum veya kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma 
Kurumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat 
gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, resmî 
senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve var
sa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleş
melerine istinaden ilgililerin 'talebi üzerine, tapu si
cil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum1: 

Ralbul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Geçici maddeyi okutuyorum1: 
GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sa-

yilr İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenme
si ile İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna ve
rilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetki
si 22.12.1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu 
için bu Kanunla verilen süre bitimine kadar geçer
lidir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz iste
yen?.,. 

Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

AHMET İLHAMI KÖSEM l(Malatya) — Sayın 
Başkan, bu maddenin son satırındaki «Tapu Kanunu 
için bu Kanunla» şeklindeki ibareden «bu» kelimesi 
çıkarılarak onun yerine «adı geçen kanunla» ibaresi 
için eklenmesini ve bu şekilde maddenin düzenlenme
sini talep ediyoruz efendim. 

•BAŞKAN — (Peki; 86 ncı maddeye göre düzen
lemek istiyorsunuz?... 

ADALET KOMİSYONU BASjKANVEKlLl 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Maiddî bir hata olduğu için mad
de bu şekilde düzenlenecektir. 

Maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici mad
de 'bu şekliyle kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — )Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir., 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde oyunun rengini belli et

mek için söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır., 

2. — Adana Milletvekili İbrahim Cüneyt Canver' 
in, 13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesi ile 19 uncu Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/24) (S. 
Sayısı:40) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
2 nci sırasında bulunan ve 40 sıra sayısı ile basılıp 
dağıtılan, Adana Milletvekili İbrahim Cüneyt Can-
ver'in, 13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İn
fazı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesi ile 19 uncu 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyen'ler... Raporun okunması 
kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu Raporunu Okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adana Milletvekili İbrahim Cüneyt Canver'in 
13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 6 ncı Maddesiyle 19 uncu Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Gerekçesi Adalet Bakanlığı temsilcileri ile 
teklif sahibinin de katıldığı toplantıda Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü. 

Söz konusu Kanun teklifinde, '647 sayılı Cezala
rın İnfazı Hakkında Kanunun ertelemeye ilişkin 6 

(1) 40 Sıra Sayılı Basmayazt Tutanağa eklidir. 
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ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile şartla 
salıverilmeye dair 19 uncu maddenin birinci fıkrası
nın değiştirilerek; 

A) Bugün, ağır hapiste 6 ay; hapis ve hafif ha
piste H yıl olan erteleme sınırının 3 yıla yükseltilme
si. 

B) Halen suç işledikleri tarihte, 11 yaşını biti
ren 15 yaşını bitirmeyen küçükler için; ağır hapiste 
2 yıl, hapis ve hafif hapiste 3 yıl; 15 yaşını bitirip 
de 18 yaşını bitirmemiş olanlar ile 70 yaşına varmış 
olan ihtiyarlar için; ağır hapiste 1 yıl, 'hapis ve hafif 
hapiste 2 yıl olan erteleme sınırının ise, 5 yıla çıka
rılması, 

C) Bugün, muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar
da iyi hal gösteren hükümlüler hakkında, hükümlü
lük sürelerinin 1/3 oranında tanınan şartla salıveril
meden istifade süresinin 1/2 oranına yükseltilmesi; 
müebbet ağır hapiste ise, 24 yıl olarak belirlenen in
fazı gereken sürenin 18 yıla indirilmesi, 

öngörülmektedir. 
'Yukarıda anahatları ifade edilen kanun teklifinin, 

bugünkü mevzuatımız karşısında beraberinde getire
ceği sakıncaları, erteleme ve şartla salıverilme ko
nularında ayrı ayrı ele alarak belirlemekte yarar 
görülmüştür. 

1. - ERTELEME KONUSU : 
1', !647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, Türk Ce

za Kanununda tarif edilen ağır hapis, hapis ve hafif 
hlapîs cezalarının farklı niteliklerine ve 11 - 15, 15 -
18 ve 18 ile daha ileri yaş grupları için değişik oran
larda ceza tertip edilmesi kuralına paralel bir düzen
lemeyi ihtiva etmektedir. 

İBaşka bir ifadeyle, 647 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesindeki erteleme sınırları ağır hapis, hapis ve 
hafif hapis cezaları itibariyle ve yaş grupları bakı
mından ayrı ayrı belirlenerek, Türk Ceza Kanunu 
sistematiğine uyum sağlanımıştır. 

Kanun teklifinde olduğu gibi erteleme sınırları
nın belirlenmesinde ağır hapis, hapis ve hafif hapis 
ayrımının gözden uzak tutulması ve î l - 15 ile 15-18 
yaş grubu arasında farkın gözetilmemesi, her şeyden 
önce Türk Ceza Kanununun getirdiği anailkeye ay
kırılık yaratmaktadır. 

2. Diğer taraftan erteleme sınırlarının teklifte 
öngörüldüğü şekilde genişletilmesi, suç (işlemeyi ta
sarlayanlara büyük ümit ve destek olacak, suç işle
me oranlarında ise artışlara neden olabilecektir. 

Nitekim, suç tarihinde 15 yaşını bitirmeyen bir 
küçüğün kasten adam öldürme suçunu işlemesi ve 
olayda ağır tahrikin bulunması durumunda bu küçük 
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hakkında verilecek 24 sene ağır hapis cezası, 4 yıla; 
15-18 yaş grubunda bulunan küçüklerin aynı durum
da cezaları da 4 yıl 5 ay 10 güne düşecek ve böyle
ce her iki halde de cezalar erteleme yapmasına gire
cektir. 

Bu derece ağır bir suçun işlenmesi halinde dahi 
erteleme ihtimalinin bulunması, suç işlemeyi teşvik 
edici bir unsur olarak görülmektedir. 

II - ŞARTLA SALIVERME KONUSU : 
1. Bugün yürürlükte bulunan ceza infaz mevzu

atımızda, şartla salıverme müessesesinin yanında, 
647 sayılı Kanuna 1.6.1978 ve 2148 sayılı Kanunla 
eklenilen Ek 2 nci madde uyarınca iyi hal gösteren ve 
6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
edilenlerin cezalarından ayda 6 ıgün, yılda 72 gün 
ve 5 yılda yaklaşık olarak 1 yıl indirim yapılmakta
dır. 

Söz konusu 2148 sayılı Kanun ile 647 sayılı Ka
nunun şartla salıverilmeye ilişkin 19 uncu maddesin
deki şartlara sahip olan bir hükümlü, bugün cezası
nın % 51 oranındaki süreyi geçirdiğinde tahliye edi
lebilmektedir. 

Kanun teklifi benimsenecek olursa, hükümlüler 
lehine ayrıca; 

— Müdbbet hapiste, 4 yıl 9 ay 23 gün, 
— 10 yıl hapiste, 1 sene 4 ay, 
— 6 yıl hapiste, 9 ay 18 gün, 

Ek bir ceza indirimi getirilımiş olacaktır. 
Cezalarda yapılması gereken bu indirim, af nite

liğindedir. Teklif kanunlaştığı takdirde, bu yeni hü
küm bütün mahkûmiyetlere uygulanacağından, Ana
yasanın 14 ve 87 nci maddelerindek'i açık hükümle
re rağmen, dolaylı yolla tüm suçlara belli oranda af 
(getirmiş olmaktadır. 

Af kanunları bir defada hükmünü icra edip orta
dan kalktığı halde bu hüküm, devamlılık arz eden 
dolaylı bir Af Kanunu niteliğini taşıyacaktır. 

2. Anayasada yer alan kişi haklarının ve hürri
yetlerinin ihlalini müeyyide altına alan uygulama 
kanunları gereğince verilen cezaların infazının kı
saltılması kamu vicdanında son derece önemli ve 
olumsuz etkiler yaratabilecektir. 

3. Kamu düzenini bozan ve pek çok mağduru 
bulunan suçlar hakkında hükmedilen cezaların infa
zında hükümlü lehine indirim getirilmesi suçluluğa 
konu olayların mağdurları üzerinde ve ayrıca kamu 
vicdanında hak ve hukuk kavramlarına olan saygın
lığın zedelenmesi sonucunu doğurabilecektir. 
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4. Cezanın tek amacı, teklifin gerekçesinde de 
belirtildiği 'gibi, sadece ıslah değildir. Cezanın cay
dırıcı niteliğini de gözden uzak tutmamak gerekir. 
Nitekim 12 Eylül 1980 tarihinden önceki yıllarda, 
çok acı örnekleri görülen bazı suçlan önlemek için 
ceza hükümlerinde, teklifin aksine cezaları artırma 
yolu tercih edilmiş, hatta şartla salıverilme ile ayda 
6 günlük indirimlerin tamamen kaldınlması konu
ları dahi gündeme getirilerek tartışılmıştır. 

5. Islahın tek şartı şartla sal verilme değildir. Ceza 
inİaz kurumlannda uygulanan «Tretman» tümüyle 
dikkate alınarak ıslah konusu değerlendirilmelidir. 

Sonuç olarak bugünkü mevzuatımıza göre, bir 
hükümlünün cezasının yaklaşık % 51'ini çektikten 
sonra tahliyesi mümkün bulunmaktadır. Teklifte bu 
süre, cezanın yarısının altına indirilmektedir. Diğer 
taraftan, erteleme sınırlan da genişletilmekte ve 
suçlular üzerinde, cezalarının ertelenmesi ümidi ön 
plana çıkarılmaktadır. 

Kanun teklifi, yukarıda arz olunan sakıncalı so
nuçlan beraberinde getireceği düşünüldüğünden Ko
misyonumuzca olumlu bulunmamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar ve
rilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı 
ile arz olunur. 

Ali Oizdaroğlu 
Antalya 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

özgür iBarutçu 
Diyarbakır 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

İhsan Nuri Topkaya 
Ördü 

Nejdet Naci Mimaroğiu 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

Ahmet llhami Kösem 
Maltaya 
Kâtip 

İbrahim Aydoğan 
İçel 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

(İmzada bulunamadı.) 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
İhsan Dinçel 

Kanun Teklifinin 
maddelerine geçilmesi 

görüşündeyim. 
11.4.1984 
Malatya 

Hasan Altay 
Samsun 

Salih Aican 
Tekirdağ 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon 
rapora okunmuştur, iBu rapor üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Canver; buyu
run efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 
HP GRUBU ADINA CÜNEYT CANVER 

(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her 
milletvekilinin gönlünde halkına yararlı birtakım ya
salar çıkarılmasını sağlayabilmek için gayret etme 
şevki yatar. Esasen milletvekilinin ve onların oluş
turduğu bu Yüce Meclisin görevi ve kuruluş-amacı 
da budur. Ancak, doğal olarak; her milletvekilinin 
verdiği yasa teklifleri mutlaka kanunlaşır, diye bir 
kural da mevcut değildir. 'Bazı yasaların reddi, bazı
larının ise kabulü olağan hallerdendir. 

Hazırlanıp önce komisyona sunulan ve orada 
reddedilen, yine içtüzük gereği Yüce Meclisinizin 
huzuruna gelen, 13 Temmuz 1965 tarih ve 647 sayılı 
İnfaz Yasası da bu şekilde düzenlenmiş, mevcut 
yasada tadilat amacını güden bir yasadır. 

Her şeyden önce, bu yasa hakkında Komisyo
nun tutumunu anlatarak bazı önemli noktalara de
ğinmek istiyorum. Halen yürürlükte bulunan bir ya
sanın iki maddesinde, mahkûmlar lehine değişiklik 
öngören yasa teklifi, tarafından hazırlanıp Meclis 
Başkanlığına sunulduktan sonra, 8 Şubat 1984 tari
hinde Adalet Komisyonuna gelmiştir. Adalet Komis
yonunun gündemine ise 11 Nisan 1984 tarihinde 
alınmıştır, yani yasa teklifi verildiği tarihten 62 gün 
sonra gündeme alınmıştır. 

Yine işin ilginç yani, yasa metni Komisyonda 
'görüşülmesinden bir gün önce komisyon üyelerine 
dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sizlere aktarmaya çalıştığım 
üzere yasa teklifi hiç incelenemeden ve gündeme gir
diği sırada iyi kötü okunarak verilen, acele cevap 
ve önyargı ile reddolunmuştur. önyargı diyorum, zi
ra gerçekte iktidar partisi, bu yasada yapılacak de
ğişiklikten yana olduklarım müteaddit kez açıklamış
lar idi. Ancak, yasa teklifi kendileri dışında bir par
tiden geldiği için yasalaşması mümkün olamayacaktı. 
Oysa kendi istemleri doğrultusunda derhal bir yasa 
hazırlayıp getirseler veya bir yasa hazırlamak için 
süre isteselerdi, muhalefet partisinden geldiği için bir 
yasa teklifi reddetmek zorunda olmayıp, kendi tek
lifleriyle de birleştirerek bir İhtiyaca cevap vermiş 
ve bu diyalog gelecekteki birlikte çalışmalar için 
örnek teşkil etmiş olurdu. (HP sıralarından alkışlar) 
alkışlar) 
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Kısacası Komisyon benim değişiklik teklifimi red
detmek yerine ondan istifade yollarını arasa, kanım
ca daha olumlu sonuçlar doğabilecekti. Komisyon 
bu yola gitmemiş ve âdeta yargılamadan veya tabir 
yerinde ise, alelacele yapılan 'bir inceleme sonucunda 
teklifi reddetmiştir. Bu bakımdan Komisyonun tu
tum ve davranışlarını tasvip etmediğimi arz ederim. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde her yıl cezaev
lerine türlü sebeplerle girip çıkan 300 bin dolayında 
vatandaşımız vardır. Yani her an Türkiye'deki ce
zaevlerinde ortalama 60 ila 70 bin kişi mevcuttur. 
Nitekim, Adalet Bakanlığından aldığım bilgiye göre 
şü an toplam 650 cezaevinde, 73 bin tutuklu ve hü
kümlü bulunmaktadır. Bu rakama askerî cezaevle
rinde bulunanlar dahil değildir. 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere Ceza ve 
İnfaz Yasası memleketimizde büyük bir kitleyi ya
kından ilgilendirmektedir. 13 Temmuz 1965 tarihli 
ve 647 sayılı İnfaz Yasası çıkarılırken, o tarihteki 
tartışmaları dikkate alırsak özellikle şu hususların 
vurgulandığını görmekteyiz : 

1. İnfaz sisteminin günün koşullarına uygun ol
madığı, 

2. İlkel 'hukuk sistemlerindeki ihtifcamcılık pren
sibinin o dönemde 'hukukumuzda ağır bastığı, 

3. Cezanın ıslah edici yönünün dikkate alınma
mış olması. 

Görülüyor ki, o dönemde bu yasa hazırlanırken 
mevcut hukuk kurallarında bulunan eksiklikler ön 
plana alınmış ve çağdaş hukuk sisteminde mevcut 
tüm kuralların, kitaplardan çıkarılarak pratiğe yan
sıması amacı güdü'lmüştür. Yine o dönemde yapılan 
tartışmalarda; ceza ne kadar ehemmiyetli bir mües
sese ise, infazın da o derece önemli bir kurum ol
duğundan bahisle, hâkim tarafından mahkûm edi
len bir insanın yaşamında ikinci bir dönem olarak, 
cezanın infazının başladığı belirtilmektedir. Tartış
malarda, o dönem cezaevlerinin durumu dile geti
rilmiş ve yürekler acısı bir durum olduğu vurgulan
mıştır. 

Bu yasadan önce, infaz müessesenin varolmadığı 
cezaevlerinde bulunan bir hükümlünün, topluma ka
zandırılması ihtimalinin mümkün olmadığıda belir
tilmiştir. Sonunda, «cezaların şahsiliği» prensibine 
uygun olarak, infazın da şahsiliği esası kabul edile
rek, infaz idarelerine tanınan yetkilerle iyi halli mah
kûmların cezalarının belli bir 'bölümünü çektikten 
sonra şartla salıverilmeleri benimsenmiştir. Anılan 
yasa, günümüze kadar iki kez değişiklik görmüş ve 
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I günün koşullarına uygun olarak mahkûm lehine iyi
leştirmeler veya değişiklikler yapılmıştır. 

Günümüzde infaz sisteminin yeterliliğinden ve 
ihtiyaca cevap verdiğinden bahsetmek -üzülerek be
lirteyim ki- mümkün olamayacaktır. Çünkü, 1965 
yılında kabul edilen bu çağdaş kanunun, pratik fay
dalar sağlayacak hale gelmesi için yeterli teknik im
kânlar cezaevlerinin emrine tahsis edilmemiştir. Üs-

| tetik, cezaevleri, daima kapasitelerinin üstünde çalışır 
vaziyettedir, örneğin; Türkiye'nin en büyük ve mon 
dern cezaevi olan Sağmalcılar Cezaevinde 2500 kişi
lik kapasiteye karşı, 4800 mahkûm bulunmaktadır. 
Cezaevlerinde mahkûmlara yeterince iş verilememek
te ve mahkûmun ruh sağlığı ile meşgul olunamamak
tadır. 

Kısacası, Sayın Adalet Bakanının Mardin Cezaevi 
için- söylediği üzere, cezaevlerimiz çoğunlukla utanı
lacak yerlerdir. Üstelik, Mardin Cezaevi, (E) tipi ta
bir edilen ve iyi kabul edilen cezaevlerimizdendir. 

İnfaz Yasasında değişiklik yapılmasını öngören 
yasa teklifim kabul edilseydi, yalnız yasada değişik
lik yapılmakla kalınmaz ve cezaevlerinin süratle bir 
ceza ve ıslah kurumu haline getirilmesi için Hükü
metçe teknik ve kadro bakımından yardımlarla do-
natılsaydı, kanımca aşağıda belirttiğim hususların 
gerçekleşmesine yardımcı olunurdu. 

Buna göre : 
a) Suçluların gereksiz yere cezaevine girmesi 

önlenebilirdi. 
•b) Cezaevine giren bir mahkûmun gereğinden 

fazla cezaevinde kalması önlenebilirdi. 
c) Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin öğret

menler, psikologlar tarafından işlenmesi ve iş veril
mesi sonucu ıslah edilerek, topluma yararlı fertler 
haline getirilip cezaevlerinden tahliyeleri sağlanabi
lirdi. 

d) Yine devlet için çok hassas bir konu olan af 
'kurumuna başvurma gereği ortadan kalkardı. 

Değerli milletvekilleri, bu gerekçe ve amaçlarla 
verilmiş olan mevcut ıbir yasada değişiklik öngören 
teklifimi bir de Komisyonun ret gerekçeleri açısın
dan incelemek istiyorum. 

Daha önce de belirttiğim üzere, 647 sayılı Yasa
da değişiklik yapma düşüncesi iktidar partisinde de 
mevcut idi ve halen bu arzularının bir ölçüde devam 
ettiği kanısındayım. Ancak, teklifin bizden gelmesi 
öncelikle ret gerekçesi olmuştur. Temelde yatan bu 
ret gerekçesine rağmen, şimdi de görünüşteki ret ge
rekçelerini inceleyelim. 
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Yasa teklifine karşı çıkılma nedenlerinin arasın
da, yasanın özünden ziyade, erken veya bu yasanın 
bu şekliyle kabul edilmesi halinde gelecekte suç işle
yenlere de teşmili endişesi yatmaktaydı. Yani, bir an
lamda bu yasada yapılacak bir değişikliğin, suçu teş
vik edecek mahiyette olma ihtimali göz önünde tu
tuluyordu. 

Oysa, mevcut yasada zaten belirli erteleme ve 
indirim oranları vardır. Bir şahsın bu ölçüleri dik
kate alarak suç işlemesi ihtimalini düşünmek kanım
ca doğru 'bir yaklaşım sayılamaz. Zira, fertler geç
mişte ve günümüzde cezaların miktarlarına bakarak 
suç işlememişlerdir. Suç işlemelerini gerektiren şart
lar mevcut olunca, cezası ne olursa olsun o suçu iş
lemişlerdir. 

Böyle bir düzenlemenin erken olduğunu savu
nanlar, tezlerini güçlendirmek için özellikle televiz
yonlarda gösterilen, yakalanan kimseleri örnek gös
tererek konuya açıklık getirmeye çalışmışlardır. Bun
ların, böyle düşünenlerin, böyle 'bir düzenleme yapa
bilmek, yasada böyle bir değişiklik yapabilmek için 
suç işlenmesinin bitmesini bekleyeceklerine eminim. 
Suç, toplumun sosyo-ekonomik yapısına bağlı bir 
olgu olduğu ve bu yapı düzeltilemedikçe sona ere-
meyeceğine göre, onlara göre 647 sayılı Yasada bu 
düzenleme fiilen mümkün olamayacaktır. 

Yine yasa teklifine yapılan itirazlarda, bu yasada 
değişiklik yapılması halinde, Anayasanın 14 üncü 
maddesinde yazılı suçlardan hüküm giyenlere ve yi
ne 87 nci maddeye rağmen, dolaylı bir af getirileceği 
belirtilmiştir. 

(Her şeyden önce aflar bir kez uygulanmak üzere 
çıkarılır. Oysa bahse konu 647 sayılı Yasa, benim 
teklifimden önce de vardı, sonra da olacaktır. O hal
de, bu yasada dolaylı bir af sezmek amacı aşmaktır. 
Kaldı ki, mevcut yasa halen 14 üncü maddeden hü
kümlü olanlara da uygulanmaktadır. Anayasa, yal
nızca genel alfla ilgili olarak bu kayıtlamayı koymuş
tur. 

'Komisyonda karşı çıkılan hususlardan bir tanesi 
de sürelerdir. Süreler üzerinde durulmuş, özellikle 
hâkimlerin erteleme haklarının 3 ve 5 yıla çıkarıl
masının (yaş gruplarına göre) sakıncaları anlatılmış
tır. Hâkimlerin erteleme hakları 3 yıla çıkarılınca, 
bazı suçların, örneğin hırsızlık suçunun tamamen ce
zasız kalacağı sonucuna varılmıştır. • 

'Sayın milletvekilleri, Komisyon üyeleri, daha ön
ce de belirttiğim üzere, yasayı yeterince inceleme fır
satı bulamadıkları için gözlerinden kaçmış olabilir. 
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i Bu erteleme hakkı mutlak olmayıp, hâkimlerin ha-
I len mevcut olan takdir hakkını genişletici mahiyet

tedir. Yani şimdiki uygulamada hâkimlerin 6 ay ve
ya 1 yıl arasındaki suçları erteleme haklan vardır. 
Hâkimlere güvenildiği için, bir daha suç işlemeye
ceğine kanaat getirdiği esası alınarak hâkimlere bu 
hak zaten verilmiştir. Benim yapmış olduğum, bu 
süreleri 3 yıl ve yaş gruplarına göre de 5 yıla çıkar
mak istemiş olmamdır. Ancak, şimdiki uygulamada 
olduğu gibi, tekrar ediyorum; hâkimler, sanığın geç-

I misini ve mahkemede edindikleri intibaı dikkate ala-
I rak cezayı erteleyecekler veya ertelemeyeeeklerdir. 
I Üstelik şahıs aynı suçu 5 yıl içinde tekrar işlerse eski 
I cezasıyla birlikte yeni cezasını da çekecektir. Yani, 

cezanın caydırıcılığı, aynı ölçüde devam etmektedir. 

Kısacası, «Hâkimler verilen cezayı mutlaka erte
leyeceklerdir» diye bir hüküm yasa teklifimde mev
cut değildir. Kaldı ki, İnfaz Yasasının ruhuna aykı-

I rıdır. 
I Hâkimlerimize ben yeterince güvendiğim için, on

ların takdir haklarını artırmakta hiçbir sakınca gör
memekteyim. Üstelik yaşamında şu veya bu nedenle 
bir kez suç işlemiş birçok kimsenin gereksiz yere mah
kûm edilip hapse girmesi kanımca önlenmiş olacaktır. 

Sayın üyeler, benim hazırladığım yasa bir çer-
I çeve yasadır. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Usul hakkında söz 
I istiyorum. 
t BAŞKAN — Usul hakkında mı istiyorsunuz? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Evet. Yerimden ko
nuşabilir miyim? 

I 'BAŞKAN — Çok kısa olarak buyurun. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma-

J raş) — Usul hakkında da olsa söz kesilir mi?.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Konuşmacı «Ben, 

ben» diyor. Oysa grup adına söz aldı. Söz süresi grup 
adına 20 dakika, şahsı adına 10 dakikadır. Bu se-

I beple şahsın söz hakkı dolmuştur. 
I BAŞKAN — Hayır efendim, grup adına konuş

maktadır. 
HAZIM KUTAY {Ankara) — «'Benim kanun tek

lifim» diyor, «Ben, ben» diyor. 
BAŞKAN —*; Sayın Canver, grup adına konuşu

yorsunuz. r 
Buyurun efendim, devam edin. Teşekkür ederim. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın üyeler, 

hazırladığımız yasa... Tatmin oldunuz mu? (H'P sı-
| ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — ıBir dakika sayın konuşmacı. 
Sayın Bayezit, ben sözü kestirmedim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, usul hakkında da olsa konuş
macının sözü kesilmez. Yetkinize müdahaledir efen
dim; zatı âlinizin yetkisine müdahaledir. 

BAŞKAN — 'Size henüz söz vermedim. Lütfen 
evvela söz isteyin. 

'MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Özür dilerim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sözü keseni de susturdum. Sizin mü
dahalenize de gerek yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — «Sayın Bayezit» dediniz de; onun için... 

'BAŞKAN — Buyurun sayın konuşmacı. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, birbirimize hoşgörülü, 'tahammüllü olmak 
zorundayız. 'Başından beri gerek komisyonlarda, ge
rek Genel Kuruldaki tavırlarınızı dilimiz döndüğün-
ce, gücümüz yettiğince eleştirmeye çalışıyoruz. Hiç se
simiz çıkmasın istiyorsunuz; bize de gerek duymu
yorsunuz. Bizlere ihtiyacınız olduğunda, biz de günü 
gelince ne şekilde davranacağımıza kendimiz karar 
veririz. (Alkışlar) 

Birbirimizin yanlışlarını bulmak bir şey kazandır
maz. Burada bir yasa tartışılıyor; başka bir şey değil. 

Sayın üyeler, hazırladığımız yasa bir çerçeve ya
sadır. Süreler takdirdir; indirimler görüştür. Yasa eğer 
özünde dikkate alınsaydı, gerek sürelerde ve gerekse 
uygulanma süresinde uzlaşmaya hazır olduğumuzu bil
menizi isterim. Ancak, reddetmeye hazır kimseler kar
şısında bir yasa nasıl savunulabilirse, biz de yasamızı 
Komisyonda öyle savunduk. Sonuç, her zamanki 
gibi ve bundan böyle olacağı üzere kocaman bir ret; 
kısacası yeni yasama döneminde karşılaşmaya devam 
edeceğimiz en üzücü sahnelerden bir tanesidir. 

Bir milletvekili bir yasa teklifi hazırlıyor, komis
yona sunuyor - görevimiz bu; başka bir işe yaradığı
mızı sanmıyorum yasama organı olarak - maddelere 
dahi geçmek lütfunda bulunmayan komisyon derhal 
yasayı reddediyor. Bir gün önce üyelerine dağıtıyor, 
incelemeden, okumadan, anlamadan reddediyorsunuz. 
Bunları dile getiriyoruz ve aynı yasayı bir başka bi
çimde siz sunacaksınız; peki biz o zaman söylemeye
cek miyiz : «Arkadaşlar, sizin sunduğunuz yasanın 
bizimkinden ne farkı vardı, sadece imza değişik diye 
mi reddetmiştiniz?» Bunları günü gelince söyleyece
ğiz. 

Yine yasa teklifini hazırlarken «Hafif hapis» veya 
«Ağır hapis» diye ayırım yapmadığımız eleştirilmek- | 
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| tedir. Yine yukarıda belirttiğim hususu tekrar ediyo-
I rum : Bu bir takdir meselesidir, bu bir çerçeve yasadır. 
I Reddetmeniz için gerekçe olarak yazmadım. Bu hu

susları 'tartışmak istedik. Komisyona, genel hatlarıyla 
mevcut 647 sayılı Yasada değişiklik yapılmasını ön
gören bir çerçeve yasası sunmak istedik. İstedik ki, 
sizlerin de görüşleri, bizlerin de görüşleri ortak bir 
potada erisin. Eğer bir değişiklik yapılması arzu edi
liyorsa ve bu konuda bir farklı düşünce yok ise, hep 
birlikte ortak bir ürün olarak bu önemli ve kritik ya
sayı çıkaralım istedik. Baştan, tamamen sizin arzula
rınıza uygun hale getirmek gibi bir amacımız yoktu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni yasa
ma döneminde toplumun büyük kesimlerini ilgilen
diren ve özlemle beklenen bu yasalar, Sayın Özal 
Hükümetinin uzlaşmaz ve diyalogtan yana olmayan tu
tumu nedeniyle reddolunmuş ve bir t sürü beklenti yine 
tüm vaatlere rağmen cevapsız bırakılmıştır. Muhalefet 
partilerine takındığınız tutumu sürdürdüğünüz sürece 
bu acı monolog devam edecek, sizler de yalnız ka
lacaksınız. Hükümetnizin yalnız bize değil, sizlere de 
ihtiyacı yok. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Canver teşekkür ederim. 
Şahsı adına Sayın Baykal söz istemiştir. Kayıt et

mek üzere başka söz almak isteyen var mı?. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan. 
Şahsı adına Sayın Baykal; buyurun efendim. 
SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Tarih boyunca cezanın amacı üzerinde durulagel-
miştir. Biz suçluları neden cezalandırırız, ne gibi bir 
amaç için cezalandırırız, meselesi insanlığı uzun süre 
meşgul edegelmiştir. 

Bilindiği gibi, ilkel toplumlarda cezanın amacının 
intikam olabileceği üzerinde durulmuştur. Ancak «in
tikam» gibi sevimsiz bir kavramın amaç olamayacağı 
kısa sürede anlaşılmış ve hele böyle bir intikam ama
cının gerçekleştirilmesinde asla devletin dahlinin bu
lunamayacağı, bulunmaması gerektiği anlaşılmıştır. Öy
leyse, cezalandırmanın amacı intikam olamazdı. 

Daha sonra, cezalandırma amacının, adaleti ger
çekleştirme, adaletin tecelli ettirilmesi gibi bir ilke 
olarak kabul edilebileceği düşünülmüş ise de, takdir 
buyurulacağı üzere, insanlık anlamıştır ki, amacı ve 
yararı bulunmayan kuru bir adalet, sadece bazı in-
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sanları, mağdurları tatmin edebilecek ve asla yararları 
üzerinde durulmayan yararsız bir adaletin amaç ola
mayacağı düşünülmüştür ve ondan sonra bu amacın 
ibreti müessire olabileceği üzerinde durulmuştur. An
cak, uygulamalar da göstermiştir ki, ceza miktarı art
tıkça, cezaların ağırlığı arttıkça, caydırıcı olmadıkları 
ve nitekim ülkemizde bulunan, mevzuatımızda bulu
nan idam cezalarına rağmen birtakım insanların bazı 
ahvalde idam edilmeyi göze alarak suç işleyebildik
leri görülmüştür. Öyleyse, ibreti müessire de ceza
landırmanın amacı olamazdı. 

Sonuçta düşünülmüş ve görülmüştür ki, çağdaş, 
hümanist ceza 'hukukunun amacı suçlunun ıslahıdır, 
yeniden topluma kazandırılmasıdır. Hürriyeti bağla
yıcı ceza müddeti arttıkça, ıslah ve topluma kazan
dırma olanakları zayıflamaktadır. Çünkü, bugünkü 
cezaevlerinin durumu ıslaha değil, ifsada müsaittir 
arkadaşlarım. «Hapishanede çürüme» deyimi toplu
mumuzda boşuna yer almamıştır. Hepimiz duymuş, 
görmüşüzdür; hapishaneden çıkan insandan âdeta ümit 
kesilir. Çünkü sağlık koşulları bakımından hapisha
nelerimiz olumsuz bir durum içinde bulundukları öte
den beri dikkat çekegelmektedir. 

Zindanlar tarihte ibret ve hayret anıtları olarak 
kalmıştır. Bugünkü hapishaneler de gelecekte birer 
turistik ziyaret ve ibret yerleri olarak tarihteki yerle
rini alacaktır. 

İnsanlık hapishane duvarlarını kaldıracak, daha 
çağdaş ve yararlı yaptırım yollarını mutlaka bulacak 
ve uygulayacaktır. 

Cezaların infazıyla ilgili teklifin, içeriğinin düzel
tilmesi yerine reddedilmiş olmasını doğrusunu ister
seniz yadırgıyorum. Elbette ki bir sayın milletvekili 
ve arkadaşlarının imzasını taşıyan yasa teklifinde bir
takım eksiklikler, hatta hatalar olması mümkündür. 
Komisyonun görevi, böyle bir yasa teklifinin yararlı 
olup olamayacağı, düzeltilip düzeltilemeyeceği olma
lıydı gibime geliyor. 

Gerek TRT yasası ve gerekse bu yasa ile ilgili 
çok hatalı temayüllere şahit oldum. Muhalefetten ge
len kanun tekliflerinin komisyonlarda reddi yanlış, 
zararlı ve tehlikeli bir alışkanlıktır muhterem arka
daşlarım. Nitekim garibime giden bir konu var. O 
gün söz alıp kıymetli vakitlerinizi işgal etmedim; 
ama bir sayın milletvekili TRT Yasası görüşülürken 
teklif sahiplerini kötü niyetle suçladılar. 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekillerimiz, biz 
hepimiz, ister iktidarda, ister muhalefette olalım; 
millete, halkımıza, ulusumuza hizmet etmek için gel

dik. İnançlarımız doğrultusunda, bilgimiz doğrultu
sunda bu memlekete hulûsu kalpte hizmet etmek is
teriz. 

Bu arada değerlendirme hataları yapabiliriz, yan
lışlıklarımız, eksikliklerimiz olabilir; ama bir kanun 
teklifi veren arkadaşımızı, sak «Bu teklifi verdi» dliye 
kötü niyetle suçlama alışkanlığını asla kazanmaya
lım. Teklifin sahibine göre değil, verilen teklifin ya
rarları üzerinde durmak alışkanlık ve terbiyesini ka
zanmamız gerekir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, Komisyon raporu üzerinde konuşu

yorsunuz?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Evet efendim. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; 

Adana Milletvekili Sayın Canver'in, 647 sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
masıyla İlgili Kanun Teklifi ve Komisyon Raporu 
üzerinde Hükümet olarak görüşlerimizi açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Cüneyt Canver'in teklifi, 647 sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun tecil ile ilgili 6 ncı 
ve meşruten tahliye, şartlı tahliye ile ilgili 19 uncu 
maddelerinin değiştirilmesiyle ilgilidir. 

Teklifi, konulan itibariyle ikiye ayırarak ayrı ayrı 
incelemekte yarar görüyorum. 

Birincisi, tecil konusudur. Söz konusu kanunun 
6 ncı maddesinde tecil süreleri 8 grup altında müta
laa edilmiştir; teklifle bu ayrım 2 grupta toplanmak
tadır. Mevcut hükümle teklifi karşılaştırdığımızda 
karşımıza şu tablo çıkmaktadır : 

1. Halen 18 yaşını bitirmişler hakkında tecil sı
nırı ağır hapiste 6 ay, hapis ve hafif hapiste 1 yıl iken; 
teklif her iki halde de 3 ^yıllık bir sınır getirmektedir. 

2. 11-15 yaş grubu içinde ağır hapste 2 yıl, ha
pis ve hafif hapiste 3 yıl olan tecil sınırı, teklifle 5 yı
la çıkarılmaktadır. 

3. 15-18 yaş grubu için ağır hapiste 1 yıl, ha
pis ve hafif hapiste 2 yıl olan tecil sınırı da teklifle 
5 yıla yükseltilmektedir. 

Görüldüğü gibi, 647 sayılı Kanunun esas 6 ncı 
maddesi, Türk Ceza Kanununda tarif edilen ağır ha
pis, hapis ve hafif hapis cezalarının farklı nitelikleri
ne ve 11-15, 15-18 ve 18'den büyük yaş grupları 
için değişik oranlarda ceza verilmesi ilkesine uygun 
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şekilde kaleme alınmış bulunmaktadır. Diğer bir ifa-
deyse mevcut hüküm, ceza hukukunun temel prensip
lerine uyum göstermektedir. 

Teklifte olduğu gibi, hürriyeti bağlayıcı cezalar 
arasında ayrım ile yaş grupları arasındaki farkın göz
den uzak tutulması, her* şeyden önce Türk Ceza Ka
nununun ana ilkelerine ve sistematiğine aykırı düş
mektedir. 

Üzerinde önemle durulması gereken diğer bir hu
sus da; tecil sınırlarının teklifte olduğu gibi genişletil
mesinin, suç işleme temayülünde olanlara büyük ümit 
ve destek olacağı, suç işleme oranlarında büyük artış
lara sebep olabileceğidir. Nitekim, teklifteki süreler 
dikkate alınarak yapılan basit bir hesap sonunda, 
suç tarihinde 15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün kas
ten adam öldürme suçunu işlemesi v& olayda ağır 
tahrikin bulunması durumunda, bu küçük hakkında 
verilecek 24 yıl ağır hapis cezasının 4 yıla; 15 ila 18 
yaş grubunda bulunan birinin aynı durumda suç iş
lemesi halinde cezasının 4 yıl 5 ay 10 güne düşeceği 
ve böylece her ikisinin de tecil sınırları içinde kalaca
ğı görülmektedir. 

Bu derece ağır bir suçun işlenmesi halinde dahi, 
tecil edilebilme ihtimalinin bulunması, suç işlemeyi 
teşvik edici bir unsur olarak görülmektedir. Bu tek
lif yasalaştığı takdirde değerli hâkimlerimize, suçluya 
«Haydi bir daha yapma» deyip, sırtını sıvazlayıp 
mahkemenin kapısını göstermekten başka bir şey kal
mayacaktır. 

Meşruten tahliyeye gelince : 647 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesine göre halen cezasının 2/3'ünü iyi 
halli olarak ceza infaz kurumunda geçirenlerin meş
ruten tahliyelerine mahkemece karar verilebilmekte
dir. 

Müebbet hapse mahkûmiyette bu hükmün uygu
lanabilmesi için, 24 yıl infaz kurumunda kalmış ol
mak gerekmektedir. 

Bu hükümlere ilaveten söz konusu kanuna 1978 
yılında 2148 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci madde 
uyarınca, 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalarda, 
ayda 6 günlük bir ek indirim uygulanmaktadır. Bu 
ek indirim; yılda 72 gün, 5 yılda yaklaşık 1 yıla ya
kındır. 

Genel bir hesaplama yapıldığında görüleceği gibi, 
bugün cezasının yüzde 51'ini cezaevinde geçiren tah
liye edilebilmektedir. 

Sayın Canver bu teklifiyle meşruten tahliyeyi 
1/2 oranına indirmektedir. Bu suretle hükümlü lehi-
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ne; müebbet hapiste 4 yıl 9 ay 23 gün, 10 yıl hapiste 
1 yıl 4 ay, 6 yıl hapiste 9 ay 18 gün indirim ge
tirilmektedir. 

Cezalarda yapılması öngörülen bu ek indirim, af 
niteliğinde görülmektedir. Teklif kanunlaştığı takdirde 
bu indirim tüm mahkûmiyetler hakkında uygulanaca
ğından, Adalet Komisyonu raporunda da belirtildiği 
gibi, Anayasanın 14 ve 87 nci maddelerindeki açık 
hükümlere rağmen; Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak 
ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya züm
re tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın 
diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak 
veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya 
sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere da
yanan bir devlet düzenini kurmak kastıyla işlenen 
suçlar da dahil, tüm suçlara belli oranda af getiril
miş olacaktır, öyle bir af ki, devamlılık arz eden bir 
af. Af kanunları bir defa çıkar, gerektiğinde çıkarılır; 
ama bu teklif süreklilik arz eden bir affı dolaylı ola
rak getirmektedir. 

Anayasada yer alan kişi hak ve hürriyetlerinin ih
lalini müeyyide altına alan kanunlardaki cezalar, uy
gulama safhasında kısaltıldıkça, kamu vicdanında hak 
ve hukuk kavramlarına olan saygınlık zedelenmekte
dir. 

Ceza hukukunun temel prensipleri arasında, ceza
ların caydırıcılık vasfı da açıkça gösterilmiştir. Bu
günkü mevzuatımıza göre bir hükümlünün cezasının 
yüzde 51'ini çektikten sonra tahliye edildiğini daha 
önce arz etmiştim. Teklifte bu süre cezanın yarısının 
da altına düşürülmektedir. 

Diğer taraftan, tecil sınırları da artırılmak sure
tiyle, cezaların tecil edilmesi ümidi yaratılmaktadır. 

Bu arada Sayın Canver, «Hükümetin, Anavatan 
iktidarının 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki 
Yasada değişiklik düşündüğünü» ifade ettiler ve ko
nunun böyle bir yaklaşım içinde ele alınmasını öner
diler. Bendeniz Adalet Bakanı olarak 647 sayılı Ya
sada bu nitelikte bir değişikliğin yapılacağı hususun
da herhangi bir beyanda bulunduğumu hatırlamadı
ğım gibi; başta Sayın Başbakanımız (Genel Başka
nımız) olmak üzere diğer bakan arkadaşlarımın da 
böyle bir beyanım hatırlamıyorum. 

Bu sözlerim, 647 sayılı* Yasanın dokunulmaz ol
duğu, hiç el sürütmeyeceği anlamına alınmamalıdır. 
Gayet tabiî ki, yasalar gerektiğinde incelenir ve 'günün 
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şartlarına uydurulur. Nitekim, bu yasanın başka bir 
maddesiyle ilgili olarak bir kanun tasarımız hazırlan
maktadır, Yüce Heyetinize sunulacaktır. 

MEHMET TURAN BEYAZİT (Kahramanma
raş) — Af kanunu geliyor mu Sayın Bakan?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Günü gelince gelir. 

Bu itibarla Sayın Canver'in, Sayın Başbakanımızın 
uzlaşmaz ve diyalogtan kopuk tutumuna karşı söylediği 
sözlerin, demin benim ifade ettiğim çerçeve içinde 
değerlendirilmesini Yüce Heyetinizin takdirine bıraka 
yorum. 

Yine Sayın Canver dedi ki, «Cezaevlerimiz kapasi
tesinin üstünde doludur.» Bunu açıkladılar, Bugün 

. cezaevlerimizde bulunan hükümlü ve tutukluların sa
yısı, sivil cezaevlerinde 73 bin küsurdur; kapasite ise 
83 bin küsurdur. Kapasiteye göre fazlalık yoktur. 
Ancak, mahallî olarak 'bazı yerlerde yığılma vardır, 
bunu kabul ediyorum ve biz bu yığılmaları da eritmek 
suretiyle, öbür cezaevlerine dağıtmak suretiyle... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Bakan, 
«Bir yatakta üç kişi yatıyoruz» diyorlar. Ben size 
şikâyetleri aktarıyorum. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Bir yerden böyle bir şikâyet aldım ve 
derhal müdahale ederek ranza gönderdim ve şikâyeti 
giderdim. 

Yine Sayın Canver, «Gereksiz yere cezaevinde 
kalınıyor» şeklinde bir ifade kullandılar. Şunu özellikle 
belirteyim; hiç kimse gereksiz yere cezaevinde kalmaz 
ve tutulamaz. 

Yine Sayın Canver, «Teklifinin Komisyonda bek
letildiğini ve bir gün önce Komisyon üyelerine da-
ğıtıldığını» ifade ettiler. Oysa teklif, sırası geldiğinde 
gündeme alınmış ve 1 gün evvelinden değil, çok daha 
önceden tetkik edilmek üzere üyelere dağıtılmıştır. 
Herhalde Sayın Canver'in hatırında yanlış kalmıştır; 
belleği kendisini aldatıyor. 

Yine Sayın Canver'in Komisyondaki çalışmalarla 
ilgili bir sözüne temas edeceğim: «Anavatan Partili 
Komisyon üyesi miHetvekillerinin oylarıyla teklifim 
reddedilmiştir» dedi. Oysa, sayın Milliyetçi Demokrasi 
Partili Komisyon üyesi milletvekilleri de bizim Ana
vatan Partili Komisyon üyeleriyle birlikte teklifin reddi 
hususunda oy kullanmışlardır; zabıtlarda, Komisyon 
raporunda bu görülmektedir. 
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Binaenaleyh, bizde katı tutum, illa dediğini yapmak 
veya yaptırmak: gibi bir ön fikir mevcut değildir. Bu 
hususu öylece arz ederim. 

Sayın Baykal'ın da bir sözüne müsaadenizle değin
mek istiyorum; «Ceza Kanununun amacının ıslah ol
duğunu» ifade ettiler. Ceza Kanununun amacı sadece 
ıslah değildir. Adı üstünde, Ceza Kanunudur. Bir 
diğer amacı da tecziyedir, gayet tabiî, ama Ceza İnfaz 
Kanununun, 647 sayılı Kanunun amacı doğrudur; 
ıslahtır. Sadece cezayı çektirmek değildir ve zaten biz 
sistemi bu açıdan görüyoruz. Biz bunu, mahkûmları 
veyahut tutukluları; özellikle mahkûmları dört duvar 
arasına tıkıp, sırası geldiğinde salma olarak düşünmü
yoruz. Cezanın tretmeni (traitement) içinde yerine ge
tirilmesini ve mahkûmların topluma kazandırılmış 
kişiler olarak oradan çıkmalarını amaçlıyoruz ama, 
demin de arz ettiğim gibi, teklif nerede ise suçu teşvik 
edici ve yine daha evvel de söylediğim gibi, hâkimin 
huzuruna çıkacak olan suçluyu, hâkimin; «Bir daha 
yapma kulağını çekerim, hadi git» tarzında, mahkeme
nin huzurundan uzaklaştırmasını amaçlayacak yahut da 
sonucunu verecek (amaçlayacak demeyim de) bir teklif 
niteliğinde görülmektedir. 

Biz Hükümet olarak, arz ettiğim bu nedenlerle Sa
yın Canver'in teklifine karşıyız. Adalet Komisyonunun 
raporunu tasvip ediyoruz ve kabul ediyoruz. 

Saygılarımla arz ediyorum efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Komisyon raporu üzerinde başka söz isteyen?.. 

Söz isteyen yoktur. 
Komisyonun raporunu oylarınıza sunacağım. Bildi

ğiniz gibi, Komisyon raporu kanun teklifinin reddine 
dairdir. Komisyon raporu kabul edildiği takdirde teklif 
reddedilmiş olacaktır; Komisyon raporu reddedildiği 
takdirde teklif, İçtüzüğün 81 inci maddesine göre 
Komisyona geri verilecektir. 

Bu bilgiyle şimdi Komisyon raporunu oylarınıza 
sunuyorum: Raporu kabul edenler... Raporu kabul 
etmeyenler... Rapor kabul edilmiştir, diğer bir deyimle 
kanun teklifi reddedilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalma
mıştır sayın milletvekilleri. Sözlü soruları sırasıyla gö
rüşmek için 1 Mayıs 1984 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.30 
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SÖZLÜ SORULAR 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

son günlerde yapılan zamlara ve Yükseköğretim Ku
rulunun yönetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, gübreden Devlet desteğinin kaldırılacağı 
hakkındaki haberlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/53) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Mad

desine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/468) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1984) 

2. — Adana Milletvekili İbrahim Cüneyt Canver' 
in, 13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesi ile 19 uncu Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/24) (S. 
Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 24.4.1984) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı: 39 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra İlave 
Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet 

Komisyonu Raporu. (1/468) 

T.C. 
Başbakanlık \ 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 16.3.1984 

Şayi: K.K.T.D. 
181101-1J193101600 % 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«2644 Sayih Tapu Kanununun 26 ncı Maddesüne Bir Fıkra ilave Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bfe sureti eldi 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

TAPU KANUNUNUN 26 NOI MADDESİNE BİR FIKRA İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEREKÇESİ 

Bu tasarı, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesinde belirtilen, zaman ve kaynak kaybının önlenmesi, ki§i beyanının yeterli sayılması, işlemlerin 
tek kuruluş içinde tamamlanması, görev ve yetki dağıtımının düzenlenmesi ilkesine uygun olarak ipotek iş
lemlerinin süratli ve basit usullerle yapılmasını temin maksadıyla hazırlanmıştır. 

Tasarıda 'belirtilen konut yapanlara, ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla isletmecilerine, sanayicilere, es
naf veya sanatkârlara açılan 'kredilerde, krediyi veren banka ve kamu kurum ve kuruluşlarınca 'krediyi alan
lar arasında kredi veya 'borç sözleşmelerine konu olmaktadır. 

Tarafların aralarında yaptıkları tüp sözleşmeler Tapu Kanununun 26 ncı maddesi hükmü uyarınca ayrıca 
tapu sicil muhafızlıklarında resmî senete 'bağlanmaktadır, 

'Böylece aynı iş için 'ikinci defa işlem yapılmakta, zaman ve kaynak kaybına sebep olunmaktadır. 
Tasarıda belirtilen konularda açılan krediler için tip ve matbu sözleşmeler kullanılmaktadır. Bu sözleş

melerin .ipoteğe de esas olması öngörülmektedir. Sözleşmelerin sonunda tapu sicil muhafızının imzasının açıl
ması genel ilkeye uyumu sağlayacaktır. 

Esasen ziraî kredilerde iş basitleştirmesini ve sürati sağlamak maksadıyla 12.6.1937 tarihli ve 3202 sayılı 
T.C. Ziraat Bankası Kanununun .38 linçi maddesinde bu hükme yer verilmiştir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/468 
Karar No. : 10 

19.4.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İlgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Anayasanın 91 inci maddesinin dördüncü fıkrası «Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine ka
dar devam ettiği de. belirtilir» hükmünü getirmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararname 2.2.1984 tarih ve 2977 sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzen
lenmesi ile İlgili Yetki Kanununa dayanıteraik çıkarılmış olup, bu Kanunun yetki süresi halen devam et
mektedir. Anayasanın anılan hükmüne uygun olarak YcSki Kanununun süre'bitimine kadar 22.12.1934 tarih
li ve 2644 sayıilı Tapu Kanunu için Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilmesini uygun 
gören Komisyonumuz Kararnameye bu doğrultuda'bir geçici madde eklemiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 3 üncü Maddeleri «Bu Kanun Hükmünde Kararname» ibare
leri «Bu Kanun» şeklinde düzenlenmek sure'tiiyle aynen kabul edilmiştir. , 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

ijî
 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhıane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

'BaşkanveikJilıi 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
özgür Barutçu 

'Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Al t ay 

Samsun 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağra 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

(Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S„ Sayısı : 39) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtÖl METİN 

2644 Sayıh Tapu Kanununun 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra ttave Edftmesi Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 

22.12.1934 Tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu
nun 26 ncı maddesine bir fıkra ilave eidilmesi; İdarî 
Usul ve tişlemlerin Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 
2.2.1984 Tarihli ve 2977 sayılı Kanuna dayanılarak 
Bakanlar Kurulanca 7.3.1984 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

MAIDDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 
ncı maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

«Konut yapanlara, ihracatçılara, turizm tesisi ya
panlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanat
kârlara, konuları ile ilgili olarak bankalarca veya ka
mu kurum veya kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma 
Kurumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat gös
terilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, resmî senet 
tanzim edilmeksizin alacaklı île borçlu ve varsa ke
filleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine 
istinaden, ilgililerin talebi üzerine, tapu sicil muha-
fızlıklarınca tapuya tescil edilir.» 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2644 Sayıh Tapu Kanununun 26 na Maddesine Bir 
Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabıritt Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1 İnci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarM ve 2977 sa
yılı İdarî Usul ve İstemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile İlgili Yetki Kanunu ile Bakamlar Kuruluna veri
len Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 
22.12.1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu için 
bu Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
yayımı 'tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmüc de Kararname 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T._ Özd 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K;_ Erdem 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A, M, Yılmaz 

Devlet Bakam 
S, İV, Türel 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakamı 
l._ Özdağlar 

Devlet Bakam 
A._ K. Alptemoçin 

Adalet Bakam 
Af. N. Eldem 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakam 
A.. Tanrıyar 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V. Arıkan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Af, V._ Dinçerler /. 5t Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Af, Aydın 

Ulaştırma Bakam 
VL Atasoy 

l'arım, Orman ve Köy işleri Bakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
HKH, Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, C± Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C._ Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af, Af. Taşçıoğlu 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 40 

Adana Milletvekili İbrahim Cüneyt Canver'in, 13 . 7 . 1965 Tarihli 
ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı Mad
desi ile 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine . • 

Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2 /24) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13.7.1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesi ile 19 uncu Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur, 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

8.2.1984 
İbrahim Cüneyt CANVER 

Adana Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Devleti ve sosyal düzeni ceza müessesesine başvurmadan korumanın mümkün olmadığı hususu herkes ta
rafından bilenen ve kabul edilen bir gerçektir. «Cezanın zaruriliği» toplum halinde yaşama zaruretinden gelir. 
Ceza, antisosyal bir fiile sosyal bir tepkidir. Bu tepkinin Devlet tarafından düzenlenmesi ile Ceza Hukuku 
kavramı ortaya çıkar. 

Ancak ceza, bir gayeye ulaşabilmek için vasıtadır. Ceza öyle bir etki yapmalıdır ki, ona çarpılan suç
luyu «ISLAH» suretiyle yeniden suç işlemesine engel olabilsin. Suçluyu «ISLAH» Devletin çeşitli sosyal yar
dım konularından 'biridir. Ceza yolu ile ıslah yani bir çeşit ahlak tedavisi yalnız infazla veya cezayı artır
makla mümkün değildir, önceki yüzyıllarda cezaların 'büyük miktarlarda artırılmasına rağmen herhangi bir 

• başarı elde edilememiştir. Cezalar artırıldıkça bu cezalara karşı direnmede artmıştır. 
Ceza dia, lerîsıi için bir umutt olmıalıdır. Tekrar suça dönımıemıesii 'ilcin mialhkûmuın ıslah edilmesi gerekir. 

Suçlunun ıMalhı isıe cezanın hıa'klikî amacımı teşkili eder. Suçlunun sosyal hayata yeniden katılabilmesi için cid
dî bir rehbere ihtiyacı vardır. Bu rehber ise suçluyu ıslah görevini yerine getirecek olan cezadır. 

Modern devletlerin Ceza Hukuku anlayışları ıslah kurumu üzerine kurulmuşlardır. Devletin suç failleri
ni toplumdan atmaya, onları gözden çıkarmaya, toplum dışı bırakmaya asla hakkı yoktur. Çağdaş ceza 
hukuku cezaların kanunla tespiti noktasından hareket eittilk'ten sorara, hâkime her suçluya cezayı uydurmak 
yetkisi ve infaz idaresine de hâkimin tespit ettiği cezayı, suçlunun ıslah gelişmesine göre kısaltmak hakkını 
vermiştir. 

Açıklanan tüm gerekçelerden dolayı infaz kanununda yapılacak bu değişikliklerle hâkimlerin takdir hakkı 
artırılmış ve infaz kurumlarına da suçluların ıslah durumlarındaki gelişmelere göre ceza sürelerini kısaltmak 
imkânı verilmiş olacaktır. Hâkimlerimize geniş takdir hakları verilmesi sonucu onlara duyulan güven arta
cak ve suçluların topluma yeniden kazandırıldıktan halde salt ceza sürelerini tamamlamak için, cezaevlerinde 
kalma mecburiyetleri önlenmiş olacaktır. Bir çok kereler belirtildiği gibi suçlunun cezaevinde kalma süre
sinin uzatılmasında, gerek suçlu ve gerekse toplum açısından hiç bir yarar olmadığı açıktır. 

Ayrıca İnfaz Yasasındaki bu değişiklikler 'bir çok suçlunun gereksiz yere cezaevine girmesini veya ge
reğinden fazla kalmasını da önleyecektir. Böylelikle, suçluyu ıslah ha'k ye vazifesi Devlet tarafından ye
rine getirilmiş olacaktır. Bu ise suçların azalması sonucunu doğuracağı gibi genel af kurumunun sık sık kul
lanılması ihtiyacını Wüyük ölçüde giderecektir. 

İnfaz Yasasında yapılacak 'bu değişiklikleri aynı zamanda mahkûmun psikolojik açısından da incelemekte 
Son derece önemli yararlar vardır. Mahpusun psikolojisi, onun cezaevine girmesinden salıverilmesine kadar 
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olan sorunlarını kapsar. Cezaevlerinin, güneş görmeyen koğışları, dört duvarı, toplumun çeşitli katmanla
rına mensup insanları bir arada toplayan muhiti, es'ki mahkûmların duvarlara yazıp 'bıraktıkları şarkılar, re
simler, cezaevlerinde yerleşmiş bir takım kurallar, her şey yeni gelen mahkûmu etkileyecektir. Cezaevinin 
psikolojisi giderek mahkûmun şahsî psikolojisini etkisi altına alacak ve mahkûmda belirli bir takım farklı
lıklar ortaya çıkacaktır. 

Son zamanlara kadar hapishaneler, dört duvar arasında suçluyu muhafazaya yarayan mahallerden ibaretti. 
Uygar ülkelerde, hapishaneler giderek bu görünümünü 'kaybetmekte ve çağdaş ceza hukukunun amacına uy
gun bir hiçimde ve bu amaca yani ıslah ilkesine uygun olarak değişmekte ve gelişmektedir. 

Yurdumuzda ise bu şekilde değişen ve gelişen hapishane yok denecek kadar azdır. Mevcutlar ise kapa
sitelerinden fazla mahkûm ile dolu olduklarından işlevlerini yerine getirmek imkânından yoksundurlar. 
Cezaevlerimizin büyük bir 'bölümü zaman zaman ifade edildiği gibi «utanılacak yerlerdir». Bu tip yerlerde 
ise suçlunun ıslahı müm'kün olamaz. Ancak çağdaş ceza hukukunun himayesinde gelişen bugünkü ceza 
infaz ilmi ise cezaevlerinin görünümünü gi'derek değiştirmekte, en azından değişmesi gerektiği gerçeğini 
ortaya çıkarmaktadır. 

Esasen bu konuda ivedi önlemler alınmadığı takdirde suçluları cezalandırmanın hiç bir anlamı kalma
dığı, cezalara rağmen suç işleme oranının artmasından anlaşılacaktır. Ülkemizde cezaevlerine giren kimsele
rin daha büyük ruhsal ve toplumsal problemlerle tahliye oldukları açıktır. 

infaz Yasasında yapılacak değişikliklerle hâkimin takdir hakkının genişletilmesi sonucu suçluların gerek
siz yere cezaevi psikolojisi etkisi altına girmeleri önleneceği gibi, infaz idarelerince ceza sürelerinin kısaltı-
la'bilmesi neticesinde, mahkûmların daha büyük ruhsal prdblemlerle ve bozulmuş olarak cezaevlerinden 
çıkmaları engellenmiş olacaktır. 

ADANA MİLLETVEKİLİ İBRAHİM CÜNEYT CANVER'İN TEKLİFİ 

13.7.1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesi ile 19 uncu Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.7.1965 Tarih ve 647 Sayılı Ka nunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 6. — Adliye mahkemelerindeki para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan kimse, işlediği 

bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 3 yıla kadar ağır hapis veya hafif hapis veyahut hapis cezalarından 
biri ile mahkûm olur ve geçmişteki hali ile ahlakî tema yüllerine göre cezanın ertelenmesi ileride cürüm işlemek
ten çekinmesine sebep olacağı hakkında mahkemece kana at ediniMrse bu cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu 
halde ertelemenin sebebi hükümde yazılır. 

Fiilin işlendiği zaman 15 yaşım bitirmemiş küçüklerin mahkûm oldukları ağır hapis veya hafif hapis veyahut 
hapis cezası 5 seneden, 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını ikmali etmemiş olanlar ile 70 yaşına varmış 
ihtiyarların mahkûm oldukları ağır hapis, hafif hapis veya hapis cezası 5 yıldan fazla olmadığı hallerde 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanabilir. 

Bazı suçlara ilişkin cezalar ile askerî suçlar ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların ertelenemeyeceğine dair özel 
kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 2. — 13.7.1965 Tarih ve 647 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 1/2 sini ve müebbet ağır hapiste 18 yılını 
çekmiş olup da tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulunanlar talepleri olmasa dahi şartla salıverilirler.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 40) 
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Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/24 19.4.1984 
Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Adana Milletvekili İbrahim Cüneyt Canver'in 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında 
Kanunun 6 ncı Maddesiyle 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Gerekçesi Adalet Bakanlığı temsilcileri ile teklif sahibinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incele
nip görüşldü. 

Söz konusu Kanun teklifinde, 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun ertelemeye ilişkin 6 ncı 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile şartla salıverilmeye dair 19 uncu maddenin birinci fıkrasının değiş
tirilerek; 

A) Bugün, ağır hapiste 6 ay; hapis ve hafif hapiste I yıl olan erteleme sınırının 3 yıla yükseltilmesi, 
B) Halen suç işledikleri tarihte, 11 yaşını bitiren 15 yaşını bitirmeyen küçükler için; ağır hapiste 2 yıl, 

hapis ve hafif hapiste 3 yıl; 15 yaşını bitirip de 18 yaşmı bitirmemiş olanlar ile 70 yaşına varmış olan ihti
yarlar için; ağır hapiste 1 yıl, hapis ve hafif hapiste 2 yıl olan erteleme sınırının ise, 5 yıla çıkarılması, 

C) ıBugün, muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda iyi hal gösteren hükümlüler hakkında, hükümlülük 
sürelerinin 1/3 oranında tanınan şartla salıverilmeden istifade süresinin 1/2 oranına yükseltilmesi; müebbet 
ağır hapiste ise, 24 yıl olarak belirlenen infazı gereken sürenin 18 yıla indirilmesi, 

Öngörülmektedir. 
Yukarıda anahatları ifade edilen kanun teklifinin, bugünkü mevzuatımız karşısında beraberinde getirece

ği sakıncaları, erteleme ve şartla salıverilme konularında ayrı ayrı ele alaralk belirlemekte yarar görülmüş
tür. 

I - ERTELEME KONUSU : 
1. 647 sayıh Kanunun 6 ncı maddesi, Türk Ceza Kanununda tarif edilen ağır hapis, hapis ve hafif ha

pis cezalarının farklı niteliklerine ve 11 - 15, 15 - 18 ve 18 ile daha ileri yaş grupları için değişik oranlarda 
ceza tertip edilmesi kuralına paralel bir düzenlemeyi ihtiva etmektedir. 

Başka bir ifadeyle, 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki erteleme sınırlan ağır hapis, hapis ve hafif 
hapis cezaları itibariyle ve yaş grupları bakımından ayrı ayrı belirlenerek, Türk Ceza Kanunu sistemati
ğine uyum sağlanmıştır. 

Kanun teklifinde olduğu gibi erteleme sınırlarının belirlenmesinde ağır hapis, hapis ve hafif hapis ayrı
mının gözden uzak tutulması ve 11 - 15 ile 15 - 18 yaş grubu arasında farkın gözetilmemesi, her şeyden 
önce Türk Ceza Kanununun getirdiği anailkeye aykırılık yaratmaktadır. 

2. Diğer taraftan erteleme sınırlarının teklifte öngörüldüğü şekilde genişletilmesi, suç işlemeyi tasarla
yanlara büyük ümit ve destek olacak, suç işleme oraılarında ise artışlara neden olabilecektir. 

Nitekim, suç tarihinde 15 yaşını bitirmeyen bir k>'|uiğün kasten adam öldürme suçunu işlemesi ve olay
da ağır tahrikin bulunması durumunda bu küçük halkında verilecek 24 sene ağır hapis cezası, 4 yıla: 15-18 
yaş gurubunda bulunan küçüklerin aynı durumda cezaları da 4 yıl 5 ay 10 güne düşecek ve böylece her 
ilki halde de cezalar erteleme yapmasına girecektir. 

Bu derece ağır bir suçunişlenmesi halinde dahi eı teleme ihtimalinin bulunması, suç işlemeyi teşvik edici 
bir unsur olarak görülmektedir. 

II - ŞARTLA SALIVERME KONUSU : 
1. Bugün yürürlükte bulunan ceza infaz mevzuatı w d a , şartla salıverme müessesesinin yanında, 647 sa

yılı Kanuna 1.6.1978 ve 2148 sayılı Kanunla eklenilen Ek 2 nci madde uyarınca iyi hal gösteren ve 6 aydan 
fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin cezalarından ayda 6 gün, yılda 72 gün ve 5 yılda yak
laşık olarak 1 yıl indirim yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 40) 
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Söz konusu 2148 sayılı Kanun ile 647 sayılı Kanunun şartla salıverilmeye ilişkin 19 uncu maddesindeJkü 
şartlara sahip olan bir hükümlü, ıbugün cezasının % 51 oranındaki süreyi geçirdiğimde tahliye edilebilmek
tedir. 

Kanun teklifi benimsenecek olursa, hükümlüler lehjrıe ayrıca; 
— Müebbet hapiste, 4 yıl 9 ay 23 gün, 
— 10 yıl hapiste, 1 sene 4 ay, 
— 6 yıl hapiste, 9 ay 18 gün, 
Ek bir ceza indirimi getirilmiş olacaktır. 
Cezalarda yapılması gereken bu indirim, af niteliğindedir. Teklif 'kanunlaştığı takdirde, bu yeni hüküm 

bütün mahkûmiyetlere uygulanacağından, Anayasanın 14 ve 87 nci maddelerindeki açık hükümlere rağmen, 
dolaylı yolla tüm suçlara belli oranda af getirmiş olmaktadır. 

Af kanunları bir defada hükmünü icra edip ortadan kalktığı halde bu hüküm, devamlılık arz eden dolay
lı bir Af Kanunu niteliğini taşıyacaktır. 

2. Anayasada yer alan kişi haklarının ve hürriyetlerinin ihlalini müeyyide altına alan uygulama kanun
ları gereğince verilen cezaların infazının kısaltılması kamu vicdanında son derece önemli ve olumsuz etkiler 
yaratabilecektir. 

3/ Kamu düzenini bozan ve pek çok mağduru bulunan suçlar hakkında hükmedilen cezaların infazında 
hükümlü lehine indirim getirilmesi suçluluğa konu olayların mağdurları üzerinde ve ayrıca kamu vicdanında 
hak ve hukuk kavramlarına olan saygınlığın zedelenmesi sonucunu doğura^bilecektirj; 

4. Cezanın tek amacı, teklifin gerekçesinde de belirtildiği gibi, sadece ıslah değildir. Cezanın caydırıcı 
niteliğini de gözden uzak tutmamak gerekir. Nitekim 12 Eylül 1980 tarihinden önceki yıllarda, çok acı örnek
leri görülen bazı. suçları önlemek için ceza hükümlerinde, teklifin aksine cezaları artırma yolu tercih edilmiş, 
hatta şartla salıverilme ile ayda 6 günlük indirimlerin tamamen kaldırılması konuları dahi gündeme getirile
rek tartışılmıştır. 

5. Islahın tek şartı, şartla salıverilme değildir. Ceza infaz kurumlarında uygulanan «Tretman» tümüyle 
dikkate alınarak ıslah konusu değerlendirilmelidir. 

Sonuç olarak bugünkü mevzuatımıza göre, bir hükümlünün cezasının yaklaşık % 51'ini çektikten sonra 
tahliyesi mümkün bulunmaktadır. Teklifte bu süre, cezanın yarısının altına indirilmektedir. Diğer taraftan, 
erteleme sınırları da genişletilmekte ve suçlular üzerinde, cezalarının ertelenmesi ümidi ön plana çıkarılmak
tadır. 

Kanun teklifi, yukarıda arz olunan sakıncalı sonuçları beraberinde getireceği düşünüldüğünden Komisyo
numuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Ali Dizdar oğlu 
Antalya 
Kâtip 

İbrahim Ay doğan 
tçefli 

özgür Barutçu 
Diyarbakır 

İlhan Dinçel 
Kanun Teklifimin maddelerilne 

geçilmesi görüşündeyim. 
11.4.1984 

Malatya 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Sürt 

Başkaınvefcii 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
Alpaslan PehflivaınShı 

Ankara 
(İmzada bulunamadı.) 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 
Hasan Altay 

Samsun 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 
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