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III. — YOKLAMA 
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RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
346:347 

347 
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1. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız' 
in, Kars hayvancılığının potansiyeli konu
sunda gündem dışı konuşması. 349:350 

V. — SEÇİMLER 350 
1. — Sayıştay Komisyonunda açık bulu

nan üyeliğe seçim. 350 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevaplan 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-

lu'nun, bankerlik olaylarının sonuçlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/122) 

2. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu' 
nun, İskenderun Demir • Çelik İşletmelerinden 
ihraç kaydıyla alman kütük demirlerin işle
nerek iç piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) 

351,362 
351 

351 

351 

3. —'İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, 
Hükümetin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki 
yolsuzluk ile ilgili tutumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/139) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçak
çılık olaylarına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Hükümete intikal eden yolsuzluk dosya
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/147) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, gazetelerde yer alan Devlet yöneti
miyle ilgili beyanına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

7. — İstanbul .Milletvekili Günseli öz-
kaya'nm, «Dünya gençlik yılı» nedeniyle ya
pılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/163) 

8. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, millî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar 
nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

Sayfa 

351 

351 

351 

351 

351 

351,354 
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Sayfa 
9. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ura!' 

in, airbus uçaklarının alımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/170) 351 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, pasaport almak için müracaat eden vatan
daşların durumunu incelemek üzere kuruldu
ğu iddia edilen komisyonun tutumuna ilişkin 
İçişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 351 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Kapıkule operasyonuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi ve Adalet Bakanı 
M. Necat Eldem'in cevbı (6/156) 351:354 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, gazete kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/160) 354 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana 
gelen anarşik olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/146) 354 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul - Pendik .* Kadıköy sahil yo
lunun yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 354 

15. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim 
Turan'm, Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabri
kasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/171) 354 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver, üniversiteye 

girmeye hak kazanmış olup da yurtlarda yer bula
mayan öğrenciler konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yapti; 

Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mtesut 
Yılmaz'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 17.8.1984 
tarihli gazetelerde yer alan demokrasi ile ilgili beya-

Sayfa 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları 362 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Hınıs - Varto deprem konut
larına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/198) 362:363 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Hınıs İlçesinde ar
keolojik kazı yaptırılmasına ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mü-
kerrem Taşcıoğlu'nun yazılı cevabı (7/199) 363 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum yöresindeki linyit 
ocaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın ya
zılı cevabı (7/201) 363:364 

VII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 354 

1.. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine. 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 in
ci ek) 354:362 

nına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna (6/140) 
Devlet Bakanı A. Mesut Yıtaıaz, 

İstanbul Milletvekili Sabit Batuımlu'nun, Hükü
metin izlediği dış politikaya ilişkin sözlü sorusuna 
da (6/161) Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/122), 
(6/145), (6/147), 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/136), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/139), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/157), 

. İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/163), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169), 
(6/170), 

Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril
diğinden, 

Adiana Milletvekilli Cüneyt Canver'in (6/135), 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/146), 

(6/149), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri ilgili bakan

lar Genel1 Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/156) esas 

numaralı sözlü soruş önergesi soru sahibinin birden 
fazla sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, İç
tüzüğün 97 nci maddesi gereğince, 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın (6/171) 
esas numaralı sözlü soru önergesi de soru sahibi gö
revli olduğundan; 

Ertelendiler. 

Komisyonca maddeleri geri alınan : 
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun Tasarısı (1/501) (S. Sayısı : 112 ve 
112'ye 1 inci ek) üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak maddeleri ve tümü kabul edildi ve kanunlaştığı 
açıklandı. 

11 Ekim 1984 Perşembe günü saat 15.00*te top
lanılmak üzere birleşime saat 20.28'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Giresun Adana 
Yavuz Köymen Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

11 , 10 . 1984 Perşembe 

Teklif 
1. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demîr-

taş ile Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun; 1 Mart 1926 
Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/149) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi-: 10.10.1984). 

' Sözlü Soru-önergeleri 

1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın müfet
tişlik kursunu bitiren öğretmenlerin durumuna iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/186) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.10.1984) 

2. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve 
sonuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/187) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.10.1984) 

3. — İzmir Milletvekili Dürcan Emirbayer'in, 
Soma Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) (Baş
kanlığa geMş tarihi: 10.10.1984) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Denizli İlindeki işçi ve işveren ilişkilerine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/216) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1984) 

! • • • < • » -*' 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Abdulhalim ARAŞ 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CANVER (Adana), Yavuz KÖYMEN (Giresun), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 inci Birleşimini açıyorum, 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN '— Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayı vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı konuşma talepleri vardır. 
(Bunlardan Sayın Murat Sökmenoğlu ile Sayın 

Veoihi Ataklı'ya, konularının aynı mahiyette bulun
ması ve Hükümetin bu konuda önümüzdeki hafta 
içinde açıklama yapma teklifinde bulunması sebe
biyle söz veremiyoruz :, 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Nere
den biliyorsunuz açıklama yapacağımı? 

BAŞKAN — Talepleri var dedim efendim. Ta
lep kime yapılır? Başkanlığa yapılır. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
ben o konuda konuşmayacağım. Ben zatıâlinize söy
ledim; o konuda konuşmayacağım ben. Benim ko
nuşma talebimle ilgili konu başka. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette efendim; Güneydo
ğudaki hadiseler sebebiyledir efendim. 

VEOİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Hayır, onunla 
ilgili değil efendim. 

BAŞKAN — Okuyayım talebinizi efendim, Kaldı 
ki, 2 tane önerge verdiniz; bu önergelerin 2'si de ay
nı mahiyette idi. Fakat zatı âliniz bana müracaatı
nızda «Mahiyetleri ayrı» dediniz; ama Hükümetin bu 
müracaatı karşısında, yani Hükümetin önümüzdeki 
hafta açıklamada 'bulunacak olması karşısında bu 
iki talebi karşılayamıyoruz. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Ben o talepte 
değilim efendim; o taleple ilgili konuşma yaptım ben. 

'BAŞKAN — Netice değişmez Sayın Vecihi 
Ataklı. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — O taleple ilgili 
değil benim konuşmam efendim. Siz benim dilekçe
lerimi karıştırdınız. Lütfen benim dilekçemi okuyu
nuz Sayın-Başkan., 

(BAŞKAN — (Efendim, Sayın Durmuş Fikri Sağ
lar, çevre kirliliği hakkında gündem dışı söz iste
mişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Durmuş Fikri Sağlar. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kan, ben söz hakkımı Sayın Ataklı'ya verebilir mi-
yiım efendim? 

IBAŞKAN — Miümkün değil Sayın Sağlar. Sayın 
AtaMı'nın konuşacakları konuda Hükümet açıklama 
yapacaktır ,| 

VEICIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Benim konum 
o değil Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Başkanlığın takdiri o yoldadır Sa
yın Ataiklı.1 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar, buyurunuz efendim. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
ben o konuda konuşmayacağım, söyledim size; ben 
o konuda Salı günü konuşlum, şimdi o konuda ko
nuşmayacağım efendim. Siz benim dilekçelerimi ka

rıştırdınız her halde. 

BAŞKAN — Sayın Durmuş Fikri Sağlar, buyu
runuz efendim. 
Sizin konuşma sıranızı Sayın Ataklı'ya vermeniz 

mümkün değildir efendim. Hükümet o konuda açık
lama yapma talebinde bulunduğu için bu konularda 
söz veremiyoruz. . 

VEOİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — İstirham ediyo
rum; o konuda değil 'benim konuşmam. Dilekçemi 
karıştırdınız. Ben size makamınızda açıkladım. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 
bu antidemokratik bir harekettir. 

(BAŞKAN — Sayın Fikri Sağlar buyurun. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kanım, ben konuşmaktan vazgeçiyorum. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, Kars hay

vancılığının potansiyeli konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

(BAŞKAN — Sayın Aziz Kaygısız, Kars hayvan
cılığı konusunda gündem dışı söz istemiştir. 
"- Buyurun Sayın Aziz Kaygısız. 

Sayın Vecilhi Ataklı, arkadaşların bilgilerine arz 
etmek için, itirazlarınızın yersiz olduğunu bildirmek 
için takibinizi okuyorum : 

«Ayrılıkçı güçlerin Güneydoğu Anadolu'da giriş
tikleri eylemler hakkında...» 

V E C M AmAKLI (Şanlıurfa) — Hayır efendim 
o değil. Tarihine bakınız, o konuyu konuştum; bu 
ayın 8*inde söz istedim o konuyu konuştum efendim 
istirhamı ederim, 

BAŞKAN — Bunu 10 Ekim için veriyorsunuz, 
daha evvelki buradadır. 

VECÎHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Ne münasebet 
efendim, okuyun lütfen. 

(BAŞKAN — Okuyayım efendim, daha evvelki bu
radadır, 9 Ekim (tarihinde Sayın Ataklı konuştular, 
bunun mahiyeti de aynıdır. 

VECÎHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Okuyun efen
dim, bütün arkadaşlar dinlesinler. 

• BAŞKAN — Okudum efendim. 
Buyurun Sayın Kaygısız. 
AZİZ KAYGISIZ (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli mMetvekilleri; 'konuşmama başlamadan evvel 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Son yılarda Türkiye'de değer kazanan, bütün in
sanlık için önem taşıyan hayvancılık potansiyelinin 
düşündürdükleri : 

istatistiklere göre yurdun her yaştaki hayvan sayı
sı 80 milyonu bulmaktadır. Koyun 40 milyon, kıl ke
çisi 16 milyon, sığır ise 14 milyon; popülasyon açısın
dan Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sayılmaktayız. 

Grafikte, Kars'ın hayvan potansiyelini incelemek 
isabetli olur. Son yılların rakamları tetkik edildiğinde, 
bilgisizlik ve teknik yetersizliğine rağmen uçların na
sıl yukarıya doğru çıktığı müşahede edilecektir. Koyun 
sayısı 2 milyona ulaşıyor; yurt seviyesinde yüzde 6 
katkıda bulunuyoruz. Sığır sayısı 1 milyon 200 bin; 
Türkiye popülasyonunun yüzde 9'una katkıda bulunu
yoruz. Bütün bu mevcudu Kars hayvancılığı teşkil 
etmektedir. 

Bir noktaya dikkatinizi çekerim; Kars halkının 
yüzde 75'i hayvancılıkla iştigal etmektedir. Rakamla

rı, Avrupa'nın ziraî ekonomide ileri iki devletiyle mu
kayese edersek : Hollanda'da 3 milyon 623 bin, Dani
marka'da 3 milyon 593 bin sığır vardır. Koyun sayısı 
Hollanda için 440 bin, Danimarka için ise.470 bin. 
Yekûnların her iki devlette birbirlerine yaklaşık ol
duğunu görürüz. Sığır, grafiğinde Kars mevcudunun 
Hollanda seviyesinde takati 1/3'tür. Koyun grafiğinde 
ise Hollanda ve Danimarka toplamı, Kars'ın 1/4'üne 
denk oluyor. 

Ekonomik faaliyetlerin anaunsuru, şüphe yok ki, 
yeraltı ve yerüstü servetlerinin toplamıdır. Hayvan, 
yerüstü servetlerinin başında yer alıyor. Tek başına 
Batılı devletlerle boy ölçüşen Kars'ın anaproblemi-
ne eğilmek millî bir görev olduğu gibi, millî ekono
miye de geniş ölçüde katkıda bulunmak, dengeli sis
temin kalkınmasında başlıca unsur olacaktır. 

Bugün iptidaî ^usullerle hayvan yetiştiren Kars hal
kı kendi kaderiyle başbaşa kaldığı gibi, Kars Et ve 
Balık Kurumunda günlerce bekletilmekte ve verdik
leri hayvanların bedellerini zamanında alamayan besici 
ve üretici zor durumda bırakılmaktadır. Hayvanı gün
lerce Et ve Balık Kurumunda beklemekte, daha son
ra hayvanını veren şahıslar hayvan bedellerini aylar
ca alamamaktadırlar. 

Karslı hayvan yetiştiricilerimizin Et ve Balık Ku
rumundan 1 milyara yakın alacağı vardır. Doğu Böl
gesinde kışın belirtileri görünmeye başlamıştır. Her 
vatandaş hayvanını satacak, kışlık nafakasını temin 
etmek için zorlanacaktır. Hayvanına pazar bulama
yan köylü vatandaşlarımız tefecilerin eline düşmekte
dir. Bu yüzden geçen yıl Kars halkı 3 milyon liraya ya
kın paralarını kaybetmişlerdir. 

Sıkı para politikası yetiştiriciyi gün geçtikçe zor 
durumda bırakmaktadır. Bu politika uygulaması hay
vancılığı geri itmekte ve gelişmesini önlemektedir. Bu
gün bir ülke için petrol ne kadar önemli ve değerli ise, 
hayvancılık da bir ülke için o kadar değerli ve önem
lidir. Çünkü bir kilo et 1 000 liradır. Etin kilosu 1 000 
lira olduğuna göre, 5 litre benzin bir kilo etle eşde
ğerdedir. O halde, eşdeğer olduğu bir gerçek olduğu
na göre, yurt düzeyinde en büyük etken olan hay
vancılığı geliştirmek, köylümüze fennî bakım, besle
me, barınak, hastalıklarla mücadele etme hususların
da ilgi göstermek Hükümetimizin tabiî ve doğai gö
revidir. 

Et ve Balık Kurumu şubelerince zamanında hay
vanı alınmayan, alınsa dahi zamanında ücreti verilme-
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yen ve bunun için de çok zor durumda kalan yetiştiri
cilere bu olanakların sağlanmasında büyük yarar var
dır. Aksi halde, hayvan potansiyeli gün geçtikçe aza
lacak ve bunun millî ekonomiye zararı büyük olacak
tır. 

Hayvancılığa, ağırlık verilmelidir. Ziraî krediler 
besici ve üreticilere az faizle verilmeli ve hayvancılık 
teşvik edilmelidir. Dengeli kalkınmada ve özellikle 
öncelikli kalkınmada öngörülen on ilden biri de Kars' 
tır. Uygulanmakta olan ekonomik politikayla; ihtiyaç
lara hızla cevap verilmelidir. 

Ağır yürüyen, kalkınmayı" geciktiren ve devamlı 
değişiklik göstererek halkı şaşkına çeviren hayvan fi
yatlarına Hükümetçe taban fiyat uygulanmalıdır. Et 
fiyatları devamlı değişikliğe uğramakta ve bu yüzden 
de iller arasında dengesiz, ölçüsüz fiyat uygulamaları 
doğmaktadır. 

Bu cümleden olarak, hayvancılığın yüksek bir po
tansiyelde tutulabilmesi için Devletin bu soruna acilen 
elini uzatması ve bununla ilgili sanayi tesislerini kur
ması gerekmektedir. Çünkü Kars Et ve Balık Kuru
mundan İran'a ihraç edilen etlerin sevkiyatı normal 
olarak yapılamamaktadır. Buna sebep de, depoların 
dolu oluşu ve et sevkiyatı yapan TIR'ların az ve ye
tersiz oluşudur. 

Bu nedenle köylümüz Et ve Balık Kurumunda gün
lerce beklemektedir. Yetiştiricilerimizin Et ve Balık 
Kurumuna verdikleri hayvanlarının bedellerinin acilen 
ödenmesi hususunu ve TIR sayısının artırılmasını Sa
yın Tarım Orman ve Köy işleri Bakanımızdan özel
likle istirham eder, Karslılar adına hepinize saygılar 
sunarım. 

Sağolun Sayın Başkan. (MDP sıralarından alkışlar) 
VECIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Usul hakkında 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz vermemiz müm

kün değil efendim. 
VECtHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi usul hakkında?.. 

/. — Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» kısmına geçi
yoruz. 
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VECtHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Gündem dışı ko
nuşmalarda tutumunuz hakkında; sizin tutumunuz hak
kında. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuşma hak
kını İçtüzük tamamen Başkanın takdirine bırakmış; 
Başkan bu' takdirini kullanmak suretiyle bugün için 
size vöz verememiştir. Salı günü nasıl size söz verme 
imkânını bulduysam, bugün de bulamıyorum. Bunun 
münakaşası Meclisin açıldığı günlerde de yapıldı ve 
arkadaşlar genellikle Meclisin tatbikatının bu istika
mette olduğunu kabul ettiler. Bu konu Meclisimizin 
bugünkü oturumunda artık münakaşa konusu olmak
tan çıkmıştır, 

VECIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Zatı âlinizle ben 
konuştum, bugün konuşturacağınızı söylediniz. Her
halde bir yerden talimat aldığınız için konuşturmu-

. yorsunuz. Bütün millet bunu bilsin... (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Onu süratle iade ederim; hayatımda 
kimseden talimat almadım. 

VECIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — O halde söz ver
miştiniz, sözünüzde durmadınız. 

BAŞKAN — Ben size rica ettim. Bir konuda di
yorsunuz ki, «Cumhurbaşkanının temas ettiği anarşik 
konular hakkında konuşacağım.» Birinde de diyorsu
nuz ki, «Güneydoğu Anadolu hakkında konuşacağım.» 
ikisini birleştirip bir gündem dışı konuşmada ifade et
mek varken, ayrı ayrı günlerde söz alarak, başka ar
kadaşların hakkını ihlal etmek suretiyle hakkı suiis
timal ettiğinizi de Genel Kurula açıklamak isterim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (istanbul) — Hangi 
konularda konuşacağını konuşmacı kendisi takdir eder 
Sayın Başkan. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — İçtüzüğü lütfen iyi okuyunuz efen
dim. 
, HÜSEYİN AVNt GÜLER (istanbul) — Tarafsız 

davranmıyorsunuz. 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyelik için 
Anavatan Partisi Grubunca Balıkesir Milletvekili Sa
yın ismail Dayı aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Vi — SEÇİMLER 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/122) 

2. — Ağrı Milletvekili Pasa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İsletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin islenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

<$, __ içeı Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

7. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaydnm, 
«.Dünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

& — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan. sözlü 
soru önergesi (6/169) 

9. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, airbus 
uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

(6/122), (6/136), (6/139), (6/145), (6/147), (6/157), 
(6/163), (6/169) ve (6/170) esas numaralı «özlü soru
lar mehil istenmesi sebebiyle ertelenmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, (6/169) numaralı sözlü soruya cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Sırası geldiğinde size haber veririz 
Sayın Bakan. 

(6/135) esas numaralı sözlü soruya geçiyoruz. 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver in, pa
saport almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

BAŞKAN — Saym Canver?.. Buradalar. 
Cevap verecek olan Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
(6/156) esas numaralı sözlü soruya geçiyoruz. 
11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka

pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi ve Adalet Bakanı MK Necat Eld§m'in cevabı 
(6/156) 

BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver?.. Buradalar. , 
Başbakan veya adına cevap verecek olan Sayın 

Bakan?.. Buradalar. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana Milletvekili 

1. «Kapıkule Operasyonu» diye sürdürülen so
ruşturmalar esnasında Devlet memurlarına ve, olay 
ile ilgili diğer şahıslara işkence, kötü muamele yapıl
dığı yolundaki iddialar doğru mudur? 

2. İddialar doğru ise, Maliye Bakanı Sayın Vu
ral Arıkan'ın ileri sürdüğü ve içişleri Bakanı Sayın 
Ali Tanrıyar'ın duruma müdahale edemeyerek acze 
düştüğü doğru mudur? 

3. Devletin güvencesinde olan Devlet memurla
rına bu şekilde kötü muamele yapmayı kendinde hak 
gören yine Devlet görevlilerine karşı normal vatan
daşlarımızın korunması için bundan böyle ne gibi ön
lemler düşünmektesiniz? 

4. Anayasamızda Hukuk Devleti İlkesi esas ol
duğuna göre, keyfî muamelelerde bulunan kamu gö
revlileri hakkında ne gibi işlemler yapmayı düşün
mektesiniz? 

5. Hükümetinizin bir bakam tarafından da tes
pit edilen bu tür işkence olayları, ülkemizin günde
minde sürekliliğini koruyan olaylardandır. İlk kez 
yüksek düzeyde bir Devlet memuruna rastlandığı 
için mi bu olaylar dikkatinizi çekmiştir, yoksa daha 
önceden de tespit ettiğiniz olaylar var mıdır? 
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6. Vatandaşlarımızın Anayasal hak ve özgürlük
lerini Devlete karşı koruyamayan bir Hükümetin Baş
kanı olarak istifa edecek misiniz? 

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

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in Sa
yın Başbakanımıza yöneltmiş olduğu soruyu cevap
landırmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın Cüneyt Canver'in 6 maddelik (Dün de 10 
maddelikti) sözlü sorusunu hep dinledik. Bir içtüzü
ğümüz ve bu İçtüzüğün sözlü soruları düzenleyen 94 
ve 95 inci maddeleri var. 94 üncü madde sözlü soru
ların, şahsî ̂ mütalaalara, indî mütalaalara yer veril
meden sorulmasını amir. 

Ayrıca, yine dün Sayın Devlet Bakanımızın be
lirttiği gibi, başka kaynaklardan kolayca öğrenilmesi 
mümkün olan hususların da buraya getirilmemesi 
gerekir. 

Dinledik, tamamen şahsî mütalaalara dayanan bir 
soruyla karşı karşıyayız. Arkadaşımızın amacı belli; 
bizi bu kürsüde bir çizgiye çekmek istiyor ama, biz 
o çizgiye gelmeyeceğiz. 

Şimdi sorunun cevabını arz ediyorum ve ümit 
ediyorum ki, gerek soru sahibi arkadaşımız, gerekse 
Başkanlık Divanı, Tüzüğümüzün sözlü sorularla ilgi
li hükümlerinin uygulanmasında daha titiz, daha dik
katli davranırlar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlığı ikaz mı? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Başkanlığı ikaz haddim değildir. Başkan
lık makamına derin saygım vardır; ama biraz evvel 
gösterilen saygıyı da gördüm. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceİi) — Başkan
lık Divanı titiz davranır o konuda. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Milletvekilinin teşriî görevi... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla)'— Görevimi ifa ediyorum, ancak tüzük hü
kümlerini hatırlatıyorum sadece. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya imkân ver-, 
meyelim efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, 1982 tarihli Anayasa
mızın 17 nci maddesinde, «Kişinin dokunulmazlığı» 
19 uncu maddesinde, «Kişi hürriyeti ve güvenliği» 10 
uncu maddesinde de, «Kanun önünde eşitlik» pren
sipleri yer almıştır. Bu hükümler incelendiğinde ; 

Herkesin yaşama, maddî ve manevî varlığını ko
ruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, kimseye 
işkence ve eziyet yapılamayacağı, kimsenin insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muame
leye tabi tutulamayacağı, mahkemelerce verilmiş hür
riyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin 
yerine getirilmesi, bir mahkeme kararının veya ka
nunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak il
gilinin yakalanması veya tutuklanması, bir küçüğün 
gözetim altında ıslahı veya yetkili merciin önüne çı
karılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi, 
toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuş
turucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya 
hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede te
davi, eğitim ve ıslahı için kanunda belirtilen esaslara 
uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi, usu
lüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren 
ya da hakkında sınır dışı etme veya geri verme ka
rarı verilen bir kişinin yakalanması veyahut tutuk
lanması halleri dışında kimsenin hürriyetinden yok
sun bırakılamayacağı, herkesin kanun önünde eşit ol
duğu, Devlet organları ve idare makamlarının bütün 
işlemlerinde «Kanun önünde eşitlik» ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorunda bulundukları açıkça 
ifade edilmiştir. 

Anayasamızın bu amir hükümlerine uymayanlar 
hakkında tatbik edilecek müeyyideler ise, Türk Ceza 
Kanununun şahıs* hürriyeti aleyhine cürümleri dü
zenleyen 179 ila 192 nci; memuriyet ve mevkiî nü
fuzunu suiistimal eden ve memuriyet vazifelerini yap
mayanlara ait cezaları düzenleyen 228 ila 240 inci; 
Hükümet memurları. tarafından efrada yapılacak 
suiistimalleri düzenleyen 243 ila 251 inci maddelerin
de yer almıştır. 

Hukuk Devleti olduğumuzu iftiharla savunduğu
muz ülkemizde, hiçbir hükümet üyesinin bunların ak
sini düşüneceğini ve bu yolda bir davranışa gireceği
ni hatıra dahi getirmemek gerekir. Kanunların ya
sakladığı eylemlerde bulunanlar, sıfat ve mevkileri 
ne olursa olsun, «Kanun önünde eşitlik» ilkesi gere
ğince gerekli uygulamaya tabi tutulurlar. Tabiî bu 
uygulamayı yapacak olan belli merciler vardır. 

Sayın Canver'in, soru önergesinde sözünü ettiği 
Kapıkule olayı ile ilgili olarak, ilgililerin yakınları ta-

j rafından Edirne Cumhuriyet Savcılığına yapılan şi-
j kâyet, ilgisi yönünden 1 inci Ordu ye Sıkıyönetim 

Komutanlığına intikal ettirilmiştir. 
Diğer taraftan, yine konuya ilişkin olarak, Mali

ye ve Gümrük Bakanlığınca Bakanlığıma tevdi olu
nan evrak, konunun, sıkıyönetim askerî mercilerini 
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ilgilendirmesi nedeniyle Millî Savunma Bakanlığına 
sunulmuştur. 

Bugüne kadar münferit bazı suimuamele eylem
lerine tesadüf edilmiş ise de, bu olayların üzerine 
Hükümet olarak büyük bir titizlikle gidilmiş ve so
rumluları hakkında gerek adlî mercilerce, gerekse sı
kıyönetim mercilerince kanunî gereğine tevessül edil
miştir. Esasen bu tip münferit olaylara sadece ülke
mizde değil, dünyanın her yerinde rastlanmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti kanunları herkese, hiçbir ay
rım gözetilmeden aynı şekilde uygulanmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

'BAŞKAN — 'Buyurun 'Sayın Canver. 
Sayın Ganver, karşılıklı konuşmayı davet edecek 

bir 'konuşma tarzından sıakınılmasımı rica edeceğim. 

CÜNEYT CANVER (Adama) — Sayın Başkan, 
sayım •m:iU-ötvie(k!Miorİ;; Sayın Başbakan adına cevap ve
ren Sayın Adalet Balkanımıza teşekkür ediyorum. An
cak, 'herhalde bundan sonra her vesileyle ben bir so
nu 'sorduğumda kürsüye çıkan; Sayun Canver'in bizi 
nerelere çekmek istediğimi büz biliyoruz, gibi bir ga
rip suçlanmayla karşıma çıkacak. Bu yüzden teessüf 
ederim. Ş;imdüı konuma geçmek İşitiyorum. 

8 Ağustos 1984 tarihli günlük gazetelerde bir 'ka
çakçı 'otobüsünün benzin deposunda bulunan 127 
milyon lirayı gümrükçülerim paylaştığı haberi «Büyük 
vurgun» başlığı alında yer almıştır. Olay daha ön
ce Varna'ya yolcu allmak için boş 'olarak giden bîr 
otobüsüm benzin deposunda yakalanan mark ve do
larlardan sonra ıaynı konuyla ilgili yapılan bir ihbar 
sonucu ortaya çıkarılmıştır. 

Olayların henüz başlangıcımda bu kez Maliye 'Ba
lkanı Sayun Vural Arı'kam Kapıkule operasyonunum iç
yüzünü anlatarak, «Gümrük malfyasınım belimi kıraca
ğımı, gümrük kapılarımda görev allmak ficin memurlar 
(tarafından büyük paralar ödendiğini, araya ha ta sa-
yıılur kimselerin girmesiyle tayinlerim yapıldığımı» açık
lamıştır. Ayrıca Balkan yaptığı açıkllaımalarda, «Ka
çakçılık olaylarımın 'gümrük kapılarımda görev almak 
İsteyenler lilıe iıllgiili olduğunu» da illeri sürmüştür. Ka
pıkule olayı derinlleştlilkiçe allından bu kez 110 ton ka
çak altın, Ağca ioflayı, üst düzeyde 'bürokratlar da or
taya çıkmış ve otlayım boyutları bakanlıklara kadar 
gelip dayanmıştır. 

Daha sorara olay ile ilgili 'siaruışturmayı denetle
mek amacıyla Maliye Balkanı bizzat gümrüğe gel
miş ve çeşitllii bürokratlar görevlerimden alınmışliardır. 

Maliye Bakamı soruşturmayı bir yandan bizzat yü
rütmeye çalışırken, löte yandaın emınlyet görevleri 

çeşitli -konularda Bakama da bilgi vermeyerek ba-
ğıımisız bir hiçimde ve kendi yöntemlerime göre sıo-
ırıuşturtmayı yürütmeye devam etaişlerdıir. Bunun üze
rine Maliye Balkanı, içişleri Balkanı Sayım Ali Tan-
rıyar'ı, «Duruma müdahale etmeyip ve kendi Ba
kanlığıyla ©erekli iköordıimıasyonu sağlaimayıp, soruş
turmayı İstanbul Valisiyle emniyet giörevlülerinlin iıni-
siyaltifine iterek edip acze düşmekle suçlamıştır.» 

Yine Maliye Balkanı İstanbul Valisini, yetM'Mlerimli 
aşmakla ve sioruşlturmayı yürütenleri işkence yapa
rak hukuk devletti iücıes'inii zedelemekle suçlamıştır. 

Bütün bu olaylar son hızla genişler ve yaylılarken 
bu kez Maliye Bakamı, ook önemli açıklamalar ya
pacağı gerekçesi'yle İstanbul İlinde hir basın toplamftı-
!sı düzenlemiş; ancak bu 'toplanitııda yeterli bir açık
lama yapılmaması 'üzıerine karmıoyunida bu olay ille aıl-
gilü şüphe güderek artimıştıır. Balkanın bu tavrı ba
sında «Susturuldu» biçiminde yer almıştır. 

Gümrüklerde meydana gelen yolsuzluklar ölte-
denberii bilinim'ektedJr. Ancak hiçbir dönemıde şimdi • 
olduğu ıgibi Türk ıhüklürneitlerirain bir bakanı olaya 
bu kadar ciddî bir biçimde el koymamış ve yine bu 
denli çabuk geriye çekilmemiştir, 

Türk demo'krıasıis!in!in yaşaması ve gelişmesi açık 
rejime geçli'lebilmesline bağlıdır. Devletim en yetkili or
ganlarınca (ileri sürülen iddialar sonuçlamdırılımaz ve 
kamuoyu önlünde serbestçe taıritııışıîımaızsa, bumdan en 
ziyade Türk dernofcrasisi zarar görecek ve halkın de
mokrasiye olan limancı giderek yok. olacaktır. 

Ayrıca, Kapıkule olayı «oraştüru'kiirken, soruştur
mayı sürdürenlerin zanlılara karşı uyguladıkları ileri 
sürülen yöntemler Ülkemizde yine ötedenberi var olan 
işkence İddialarını yeniden gündeme gdtliınmiş ve va
tandaşlarım anayasal hak ve özgürlükleri zedelenerek 
hukukun üsıtJüraJüğü İlkesine gölge düişlürülimüşltıür. 

Sayım üyeler, ben Devletli ve Devlelbi temsil eden 
Hüküme'tii ciddiye alıyorum. Hele hele özel bir say
gı duyduğumuz Sayın Vural Arıkan'um bu açıkla
malarımı ciddiye aldım. İstedim ki, Türkiye Büyük 
M!i!lH©t Mecîisliınde bu konu hürce tartışı'Isım. Bunu is-
temlilş otoîialkUa, sayın üyeleri veya Sayın Hükümeti 
belirli bir yere çekmekte ne gibi bir aırmacım olabi
lir?. O zaman siız bu soruyu Sayım Vuıraıl Arıkan'a 
sıorsaydınız, bana değil. Onum bunları açıklamakta 
bir amıacı mı vardı, yoksa dürüst, ıkorekt (Carrect) mii 
olmaya çalışıyordu, halki'na ve Devletine karşı? 

İHiç soru sormayalım... Sorularımız uzun, kabul 
ediyorum, daha kısaltacağız, kuşkusuz sıayım balkan
ların da vakti yok, almayalım; aıma hiç soru sorma-
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yahni... Zaıten kanunılarımıziın geçmesi veya yaşaması 
sanısı yök. Yani muhalefetsiz bir demokrasi mü ola
cak; bunu mu ima etmek istiyorsunuz? 'Bu 'da müm
kün alamayacağı için, lütfen birbirimıiızi. suçlamaya1-
lıım. Herkes birbirini yeterince tanır. 'Biz buraya ma-
•SJÜ geldik, hangi çizgiden geldik; geçmişte birtakım 
suçlarımız oJsıaydı buralarda olamazdık. Lütfen bu 
basit ve özelikte 'bakanlara yakışmayan suçlamaları 
tok tarafa foııralkaılıın. 

.Salgılar sunıarıtti. (HP sıralanınıdan aıllktşllaır) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Caınıver. 
ı('6/160 esas muımıaırallı sözlü ısoıruya geçiyoruz. 
12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze

te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fıralt?.. Buradalar. 
Saıynn Balkan?.. Ydk. 
Soru emtetemmıiişltiır.' 
(6/169) esas numaralı sözlü soruya geçiyoruz. 
8. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 

çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) (Devam) 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

BAŞKAN, — Gündemlin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıslmına 
geçiyoruz. 

1 üntii Malda bulunan, Antalya Milletvekili Ali 
Dızdaroğlu'nun, Türk Geza (Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin DeğişjtirBmeisliınıe Dair 
Kanun Teklifinün görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alldiılaır. 
28.6.1984 tarihi 85 ineli BMıeşiılmde teklifin tümü 

ve 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
ve bunu müteakip ide verilen önergeleri© biıriliikte töeflo 
ılf ıgerıi almmış; Komisyon yeni bir rapor tanziilm et
mek suretiyle üyelere rapor dağıtılmıştır. 

(1) 82 S. sayılı Basmayazı, 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. sayılı 
Basmayazı bu Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Urail?.. Yok. 
Sayın Bakan buradalar ve cevap vereceklerini ifa

de dtmişl'erdir. Fakat bu sözlü soru önergesi için 20 
ıgün (mehil verilmiştir ve mehili tarihi ide 9.10.1984'ten 
başladığı ve süresi dolmıaldığı için, ısözlü soru öner
gesin1! «rıtelliyoruz, 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Pendik -.Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/149) 

'BAŞKAN — (6/146) ve (6/149) esals mumıaırai söz
lü sorular, soru sahibi İstanbul Milletvekili Sayın Sa
bit Batumlu'nun izini bulunmaları nedeniyle erte
lenmiştir. 

15. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan' 
in Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabrikasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

BAŞJKAN — (6/171) esas numaralı sözlü soru, so
ru sahibi Gümüşhane Milletvekilli Sayın İbrahim Tu-
ran'ın görevli bulunmaları nedeniyle ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Komiîsyonun bu raporunun okunup oıkurumaıma-
sını oylarınıza arz edeceğim : Okunmasını kabul 
edenler... Btmeyenller... Okunmaması kabul edümiş-
til\ 

Komisyonun iyeniden düzenlediği 1 inci maddeyi 
okutuyorum : 

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

MADDE 1. — Türk XDeza Kanununun 175 inci 
mıaddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde deği$tid'lJmiş[tür. 

Madde 175. — Her !kim Semavî dinilerden birime 
alit dinî işlerin yahut ibadet ve ayinin yapılimasımı 
men veya ihlal ederse lalltı aydan bir yıla kadar ha
pis ve Ibeşbin Iraldan yirmibeşbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiüllin işlenmesi sırasında oebir, şiddet, 
tehdit Veya hakaret vaki ©Ümuş lise, fail bir yıldan İki 
yıla kadar hapis ve onbin Miradan elibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezaliandırıilıır. 

Her kim Allah'a veya Semavî dinlere veya bu 
dirilerin peygamberlerinden veya kutsal kitapların-
dan veya mezheplerinden birine alenen hakaret eder-
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se bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin lira'dan el-
îibin liraya kadar ağır para cezaisi (ile cezalandırılır. 

Üçüncü fıkrada yazılı suçlar basım ve yayım su
retiyle işlenirse cezalar yaırı'sı kadar artırılarak hük-
malunur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde Sayın Rıfait Ba-
yazıit ve Sayın Reşit Ülker söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Rıfalt Bayazıt. 
(RIFAT 'BAYAZIT (Kahramanimaraş) — Sayın 

Başkan, Büyük Millet Meclisinin kıymetli üyeleri'; 
Antalya Milletvekilli Sayın Ali1 Dizdaroğlu'nun, Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin 'Değiştirilmesine Dair Kamun Teklifi ve Ada
let Kornisyonu Raporu üzerin'de, Anayasa ve inşam 
hakları konusunda Türkiye'nin de İmzalayıp onayla
mış bulunduğu ve bu suretle mülî hukuka dahil sa
yılan uluslararası anılaşmalar ve sözleşmeler yönün
den gömüşlerimi, bu madde üzeninde, arz edeceğim. 

Cumlhuriyeitimiizin kuruluşunun 3 üncü yılında 
'kabul edilip, yürürlüğe giren, ülkemizde ceza huku-
ku allamınida yapılan inkıHapların en belirgin simgesi 
olan ceza hukukuınuz din hürriyetini himaye etmiş
tir, 

Hukuk devletinde din devletli olmaz. Çünkü, hu
kuk devUdtj fikriyle, mevcut dinilerden 'birinin hatta 
birkaçınım tercihi fikri ıkâlbilli Itel'ilf değildir. Din dev
letli, ayrı dinilere rnerisup veya ikalbul ettiği dine inaın-
mayan vatandaşların kanun önünde eşitliği prensibi
me aykırı düşer. Modern ıdevlet, vicdan hürriyetine 
riayetkar, bünyelinde çeşitli din ve mezheplere ait 
topluluklara yer verir ve bunları bir bayrak altında 
eşit şartlarla yaşatır. 

Çağdaş demokraside devletin her türlü dinî dü
şünceye 'saygı göstermesi ve tarafsız olması benim
senmiştir. Dinî inançlara müeyyide konulmaması 
laikliğin en doğal sonucudur. 

Din, imsaıraiara Ibaşlkalarını arılamak iktidarımı ve
rir, Dinide taassup hürriyetin inkârıdır. İrtica, dinsiz
liğe daha yatkınıdır. Hakiki dindar irtica ve taassuba 
iltifat etmez, hakiki ıdinldar müsamahaya taraftardır. 
Dinide zorlama yoktur. Din istismarcılığı, zaman za
man, Nurculuk, ıBahalillik, Ticanilik, Süleymancultk, 
Hİzbül Tahrik, Hiızbül İsilaım ve benzeri adlar alton
da ibeliribiilen yıkıcı ve bölücü hareketler sekinde te
celli etmiştir. 

Dinde, tecavüzle uğrayan mefhumların muhtevası 
kişiden kişiye değişir. Bu tecavüz bir şahsı hedef al
madıkça dinî değerlere mücerret tezyif ve .tahkir hu
kukta cezalandırılmamıştır. Bu fiillerin müeyyidesi 
ührevidıir, ahlakidir. Tecavüz şahsı hedef almışsa, 

şahsın şikâyeti üzerine Ceza Kanunumuzun ikinci 
kitabımın, dokuzuncu babının, yedinci faslımda cezaî 
mü'eyyiildelerüni bulmaktadır. Nitekim, Ceza Kanunu
muzun mehazı olan İtalyan Ceza Kanunumun 141 
inci maddesi; «Her kim devletçe tanınmış dinilerden 
birimi tahkir maksadıyla, o dinlin mutekidini alenen 
tezyif ederse, müddeti şahsın müracaaltı üzerime bir se
neye kadar cezalandırılır:» hükmünü öngöümıüşjtür. 
Türik Ceza Kanununun ikinci kitabının «Din Hür
riyeti Aleyhindeki Cürümler» başlıklı ikinci faslın* 
da; Devletçe tanınmış olan dinler kapsamı 166, 175 
inci maddelerdeki yeni ^düzenleme, semavî dimlenden 
birine karşı vaki hakaret suçlarını cezaî müeyyide 
altına almıştır. Halbulki dinler de, semavî, beşerî dıim-
lar olmak üzere ikiye ayrıdır. Semavî dinler, ilik Pey
gamber Hazreti Aldem'den bu yana Hazreti Musa, 
Hazrdti Isa ve son peygamber Hazreti Mühammed 
aracılığıyla bildirilen tanrısal buyruk ve kurallardır. 
Semavî 'dinlere 'örnek, Musevilik, Hıristiyanlık, 
Müslümanlıktır. Beşerî dinler; totemıizrn, Brahma
nizm, Budizm gibi insan duygusunun ve düşünce
sinin kurduğu dinlerdir. Hindistan'da Hindular Bırah-
manizmıdeki ilke ve tabiat üstlü büyük bir .ruhtur. 
Çin'de Budizm bir çeşit felsefî sistemdir. Burada 
Buda'ya Tanrı gözüyle bakılır. Konfiçyüslükta ise 
ataların ruhuna tapılır. Günümüzde Doğu Asya ve 
0in toplumlarımda yaygın inanç Kbnfiçyüslüktür. 
Japonya'nın milî şuuru dille getiren Şinto dinlidir. 
İran'dan kaynaklanan Zerdlüştlük dini, daha 'ziyade 
Hindistan'ın Bombay eyaletinlde diin olarak yayılmış
tır. Görülüyor ki, muhtelif ımıilMerin ayrı ayrı din
leri vardır. 

însam Haklan Beyannamesinin 18 inci maddesi, 
Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 9 uncu (maddesi, Ana
yasamızın '24 üncü maddesi vicdan hürriyetini temi
nat altına alırken, Anayasanın 14 üncü maddesi hük
müne 'aykırı olmamak şartıyla, ibadet, dinî âyin ve 
törenlerin serbest olduğunu vurgulamıştır. Burada 
yalnız 'semavî Idinlari teminat altına almamış; genel 
ahlaka aykırı olmayan, devletçe yasaklanmamış bü
tün 'dinleri teminat aKına allmısjtır. 

Tasarıdaki bu (tefrik Anayasanın 24 Üncü mıad-
ıdesine aykırı olduğu ıglbi, 1948 senesinde kabul ediıl-
mliîş bulunan Binleşmiş Milletler İnsan Hakları Be
yannamesine ve 1950 yılında1 kabul' edilen İnsan Hak
ları Evrensel ve Temel Hürriyetlerim Koırummasıma 
Dair Avrupa Sözleşmesine tamamen ters düşmekte-
'dh\ 

Burada blir noktaya daha değinmek isterim. Ka
mu düzenine, ıgenıel ahlıalka aykırı olmayan, devletçe 
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yasaklanmamış olunan diniler, devletçe t&nımımıış din
ler anlaımıraa gelir. Bu konu Ceza Hukukumuzun 
mehazı bulunan İtalyan Oezıa Kanununun majmo şer
hinde; cilt 2, sayfa 88 - 89*da 140 ııncı maddeye iliş
kin şerhte saptanmıştır, açıktır. 

Muhterem aırkadıaşlaırıim., tasarı, 24.5.1984 tarihin
de ve 4.10.1984 tarihinde Yüoe Komisyonda incelen-
mîş ve metne bağlanımi'şltıır. Halbuki Komisyon, Hü
kümetlin görüşünü istediği zaırnam, Hükümet görüşü
mü 11.7.1984 tarihinde vermiş, birimci görüşmede bek
lememişler, aoeleye getirmiş Komisyon İkinci görüş
mede dahi bu görüşü nazara almadaın tasarıyı kabul 
etmiştir. Halbuki, Hükümetin görüşünde, Sayım Baş
bakan Turgut Özal'ım İmzasıyla gelmiştir, «Hüküme
timizde adı geçen kanon üzerimde uygulamadaki ak
saklıktan düzeltmek maksadıyla kısa. zam anda çalış-
imalara başlanacaktır. Temel kanunlarda çok adil, za
ruri halliler dışımda kısmî değişikliklere giidilkraesli sa-
kımcallıdur» ıdemim,iş, olumsuz mütalaa verilmiştir. 
Hükümet bu 'tasarıyla beraber değildir ve bu dorum, 
kanun tekliflınim muhtevasının Komisvonca etraflıca 
Imcelenmıediğini göstermektedir. Sayım Başbakanım 
lîmızıaisiiyia Yüce Meclîse gelîmiş bulunan 11.7.1984 ta
rihli olumsuz Hükümet görüşünüm nazara alımmıadı-
ğımıi ıgiösıtermiökitedliır. 

'Kanun bu şekliyle kabul edilecek olursa, Anaya
sanın 24 üncü maddesine ve insan hakları konusun
da Türkiye'nin de imzalayıp onaylamış bulunduğu 
ve bu 'surette millî hukukumuza dahil sayılan ulus
lararası antlaşma ve sözleşmelere aykırı düşmüş ola
caktır. 

Ben, esas (itibariyle kanuna ıtamamen karşı değl-
'!im. Topluca, Ceza Kanunu tümüyle birlikte ele alın
dığı zaman bunlar baştan başa incelenecektir, ceza
lar arasımda blir müspet kurulacaktıır ve yeni yen'i suç 
ihdas edilmeyecektir. Nitekim, bu 175 imci maddenin 
3 üncü fıkrası yepyeni bir suç ihdas dttrnıiışit'iır. Hal
buki, yarım gereceksiniz, Anadolu'num muhtelif yer
lerinde karı - koca kavgalarımda, baba - evlat kavga
larımda baba evlada, koca karıya, dinle, imamla küf
reder ve bu memleketlin her tarafında yaygındır. Tat-
bükaltda bunu gördük. Nihayet, bu arada bir şikâyet 
olursa, mahkemeye gidilir, şikâyet eden de «Bama ha
karet etmiştir» der, mahkûmiyet kaıraırı verilir. Tat
bikat böyledir. Bugün bunu amme havası halline sok
tuğumuz takdirde, bir ihbarla bir aile yıkılır, bir aile 
'tamamen mahvolur, memleket birbirine düşer, mez
hep kavgaları canlanmış, olur. 

Hepinizin takdirine arz ediyorum, vicdanlarımıza 
havale ediyorum, takdir sizlerindir. 

Teşekkür 'ederim. (H'P ve MDP sıralarımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayım Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (fotairibul) — Sayın Başkam, Yü

ce Meclislin sayın üyeleri; bu kamunun daha evvelki 
müzakeresi sıraisınlda birçok arkadaşımız görüşlerimi 
ileri sürmüşlerdi; bu arada ben de konuşmuş ve 
bunun aceleye getirilmemesünü, çok önemli bir kamum 
olduğunu ve teknik bakımdan karışıklık olduğu için 
de üzerinde çok durulması gerektiğini ifade etmiştim. 
Ancak, (üzülerek lifade ediyorum ki, hemen hemen 
gene aynı şekilde getirilmiştir. Benden evvel konu
şan Sayım Arkadaşım Bayaızıt, konuyu olduğu gibi 
vukufla buraya getirdiler. Ben de, Yüce Meclisin İra
desini tam kullanması1 bakımımdan bir defa daha ifa
de» ötmek işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geçen defa da ifade etmiş
tim; burada, «semavî» kelimesi kullanılmıştır. Sema
vî dlrtlenin hangi dinler olduğu bellidir. ̂ Geçen se
ferki açıklatmalarımız tutamaklarda mevcuttur, bi
raz eVvöl de değerli arkaıdaşiımızım ifade ettikleri gi
bi, semavî dinler sınırlıdır, çoğaltılamaz. Onum için, 
«Yalnızca semavî dünleri koruyoruz» dernek, omum 
dışımda kalan dinleri korumasız bırakmak demektir. 
Bu da Anayasaımızın 2 mci maddesinde ve 24 üncü 
maddesiinıde yer alan laiklik ilkesine aykırıdır. Yani, 
bu dinlerin dışında olanlara bir sataşma, bir tecavüz 
vaki olduğu zaman, mesela, buradaki Hint Büyük
elçiliğindeki bir ayine tecavüz olursa, Türk kanunla
rımda onları koruyacak bir hüküm olmayacaktır. Bu, 
olacak bir şey değildir. Şimdiye kadar bu madde 
mevcuttu. Adalet Bakamımın da belıimtiği gibi, böyle 
temel kanunlar büyük araştırmaların Sonunda yapı-
îam kanunlardır; Medenî Kanun gibli, Türk Ceza Ka
nunu gibi, Biz İtalya'dan almışız, o günden bugüne 
kaldaır 60 yıla yakın, kim'se buna dokunmamış. 

Ben Yüce Meclîse geçen sefer de arz etmiştim; 
böyle bir kamunu getirirken bir ihtiyaç oluır. «İsta
tistik var mıdır; Adalet Bakanlığının elinde lîstaiti'sitik 
var mıdır?» dedim. Yani bu konuda tecavüzler art
mış mıdır kıt, bu tedbirleri getiriyoruz, cezalan artı-
diyoruz? Bugüne kadar buma bir cevap alamadım. 
Bundan dolayı da üzgünüm. Parlamento İradesini, 
bir işlin her yönünü bildikten sonra belirtirse, oma 
kimsemin bir diyeceği yoktur; lama me olduğu ımeç-
hul, bir ihtiyaç yok oltada, suçlarda bir artma yok, 
bir değişiklik yapıyoruz!.. Bu, çok yanlış oluır. Va-
ıtaındaş bundan mağdur olur ve günüm birinde bu ka-
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mırau 'tekrar değiştirmek mecburiyetiınide katarız. Öl
çüsüz ceza yıa hâkimi ceza vermekten kaçındırır; o 
da tehlik'elıidıir yahut 'hâkütnıler tam cezayı verirlerse 
vatandaş mağdur olur. 

Geme burada ifade etmek İstediğim .bir m!ok!tıa; de
ğerli arkadaşlıaırımızın da ifade öCtikleri gibi, haka
ret kasit'i. Bu bahsim başilığı, kanundaki yeri, «Siya
sî Hürriyet Aleyhime Cütümler»diır. Yanı, ibu mak
satla konulmuştur. Öyleyse kalsitim, mutlaka sıiyasî 
hürriyet aleyhine suç lişılenmesi olması lazım gelir. 
Yamii, b&r kümsenlin, dine, dün adamıma yahut bir top-
İiaıntıya saygısızlık veya tecavüz yapması. lazım gelir; 
o birinci maddede mesela. 

ŞknıdÜ, birisi iimamra kızmış ve dinli tahkir etmek 
İçtin ıdöği de, îmamla, o hırsımldam dofllayı tanıtışıma 
yapmış, 'dlsa, bu yeni değişlilkliiğe göre, dimi tahkir et
miş, olması ihtimalıi çoktur; kasıt arananıyor çünkü. 
Bir hadise ölmüş, kızmış, koşarak gelmıiış caımffiye, 
imaima çatmuş ve hadise çıkmış. Maksadı, fcaıs'tı üımaım, 
imamım şahsî yaptığı hareket; arma tutuyoruz biz, o 
ttoplamtayı, dinî lavimi ırabaıtsız ettiği içlin, oraıya teca
vüz letmliış ıgibi ceza veriyoruz. 

Onun 'îç'in, bu, aipılkça yanlıişitır. Görülecektir ki, 
bunun "büyük zaraırliarı 'Olacaktır. O fbakımdaın, «se
mavî» ıkelıimöslinün çıkaırUkrıaisı gerekir. «Devıllötçe ka
bul edilmiş din» demeye de lüzum yok. Çünkü, «din
ler» dersek, kabuî edilmiş dinfardir. Kabul edıiölme-
yen, kamu ıdüzenine aıykurı dinleri zaiten burada ka
nunun koruması baihlis mevzuu değildıir; «ıdinlerden 
birine* tecavüz» dediğimiz zaman, bütün buradaki 
meseleleri çözmüş oluruz. 

Onun için, istiiırhamı ediyorum, Hükümetin görü-
şü'ne de katıilmadam yapılan bir şey; temeli biir ka
nun, ıTstettetik yok elde, 'böyle bir şeyi çarçabuk de
ğiştirmek haıtalı loîaıcaktır. Komisyon 'lütfetsin, kamu
mu ger* aflsınllar, üzerinde çalışılsın yahut lültfetsljm-
ler, burada verilen önergelerle düzeltiiimıiş şekfle so
kulsun. Kesin 'olarak yamlllıış yapılacağı ve Anayasaya 
da aykırı olduğu kainıaıaltinldeyiıiı. 

Saygılar sunarım. CHP sıtraılaırınldan aılkışilar) 

iBAŞKIAN — HP Grubu adıma Sayım Cahit Tu
tum, buyurun. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Dizdaroğlu'nun teklifini geri alan Komisyon, 
ek raporla metinde bazı değişiklikler yapmış ve bu 
değişikliklerle huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

1 inci maddede hemen hemen yapılan bir deği
şiklik yoktur, sadece maddedeki ceza miktarı bir 

miktar indirilmiş, bir de bir atıf hükmü çıkarılmış
tır. 

Ümit etmek istiyorum ki, Komisyon bunu, ya
pılan tartışmaların ışığı altında ya tamamen geri al
sın veya o tartışmaların ışığı altında düzeltsin.-

Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi bu teklif aslın
da (Daha evvel geneli üzerinde yaptığımız konuşma
larda sizlere bilgi vermiştik.) Kurucu Meclis zama
nımda Damşma Meclisi Üyelerinden Mehmet Pa-
mak ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun tek
lifinin canlandırılmış sekidir. O tarihte Danışma Mec
lisinde uzun tartışmalardan sonra, özellikle Hükü
metin de apaçık tavır almasına rağmen, metin ka
bul edilmiş ve Millî Güvenlik Konseyinde uygun gö-
rülmeyerek, yayınlanmamıştır. İşte o metin, şimdi 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, aslında benden önce ko
nuşan İki değerli arkadaşımın temas ettiği noktaları 
çok kısa geçmek istiyorum. 

Hazırlanan gerekçede, «Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci maddeleri yazılış biçimi ve 
kabul edilen suç unsurları yönünden çok az uygula
ma alanı ve imkânı bulmuş ve âdeta memleketimiz
de din ve inanç hürriyetinin hakaret ve saldırılara 
karşı himayesiz bırakıldığı gibi bir intibaın doğma
sına sebebiyet verilmiştir» diyor. Üzülerek ifade ede
yim ki, eğer bu gerekçeye katılmıyorsa, katılıyorlar-
sa arkadaşlarımız, kuşkusuz bu teklife «Evet» diye
ceklerdir; ama bu gerekçe, insaf ile düşünelim, hiç
bir ciddî istatistiğe dayanmayan ve ciddî bir hu
kukçu görüşüne ve içtihata dayanmayan sübjektif 
bir mütalaadan ibarettir. Sanki ülkemizde dine ve din* 
ce kutsal sayılan şeylere karşı sürekli ve yaygın bir 
kampanya, bir tecavüz varmış ve mevcut ceza hü
kümleri bunu önlemekte yetersiz kaldığı için, dinin 
âdeta himayesiz kaldığı noktasından hareket ederek, 
şiddetli ceza tedbirleri getirilmesi tezi benimsenmiş
tin Bu, en azından toplum katmanlarına bir saygı 
eksikliğini de ifade eder. Türk Ulusunun, elbette ki 
düne ve dince kutsal sayılan şeylere karşı bir say
gısı vardır, istisnaî olarak bu kurak bozanları da 
mevcut Ceza Kanunu hükümleri elbette ki kapsa
yıcıdır ve engelleyecek niteliktedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Danışma Meclisi mü
zakerelerinde önemli endişeler dile getirilmiştir. Sade
ce bir tanesine değinmek istiyorum. Bu tartışmalar 
sırasında söz alan Sayın Profesör Erginay aynen 
şöyle demektedir: «Bu teklifin kanunlaşmasına kar
şı değilim; fakat birçok alanlarda olduğu gibi, di-
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ni istismar bakımından, hatta tezvirat bakamından 
bir kısım (kişilerin diğer bazı kişileri töhmet altında 
bulundurup, bu Kanun hükümlerine solkmak isteye
cekleri de akla gelebilir. Filan yerde otururken fi
lanca şöyle bir küfür savunmuştur, bu itibarla ka
nun önünde bir suç işlemiştir deyip, saf vatandaşların 
aleyhine bazı hususlarda tezvirat yapılabilir. Bunu 
önlemek gerekir. İkincisi; en çok korktuğum, gerici
lik bakımından bu kapının yenli yeni kapıların açıl
masına imkân vermesidir.» 

Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Bayazıt arkada
şımın açıkça belirttiği gibi, bunun uygulamada son 
derece önemli bazı ihtilafları yaratabileceğini gözden 
uzak tutmamak gerekir. Bir bilim adamımızın bu 
konudaki endişelerim sizlere bir paragraf halinde 
sunmak istiyorum; aynen şöyle demektedir: «Hâkim
lerin bu hükmün uygulanmasında çok dikkatli dav
ranmaları gerekir. Çünkü, gayesinden uzaklaştığı 
takdirde Ibu hüküm, cemiyet için fayda tevlit etmez, 
Çok zararlı da olabilir ve hükmün ilgası zaruretini 
ortaya çıkarabilir. 

Bury'nin naklettiği şu mütalaada isabet vardır: 
«Mukaddesata idil uzatma cezalarının ilgası acil bir 
zarurettir, ikide bir ortaya çikan ve hiçbirinin hiç-
kimseye faıydası olmadığından başka, bazen din per
desi altında hususî kötü maksatlarım tatminine yol 
açtıkları için, uğrunda taptıkları davaya; yani dine 
bile zararı dokunan takibat rezaletlerinin önü alın
malıdır.» 

Saygıdeğer (milletvekilleri, 1 inci maddede, aslın
da Sayın Komisyonun ihmal ettiği en önemli nokta 
kasıt unsurudur. Burada görüşlerimi sizlere şöyle 
sunmak istiyorum: 

Aslında, 175 inci madde metninde «devletçe tanı
nan dinler» ibaresi vardır. Filhakika Sayın Ülker ar
kadaşım, bu tabirin aslında bazı ihtilaflara neden 
olabileceğini, bu nedenle bunun bir başka sekte dö
nüştürülmesi gerektiğini ileri sürdüler. Bu görüşte 
olanlar çoktur ve haklılık nedenleri de vardır; ama 
«semavî dinler» demek suretiyle, bu karışıklığın ön
lenebileceğini sanmıyoruz. Zaten Sayın Ülker arka
daşımızın da, ıbu ibarenin işleri daha da karıştırabi
leceğini ileri sürmüştür. 

Şimdi, devletçe tanınmış din konusu, Kurucu Mec
liste yapılan müzakerelerde üzerinde en fazla du
rulan konu olmuştur. O zaman Sayın Adalet Komis
yonu Sözcüsü (bu «devletçe tanınmış» deyiminin çı
karılmasını isteyen önergelere karşı görüş bildirirken 
aynen söyle demektedir: 

«Onun için devletçe tanınmış ibaresi hem mehaz 
(kanunda yer almıştır ve rasgele konmamıştır, hem 
de Ceza Kanunu ülkemizde kabul edilirken aynen 
alınmıştır. Bu bakımdan ölçüyü kaçırmamak la
zım, Bunun yine metinde olduğu gibi devletçe tanın
mış din ibaresinin muhafaza edilmesi pek çok yan
lış anlamları, pek çok ihtilatları önleyecektir. Aksi
nin kabulü halinde, hakaret alabildiğine genişleyecek
tir ve 'bizi pek çok ihtilatlara, hatta vicdanları ra
hatsız öden sonuçlara götürebilecektir. O bakımdan, 
devletçe tanınmış kelimelerinin metinde muhafazası 
uygun olacaktır» demektedir,. 

Nedir bu? Mevcut Ceza Kanunumuzun 175 inci 
maddesi, dinler arasında cezaî himaye bakımından 
(bir tercihte bulunmamıştır. Bu, esasen laiklik ilke
sinin doğal bir sonucudur. Nitekim, 175 inci madr 
dede «din» tabiri değil, «(devletçe tanınmış dinler
den biri» tabiri kullanılmıştır. 

Kanunda kullanılan ibare, ibeiki maksadına uy
gun değildir; Sayın Ülker bunu belirttiler. Kanun as
lında sarahaten men edilmemiş veya Türk mevzua
tıyla kabili telif dinleri kastetmektedir. «Devamına 
müsaade edilmiş ve Türk mevzuatıyla kabili telif 
bulunan dinler 175 inci maddedeki himayeden fay
dalanırlar. Maddenin tatbiki için resmî makamlarca 
din hakkında bir tanıma muamelesinin vücudu şart 
değildir» şeklindeki bu ifadeler Yargıtay Ceza Ku
rulu zabıtlarından alınmıştır. 

Sayın Komisyonun 1 inci maddede ihmal ettiği 
asıl önemli husus, fiilin, tahkir maksadıyla işlenmiş 
olması zorunluluğudur. Şimdi 'bu kaldırılmaktadır. 
Bu konuda, umumî kasıt yeterli değildir. 175 inci 
maddede haklı olarak, umumî kasıttan başka, husu
sî kasıt da aranmaktadır. örneğin;dinî işlerin, iba
det ve ayinin icrasını men veya ihlal filinin neticesi
ni bilerek ve isteyerek işlemek iradesi kâfi değildir. 
Bu fiilin, dinlerden Ibirini tahkir maksadıyla, yani böy
le bir saikle işlenmiş olması lazımdır. Aslında, uy
gulamada 175 inci maddedeki «tahkir» kelimesine ge
niş olarak mana verilmekte, tezyif ve hor görme hu
susu da bu kapsam içinde mütalaa edilmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, sizlere, belki düşünce
lerinizi etkileyebileceğini sandığım küçük bir tablo 
sunacağım. Elimlizde şu anda, 175 inci maddenin 
tadili ile ilgili, en azından benim tespit edebildiğim 
ibeş metin var. Birincisi, Danışma Meclisi Üyesi 
Mehmet Famak -ve arkadaşları tarafından verilen 
metlin. İkincisi, Danışma . Meclisinden Sayın Pa-
mak'ın teklifi; kabul edilerek geçirilen metin^ Üçün-
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cüsü, Sayın Dizdaroğlu'nun ttdkllifi. Dördüncüsü, 
TBMM Adalet Komisyonumuzun birinci teklif hak
kındaki bininci raporu ve nihayet buradaki müzake
relerin ışığı altında geri alındıktan sonra getirtilen son 
rapor. Eğer 175 inci maddenin orijinal metnini de 
sayarsanız, altı tane metin oluyor. Balkınız, ilginç 
tablo şu: 

(Mevzuatın yürürlükteki metinde 175 inci madde
ye muhalefetin ceza miktarı bir ayla, altı aydır. Sa
yın Mehmet Pamalk ve arkadaşlarının kanun teklifin
de üç ayla, (bir yıldır. IDanışma Meclisinden geçen 
metin altı ayla, 'bir yıldır. Sayın Dizdaroğlu'nun met
ni altı aylıa, bâr yıldır. TBMM Adalet Komisyonu
nun ilk raporunda bir yılla, iki yıldır ve nihayet şim
di tartıştığımız Adalet Komisyonunun ikinci teklifin
de altı ayla, bir yıldır. Böylesine, hemen hemen çok 
kısa bir zaman kesiti içinde birbiriyle bu derece çe
lişen ve miktarları bu derece değişen cezalar tespit 
edilir de Yüce Meclis ıbunu Ikanunlaştırabilr mi? 
Mümkün müdür bu? Ceza hukuku, en ziyade dik
kat ve 'ihtimamı gerektiren ve hazırlanması son de
rece özel ihtisas isteyen bir şeydir. Bakınız, o tarih
te 'Sayın Hükümet Sözcüsü bir görüşümüz üzerine 
verdiği cevapta son derece tutarlı şu düşüncelere yer 
vermektedir: 

«Ceza Kanunumuz 1926 yılında yürürlüğe girmiş, 
uzun yıllardan Iberi muhtelif değişikliklere uğramıştır; 
36 defa muhtelif vesilelerle tadil edilmiştir. Bu bü
yük kanunlarda mutlaka ki cemiyetin ileri gelen te
rakkisine, sosyal <ve ekonomik yapının değişmesine 
göre kanunların değişmesi de tabiîdir. Bunun İçin 
bir şey ileri sürülemez. Nitekim, muhtelif vesilelerle 
bu değişiklikler yapılmıştır; ancak Ceza Kanunu, 
Medeni Kanun gilbi kanunlarımız, bizim temel ya
salarımızdan bazılarıdır. Bunlar üzerinde değişiklik
ler yapılırken, bu değişikliklerin tümüyle ele alın
ması daha doğrudur. 

Şu bakımdan ki, Ceza Kanunu muayyen bir sis* 
teme göre yapılmış. Özellikle burada bahis konusu 
olduğu için arz edeyim; hakaret suçları için; baştan 
(başlayarak devletin şahsiyetine hakaret, kanunlara 
hakaret, Cumhuriyete hakaret, din ve dünen mukad
des sayılan şeylere hakaret; diğer taraftan bayrağa 
hakaret, vazifeli memura hakaret veyahut şahsa ha
karet... Bu şekilde bir insicam dahilinde bunların 
hepsi düzenlenmiş ve 'birbiriyle hemahenk bir şey 
kurulmuştur. 

Bu sebeple, Hükümet olarak görüşümüz de, bun
ların tamamının ele alınması ve bu kanun teklifinin 

burada görüşülmesi, Hükümetin bu şekilde Ceza Ka
nunu üzerinde yaptığı hazırlıkların da nazarı dikka
te alınması idi.» 

Saygıdeğer milletvekilleri, Hükümet çırpmıyor, 
«Böyle bölük pörçük tekliflerle Ceza Kanunu gibi 
anakanunda - Hemen demin size arz ettiğim ve (bir
biriyle çeliştiği apaçık olan - bazen 6 ay, bazen 
1 yıl, bazen 2 ay gibi değişik şekillerde cezalar tak
dir edilerek, anametinde böyle gelişigüzel müdahale
ler yapılması inslicamı bozar» diyor. 

Ortada nihayet din ve dince kutsal şeylerin tah
kiri söz konusudur. Ceza Kanununda tahkir kav
ramı, için, çeşitli nedenlerle ve çeşitli sebeplerle ya
pılan hakaretler için çeşitli maddeler vardır; bun
lar arasında bür denge olacaktır. Böyle kanun tek
lifleriyle Ceza Kanununda önemi değişiklikler yap
maya kalkmayın, demek istemektedir Hükümet. Bu
günkü Hükümet de aynı görüştedir. Sayın Bayazıt 
bunları buradan okudular. 

Saygıdeğer milletvekilleri, sözlerimi bitirirken kısa
ca şunu iarz edeyim: Bu metin kabul edilmemelidir. 
Çeşitli ihtülatlara neden olabilecek ve aslında iyilik 
yapılırken, belki bir kötülüğe neden olabiliriz. 

Bu konuda hassasiyetinizi ve konuya olan ünsi-
yetinizin azamî bir şekilde karara esas alınmasını 
ve bu konuda göstereceğiniz duyarlılıkla Meclislimi
zin anakanunlar konusundaki tavrının da ortaya ko
nulacağını; umuyorum. 

'Bu vesileyle, grubum adına hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komis
yon söz istiyorlar mı efendim? Söz istemiyorlar. 

Şimdi iki üye söz istemiş ve konuşmuş bulunmak
tadır. Halkçı Parti Grubu adına da Sayın Tutum 
konuşmuş bulunmaktadır. Bu itibarla, İçtüzüğün 73 
üncü maddesine göre 1 inci madde üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

RÜŞTÜ ŞAROAĞ (İzmir) — Sayın Başkan, şa
hısları adına imkân yok mu efendim? 

BAŞKAN — Efendim, iki üyeye söz verebiliriz, 
73 üncü madde: «Tüzükte başkaca bir hüküm yok
sa, her konuda, her siyasî parti grubunun grupları 
adına ve iki üyenin kendileri adına birer defa ko
nuşma hakları vardır. Bu konuşmalar yapıldıktan 
sonra görüşmelerin devam etmesine dair önerge 
veritmemişse, Başkan görüşmelerin tamamlandığını 
bildirir. 

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge veril
miş ve bu önerge de Genel Kurulun işaret oyuyla 
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kabul edilmiş İse, 1 inci fıkra gereğince siyasî parti 
gruplarına ve milletvekillerine ikinci defa konuşma 
hakkı doğar.» demektedir ki, İçtüzüğe göre müza
kereler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu konu üzerinde verilmiş önergeler vardır, ge
liş sırasına göre okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesinin 1 İnci 

fıkrasında gösterilen ceza miktarı, Kanunun diğer 
maddeleri ile ilgili cezalara göre, fazla görüldüğün
den, maddenin cezaya müteallik kısmının aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmesini arz ederiz^ 

«6 aydan 1 yıla kadar hapis» 
Sabahattin Eryurt Osman Bahadır 

Erzurum Trabzon 
Mustafa Çorapçıoğlu Ertuğrul Gökgün 

Balıkesir Aydın 
Emin Alpkaya 

Niğde 

BAŞKAN — Sayın Eryurt, daha önce vermiş 
bulunduğunuz önerge üzerine Komisyon yeni bir 
rapor tanzim etmiş. Bu önergenizdeki talepleriniz ye
rine getirilmiş imlidir? 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Getirildi. 
BAŞKAN — O halde bunu 'geri almanız müm

kün mü? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Geri 

almaya lüzum var mı? önergeyi Komisyon kabul 
etti. Bu önerge istikametinde yeni kanun teklifi ola
rak getirdi. 

'BAŞKAN — Biz, önergelerin oylaması bakımın
dan kolaylık olsun diye, bize yardımcı olmanız ba
kımımdan. 

SABAHATTİN ERYURT i(Erzurum) — Yok 
efendim, geri almaya lüzum yok. önerge kabul 
edildi, 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin (Sıra Sayısı 82) 1 inci 

maddesiyle değiştirilmek istenen Türik Ceza Kanunu
nun 175 inci maddesinin 1 indi fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Nuri Topkaya Mehmet Topaç 
Ordu Uşak 

Özgür Barutçu Mustafa Sabri Güvenç 
Diyarbakır Niğde 

İsmail Dayı 
Bakkesirı 

Madde 175. — (Fıkra 1) 
Her kim semavi dinlerden (birine ait dinî işlerin 

yahut ibadet ve ayinin yapılmasını men ve ihlal 
ederse 6 aydan 1 yıla Ikadar hapis ve 5 bin liradan 
25 bin İkaya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lır. 

BAŞKAN — Başka bir önerge daha var, okutu
yorum. . 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci mad

desiyle değiştirilen Türik Ceza Kanununun 175 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Ural Cahit Tutum 
İstanbul Balıkesir 

Coşkun Bayram Onural Şeref Bozkurt 
Adana Çanakkale 

Vehbi Batumanı 
Adana, 

Madde 175. — Her kim Devletçe tanınmış din
lerden birini tahkir maksadıyla dinî işlerin yahut iba
det ve ayinin yapılmasını men: ve ihlal ederse 3 ay
dan 1 yıla kadar hapis ve 50 bin liradan İOO bin li
raya Ikadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Başka bir önerge daha var, okutu
yorum: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesinin 3 

üncü fıkrasında yazılı «dinî inançlara» hükmünün 
maddeden çıkarılmasını arz ederiz., 

Sabahattin Eryurt Osman Bahadır 
Erzurum Trabzon 

Mustafa Çorapçıoğlu Ertuğrul Gölkgün 
Balıkesir Aydın 

Emin Alpkayai 
Niğde 

IEJMİN ALPKAYA (Niğde) — 'Ben tümüna kar
şıyım, ben yoktum. 

BAŞKAN — İmzanız var Sayın Alpkaya. 
EMİN ALPKAYA (Niğde) — Efendim, 5 ay ev

velki imza. 
BAŞKAN — Olabilir. Biz de anılan okuyoruz. 

efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Ceza Kanununun 175 inci maddesinin son 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
«Üçüncü fıkrada yazılı suç, basın, yayım yoluy

la işlenirse, ceza bir misli artırılarak hükmolunur.; 
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Birinci fıkrada yazılı suçların basın ve yayım yo
luyla teşvik ve tahrik edilmesi halinde aynı ceza uy
gulanır.» 

Osman IBahadır Sabahattin Eryurt 
Trabzon Erzurum 

Emin Alpkaya Ertuğrül Gökgün 
Niğde Aydın 

(Mustafa Çorapçıoğhı 
Balıkesir 

'BAŞKAN — Diğer Ibir önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin (Sıra Sayısı 82) 1 inci 

maddesi ile değiştirilmek istenen Türk Ceza Kanu
nunun 175 inci maddesinin son fıkrasında yer alan 
«'birinci ve» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Cahit Tutum Coşkun Bayram 
Balıkesir Adana 

Hasan Altay M. Turan Bayezit 
Samsun Kahramanmaraş 

Ömer Kuşhan 
Kars 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük M!illet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa önerisinin 175 inci mad

desine «Tahkir kastı» ibaresi eklenerek fıkranın aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmesini öneririz. 

Reşit Ülker İbrahim Ura! 
İstanbul İstanbul 

Hüseyin Aydemir Ali Rıdvan Yıldırım 
İzmir» Tunceli 

Ömer Kuşhan 
Kars 

1 inci fıkranın önerdiğimiz 'biçimi: 
ı«Her kim dinlerden birini tahkir maksadıyla dinî 

işlerin yahut ibadet ve ayinin yapılmasını men ve ih
lal ederse altı aydan bir yıla kadar hapis ve heşbin 
liradan yirmibesbin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır.» 

GEREKÇE 
ıDin hürriyetine karşı işlenen suçların en önemli 

ayırıcı unsuru suçun manevî unsurudur. Failin bir 
dinî tahkir maksadıyla hareket etmesi suçun ayırıcı 
vasfıdır. Failin, dinî hisleri, o dine inanan kimsele
rin dinî inanç ve ibadet hürriyetlerini rencide ede
cek nitelikte bir harekette bulunması ve bu hiçimde 
kast taşıması şarttır^ 

Kaş'tı bu şekilde olmayanları, 'örneğin din adam
larından biriyle araları açılmasından dolayı yapılan 
bir tartışmanın ilbadet ve ayin yapdmasını men ve ih
lal kabul edilmesi 'büyük hir adaletsizlik olur. Bu 
madde kaynak İtalya'dan alınmış, 'bugüne kadar de
ğişiklik görmemiştir. Acele bir değişiklikle yanlışlık ya
pılmak ihtimali çoktur. 

Komisyon üyeleri Adana Milletvekili Sayın Coş
kun Bayram'ın ve Malatya Milletvekili Sayın İlhan 
Dinçel'in muhalefet şerhlerine katılmamak mümkün 

Vatandaşlar arasında bazı Miatlara yol açması 
çok muhtemeldir. Bu nedenle fıkraya «tahkir kastı» 
eklenmelidir. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum, daha önce ver

miş olduğunuz ibir önerge var; ıbiraz evvel okundu* 
O önergede de, «tahkir kastı» nın eklenmesini talep 
ediyordunuz. Şimdi ikinci bir önerge daha vermiş bu
lunuyorsunuz. Hangisini işleme koyalım efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — ıSayın Başkanım, 
orada, «devletçe tanınmış din» tabiri yoktu; «mevcut 
dinlerden birini» talbiri 'vardı. Onun Üçin yeni Öner
geyi lütfederseniz imemnun olurum. 

IBAŞKAN — O halde o önergeyi işleme koyma
yalım?. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet, geri alıyo
rum; işleme koymayın efendim. 

BAŞKAN — Peki. 

Yeni önergeyi işleme koyuyorum efendim, 

Diğer önergeyi okutuyorum :, 
Türküye Büyük Millet Meclîsi Yüksek Bakanlığına 

Görüşülmekte olan yasa önerisinin 175 inci mad
desinin 1 inci fıkrasından «semavî» sözcüğünün çıka
rılmasını öneririz. 

Reşit Ülker , İbrahim Ural 
İstanbul İstanbul 

Hüseyin Aydemir Ömer Kuşhan 
İzmir Kars 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Gerekçe : Yürürlükteki fıkra metninde «Devletçe 
tanınmış dinlerden birini» denmekte idi. Bundan 
maksat «devletçe men edilmeyen ve genel ahlaka ay-

Jkırı olmayan dinler» dir. 
Semavi dinler ise devletçe men edilmeyen din

leri değil, sınırlı dinleri kapsamaktadır. Bu fıkra bu 
sınırın dışında kalan dinlerle ilgili din hürriyetini ko
ruma dışında bırakmaktadır. Bu" haliyle Anayasamı-
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zın 2 nci ve 24 üncü maddesinde yer alan laiklik il
kesine aykırıdır.» 

BAŞKAN — Teklifin 1 inci ve müteakip mad
delerinin İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komis
yona iadesini havi bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin İ ve müteakip 

maddelerinin bir defa daha görüşülmesi için Komis
yona iadesini içtüzüğün 88 inci maddesi uyarınca 
arz ve teklif ederiz. 

Alâeddin Kisakürek Alaattin Fırat 
Kahramanmaraş Muş 

Mehmet Onur Mümtaz Güler 
Kahramanmaraş Uşak 

Ahmet Turan Soğancıoğlü 
Siv&s 

BAŞKAN — Teklifin 1 inci ve müteakip mad
delerinin Komisyona iadesini havi önergeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci ve müteakip maddeleri Komisyona 
iade edilmiştir. (Alkışlar) 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalma
mıştır. Sözlü sorularla, basılıp yarın dağıtılacak ve 
16.10,1984 Salı günkü birleşim gündemine girecek 
olan Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kındaki Kanun Hükmünde Kararnameyle, Karayol
ları Trafik Kanunundaki Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun Tasarısını sırasıyla görüşmek için, 
16 Ekim 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapaıiraıa Saati : 16.45 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Hınıs - Varto deprem' konutlarına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakam İsmail Safa Girafın yazılt 
cevabı (7/198) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederini. 

Saygılarımla. 
Hilmi Naıllbantoğlü 

(Erzurum Milletvekili 

Soru 1. 1966 yılında vukua gelen Hınıs - Varto 
depremi için yörede ne gibi konut yapımı yapılmış
tır? 

Soru 2. Bu depremin sonucu yapılmış olan ko
nutlar nitelik ve nicelik bakımından yeterli bulun
makta mıdır? 

Soru 3. Yeterli bulunmamakta olduğuna göre 
yapılacak işlerin programlanması için bir hazırlık ya
pılmakta mıdır? 

Soru 4. Son 29 Ekim 1983 tarihli Erzurum il
çelerindeki deprem nedeniyle 1985 yılında yapılacak 
konutlar meyaninda bu Hınıs - Varto deprem konut 
gereksinmelerini de gidermek mümkün müdür? 

T. C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 10.10.1984 
Afet 'işleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : L-016-064-064/9728 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tLGtt : 21.9.1984 gün ve 7/1984l840-07(X)3 sayılı 
yazınız. 

19.8.1966 ıtarilhli Varto depremi «se'bdbiyle yörede 
yapılan deprem konutlarına ilişkin olarak Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilrrii NaHbantoğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde be
lirtilen hususların cevabı aşağıda sunulmuştur, 

1. 19.8.1966 Varto depreminde Erzurum ilinde 
Hınıs, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerinin muhte
lif köyleri hasar görmüştür. Depremi tak'üben bir 
kısım afetzedeye geçici iskânlarım kendileri sağla
ması için nakdî yardımlar yapılmış, Jbir ksmı için 
de çeşitli tipte uzun süreli geçici iskanlarını sağla
yacak (barınaklar yapılmış ve 'geçici iskânları •böy
lece sağlanmıştır. 

Bu yöredeki afetzedelerin daimî iskâna kavuştu
rulması 1975 yılından itibaren yeniden ele alınmış
tır. Günümüze Ikadar 2 köyde ihale yöntemi ile 196 
konut, 3!6 yerde E.Y.Y. yöntemi ile 592 konut ol

mak üzere toplam 788 konut inşa edilmiştir. 
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Halen 15 yerde 79 konut inşaatı E.YY. yönte
miyle devam etmektedir. Yine muhtelif7yerlerde baş
layan 3'69 'konut hak sahiplerince ek 'borçlanma ya
pılmadığı ve yapımlarına da devam edilmediği için 
programdan çıkarılmıştır. 

2. (Yapılan ve yapılmakta olan konutlar henüz 
tüm afetzede hak sahiplerinin ihtiyacına yetecek sa
yıda değildir. 

Yukarıda .'belirtildiği ıgi'bi E.Y.Y. yöntemi İle haş
lanan konutlardan gerekli teknik şaftları taşımayan
lar tespit ettirilmiş, 'bunların yıkılıp yeniden yaptı
rılmaları veya gerekli ıslah ve takviyelerinin yapıl
ması için afetzedelere ek kredi imkânı tanınmıştır. 

3. Henüz kendilerine konut yapılmamış olan 
hak sahiplerinden konut İhtiyacı olanlara gerekli 
yardımın yapılabilmesi bütçe imkânları içinde pey
derpey programlanacaktır. Ayrıca Avrupa Konseyi 
tskân Fonundan kredi almak üzere hazırlanan bir 
projeye bu afetzedeler de dahil edilmiştir. 

4. 30.10.1983 depremi nedeniyle yapılmakta olan 
konut inşaatları bilindiği gibi yer yer (bitmiş ve kısa 
•bir süre İçinde 'bitirilmek üzeredir. 

1966 depremi afetzedeleri ayrı bir uygulama ola
rak ele alınmış ve yürütülmektedir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ncdbantoğlu' 
nun, Erzurum Hınıs ilçesinde arkeolojik kazı yap
tırılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Ba
kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/199) 

Türkiye Büyük Millet Med'isi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederini. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

(Erzurum Milletivekili 

Soru 1. Erzurum îli Hınıs İlçesinin Karaço-
(ban Kasabası Sarıvdi 'Mahallesinde bir (URiARTU 
KALINTISI) olduğu 'bilinmekte midir? 

Soru 2. Bu kalıntı için bir arkeolojik araştır
ma kazısı yaptırmak yararlı olacak mıdır? 

ISoru 3. Olacaksa, 'böyle bir kazı işlemine 1985 
yılında başlatmayı planlayabilir misiniz? 

I TC 
Kültür ve Turizm1 Bakanlığı 

Eski Eserler ve Müzeler 8.10.1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 0&5-710,0/9655 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye- Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik 21 Eylül 1984 gün ve 

7/199-18411 sayrtı yazıları, 
İlgi yazı ve ekinde yer alan Erzurum Miüetve* 

kili Sayın Hilmi Nalbarrtoğlü'nun Erzurum îli, Hınıs 
ilçesi, Karaçoban Kasabası, Sıraselvi Mahallesinde 
arkeolojik kazı yapılmasına ilişkin yazüi soru öner
gesinde geçen konular incelenmiştir, 

1. 1974 yılında Erzurum tli, Hınıs ilçesi, Ka
raçoban Kasabasında yeni yol yapanı sırasında bazı 
antik eserlerin ortaya çıkması üzerine konu Erzu
rum Müze Müdürlüğüne intikal ettiriMıiş ve adı ge
çen müze uzmanları tarafından yerinde inceleme ya
pılmıştır. 

Yapılan inceleme sonucu, burasamr Urartulara ait 
bir yerleşim merkezi olduğu ve daha sonra Türkler 
tarafından iskâ'i edildiği anlaşılmıştır. Uzmanlar ta
rafından. yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya çı
karılan seramik eserler ve taş kabartmalar Erzurum 
Müzesine taşınmış ve söz konusu yerin yerel önlem
lerle korunması sağlanmıştır, 

2. Ülkemizde arkeolojik önemi olan binlerce 
yerleşim yeri bulunmaktadır. Bütçe ve eleman duru
muna göre her yıl ortalama 70*e yakın yerde arkeolo
jik kurtarma kazısı yapılmaktadır. 

Söz konusu yerde arkeolojik kazı yapılması büt
çe, plan ve eleman durumu ile önem sırası göz önüne 
alınarak ele alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim 
Mükerrern Taşçtoğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nâlbantoğlu' 

nun, Erzurum yöresindeki linyit ocaklarına ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Bü
yükbaşın yazılı cevabı (T/201) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim, 

Saygılarımla. 
Hümi NaflSbantogjlü 

Erzurum Milletvekili 

— 363 — 



T. B, M. M. B: 11 11 , 10 . 1984 O: J 

Soru 1. Erzurum İlinin : 
a) Pasinler İlçesi Pekecik linyit ocağı ile 
b) Hınıs İlçesinin Zernalk (Kuşluca) Köyündeki 

linyit ocağının işletmeye açılmasını düşünüyor mu
sunuz? 

Soru 2. Bu gibi linyit ocakları TKİ tarafın
dan bilindiğine ve zaman zaman işletildikleri halde 
neden zaman zaman işletme dışı bırakılıyor? 

Soru 3. Bakanlığınız veya TKl'nin zaman pers
pektifi içinde marko düzeyde bir işletme entegrasyon 
programlaması yapılmıyor mu? 

Soru 4. Yukarıda bahsedilen linyit ocakları iş
letmeye açılmayacaksa, Hınıs, Tekman, Karayazı ve 
Pasinler'e Sımak, Silopi ve Cizre linyitlerinden veril
mesi mümkün mü? (Not : Yukarıki linyit ocakları
nın işletilmesi tercih edilmektedir) 

TC 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 11.10.1984 

Bakanlığı 
Tetkik, Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 156-B-lst. Şb. 
Md.-053-1373/76629 
Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbant-

oğlu'nun yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 21 Eylül 1984 
gün ve 7/201-1851-O7O38 sayılı yazısı ekinde gönde
rilen Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Erzurum yöresıinldeki linyit ocaklarına ilişkin 
yazılı soru önergesi. 

Konunun tetkiki sonunda tespit edilen hususlar 
aşağıda belirtilmiştir. 

1. a) Pasinler İlçesi Pekecik linyit ocağı 1985 
yılı üretim programına alınmış olup, 10.500 tonluk 
satılabilir linyit üretimi programlanmıştır. 

b) Hınıs İlçesinin Zernak (Kuşluca) Köyünde 
TKl'nin linyit sahası mevcut değildir. 

2. Pekecik ve Zernak'taki linyit ocaklarında za
man zaman üretimin kesilmesi, sıcak ve ılık mevsirn-
lerdeki ^alep azlığından ileri gelmektedir. Aynı du
rum Erciş ve Karlıova ocakları için de geçerlidir. * 

3. TKİ Kurumu Doğu Linyitleri İşletmesi Mües
sesesinin önemli yatırım projelerinden, DLİ Müesse
sesi olma projesi, Erzurum - Balkaya İdame Projesi, 
Erzurum - Oltu İdame Projesi, Erzurum - İspir İda
me Projesi, Bingöl - Karlıova Projesi, Erzurum -
Aliçeyrek - Pekecik İdame Projesi ve Erzurum - Aş
kale İdame Projesi 1984 yılı yatırım programındadır; 
Görüldüğü gibi Pekecik İşletmesiyle ilgili olarak da 
yatırım projesi mevcuttur. 

4. Yukarıda belirtilen linyit ocaklarından Pe
kecik İşletmesi 1985 ylılı üretim programına alınmış
tır. Hınıs, Tekman, Karayazı ve Pasinler ilçelerine 
Güney Anadolu Asfaltit ve Linyit İşletmesi Mües
sesesinin Sİlopi ve Şırnak üretim bölgelerinden as
faltit tahsisi yapılmıştır. Ancak 'bu bölgelerde 
dekapaj firmalarıyla TKİ arasındaki İhtilaflardan do
layı üretim aksamaları meydana gelmiştir. Bu sebep
ten söz konusu ilçelere, şu anda adı geçen ocaklar
dan asifaltılt verilmesi mümkün «görülmemektedir. Mü
essesede dekapaj çalışmaları hızlandırılarak üretime 
geçilmeye gayret edilmektedir.. Üretimin başlaması 
halende tabiatıyla gereği yapılacaktır. 

Hınıs, Tekman, Karayazı ve Pasinler'e DLt Mü
essesesinden ek4i listede belirtilen tahsisler yapılmış
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

KÖMÜR TAHSİS DURUMU 

Kaza Adı : 1984 - 1985 Kışı Kömür Tahsisi 

Hınıs 

Tekman 

Karayazı 

Pasinler 

2 500 Ton 
1 000 
ı: ooo 
1 000 

500 
500 

1 000 
4 000 

500 
1 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Balkaya 
Aşkale 
İspir 
Baltkaya 
tspif 
İBalkaya 
Aşkale 
Balkaya 
Sütkans 
İspir 

t>m<( 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

11 İNCİ BİRLEŞİM 

11.10.1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZdL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Sayıştay Komisyonunda' açık bulunan üyeliğe 

seçim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İstanbul Milletvekili .Sabi't 'Batumlu'nun, 

bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in pasa
port almak için müracaat eden vatandaşların duru
munu incelemek üzere kurulduğu iddia edilen komis
yonun tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

4. — femir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapukule Gümrük Kapısındaki/kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

6. — İstanbul Milletvekili ıSabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 

olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
istanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/149) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) 

10. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimliyle ilgili beyanı 
na ilişlkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

11. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
«İDünya gençlik yüı» nedeniyle yapüan çalışmalara 
iliıkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

13. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ügilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gijbi tedbirler alındığına üişkin Başlbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

14. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, oirbus 
uçaiklaıının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

15. — Gümüşhane Milletvekili ibrahim Turan'ın, 
Kelkit Sümerbank Ayakkabı Fabrikasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S Sayısı : 82'ye 1 inci Ek 

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

Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) 

Adalet Komisyonu Rapora 

T.C, 
Türkiye Büyük Miltet Meclisi 

Başkanlığı 4.10.1984 
Addet Komisyonu 
Esas No,:2\10l 
Karar No.ı: 43 

(TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğjlu'oiun Türk Ceza Kanununun 175* 176, 177 ve 178 inci maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun Teklifi Komisyonumuzun 14.6.1984 tarihli 27 ve 20.6.1984 tarihli 28 inci bir
leşimlerinde görüşülerek kabul edilmiş ve konuya ilişkin 20.64984 tarihli 36 sayılı raporumuz Başkanlığa 
sunulmuştu. 

Teklif Genel Kurulunun 28J6.1984 tarihli 85 inci birleşiminde görüşülmekteyken İçtüzüğün 89 uncu mad
desi gereğince maddeler üzerinde verilen önergelerle birlikte bir kez daha görüşülmek üzere Komisyonu
muzca geri alınmıştır. 

Söz konusu Teklif, maddeler üzerinde verilen önergelerle birlikte Komisyonumuzun 3.10,1984 tarihli 1 inci 
birleşiminde Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanbğı temsiloileri ve Teklif sahibimin de katıldığı 
toplantıda yeniden incelenip görüşülmüş ve Teklifin maddeleri üzerinde yapılan değişiklik ve düzeltmeler 
aşağıda açıklanmıştır. 

L Teklifin 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki para cezasının yukarı haddi «yirmibeşbin» olarak tespit 
edilmiş, ikinci fıkradaki hapis cezası «tbir yıldan iki yıla kadar», üçüncü fıkradaki hapis cezası «bir yıldan üç 
yıla kadar» şeklinde düzenlenmiş her iki fıkrayada ayrıca para cezası ilave edilerek son fıkranın başında bu
lunan «Birinci ve» kelimeleri metinden çıkarılmış, üçüncü fıkrada yazılı fıkranın basım ve yayım suretiyle işlen
mesi halinde cezaların yarısı kadar artırılacağı hükme bağlanmıştır. 

2. Teklifin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «dinlerden» kelimesinin başına açıklık getirmek üzere 
«semavî» kelimesi eklenmiş, fıkradaki hapis cezasımn aşağı haddi «bir yıldan, iki yıla çıkarılmış» para cezası 
«ykmibin liradan yüzbin liraya kadar» sekinde düzenlenmiştir. 

İkinci fıkranın başında yer alan «Dinî görevlilerin» ibaresi «Semavi din görevlerinim» şeklinde değişti
rilerek, («yapmalarından dolayı» kelimelerinden sonra «kendilerine karşı» kelimeleri ilave edilmiştir. 

3. Teklifin: 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hapis cezasının aşağı haddi «altı aydan, bir yıla» 
çıkarılmış, ikinci fıkradaki hapis cezasının yukarı haddi «tbir yıldan, altı aya» indirilmiş para cezasımn yukarı 
haddi «onbeşbin» olarak belirlenmiştir. 

4- Teklifin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki «hakarette bulunur» ibaresi «hakaret yapar» şeklinde 
değiştirilmiş, fıkradaki hapis cezasının yukarı haddi «üç yıldan, bir yia» indirilmiştir. 

ikinci fıkradaki hapis ve para cezasının aşağı ve yukarı hadleri artırılmış* üçürtcü fıkrada yer alan «yarı nispe
tinde» İbaresi «yarısı kadar» şeklinde değiştirilmiştir. 
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5. Teklifin 5 inoi ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun Onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali DİZDAROĞLU 

Antalya 

Üye 
Coşkun BAYRAM 

Adana 
{Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Akif KOCAMAN 

Gümüşhane 

Başkanvekili 
Ahmet İlhamı KÖSEM 

Malatya 

Üye 
özgür BARUTÇU 

Diyarbakır 

Üye 
İlhan DİNÇEL 

Malatya 
'(Muhalefet şerhlim eklidir.) 

Sözcü 
Mustafa Uğut ENER 

Kütahya 

Üye 
Sabahattin ERYURT 

Erzurum 

Üye 
İhsan Nuri TOPKAYA 

Ordu 

Üye 
Salih ALCAN 

Tekirdağ 

Üye 
Selahattin TAFLIOĞLU 

Yozgat 
Tümüne karşıyım. 

MUHADEFET ŞERHİ 

1. 175 indi Maldldeniln laisuK metninin bMlnci ftoıasıınldla yer lallan «Kialhlkilr ımalklsialdii» ıtalbirlilrin andliindien çı-
klarılllrnıiş dlrnası, 'taltlblitafcçJatr arafsunda son derece dteğilşülk yorusmillairîa neden ofllalblillliir ve valtandlaşlkr anasında 
d>a fbiaizn lihllfflaltllaira ytaü) laçar endtifştiisM toşıimialktöayıırn. Oezla 'Klanıunuinıuın 50 yia yialkın yylguClanimlaismlda ibu «ıtah-
klür Iklaisltı» varidi ve hâlklimılerliimiz Ibunu ıbu sekiyle uyıgullaimııışdiaırdıır. Mialdlde mdtlnlilnden Ibu ıtalbliriin çıifcar-ıfflmaısı 
miadldlöyte aimlacı aslan ıbiir oıyguliairnıa ıgenlişlliiğli ıglaliMır dü'§ıülnceislilrtdeyliım. 

2. Deg îlilrlJlen her 4 m'alddedeM haplils cezaisi ımllkıtiarlliaırının adlt ısınnıtflarının da uygun ofllrrüaidıığı 'kanusun-
dayuim. Zira ceza nlJgpidtii yülkiseMilkçe uıytgulianımia şaınisliarı ısiaınıdd# Iklaldar kıollaly lofllmalm'alkltialdır. Her 4 miald-
dldddkfi IhiapUs dezlafflanıinın lasigarî IbJalddiinün Ibu idarede yülkısdk töıitutaası, cezanın uygulanma Iklalbliİyietlilnii ve mad
delerin (islerlik ıslanışını azalltlaıdağı endfişjeislihıi ıta'şınıafcüayıım. Arz öderlim. 

Coşkun Bayram 
Msm Mİldflvdklİi 

ıMUHAUBFErr ŞERHİ 

1. Tasarının. tülnıühe muhalMiim. 
2. la) 175 taoi makide mıdtlnlilne '(Tahfojir matoaldlıyiı) >Jbaıreslin(ln eMenımesli Ihıulsulsumldlalki önerge reddedll-

diginden Ibu fılkranın mdveult dlunıimuyilla fcialbultüne mufaıaMlm.' 
ib) 175 inci ımıaddeınliln 2 ve 3 üncü fıiktfatana ayrıca paım cezası Ikoınutaasıınia ımuhdllilfilm. 3.10.1984 

İlhan Dinçel 
MlalMjyia Mfiffldüvtelklffî 

' Klorrisıydnj üyesi 

, T. B. M. M, (S. Sayısı : 82'ye 1 inci ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞÎ METİN 

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

MADDE 1. — Türk Ceza Kanunun 175 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 175. — Herkim Semavî dinlerden birine ait dinî işlerin yahut ibadet ve ayinin yapılmasını men 
veya ihlâl öderse altı aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan yirmlheşbin liraya kadar ağır para ce
zası üe cezalandırılır. 

Eğer ıbu fiilin işlenmesi sırasında cebir, şiddet, tehdit veya hakaret vaki olmuş ise, fail bir yıldan iki yıla 
kadar hapis ve onlbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Her kim Allah'a veya Semavî dinlere veya hu dinlerin peygamberlerinden veya kutsal kitaplarından veya 
mesheplerinden birine alenen hakaret ederse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Üçüncü fıkrada yazılı suçlar basın ve yayım suretiyle işlenirse cezalar yarısı kadar artırılarak hükmolunur. 

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 176 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 176. — Her k'im Semavî dinlerden birini tahkir maksadı ile bu dinlerce kutsal sayılan veya mabet

lerde bulunan eşyayı yıkar veya bozar veya eşyaya diğer <b'ir suretle zarar verirse iki yıldan beş yıla kadar 
hapis ye yirmlbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Semavî din görevlilerinin görevlerini yapmaları sırasında veya görevlerini yapmalarından dolayı kendi
lerine karşı bir cürüm işlendiği takdirde o cürmün kanunen belli olan cezası altıda bir oranında artırılarak 
hükmolunur. 

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 177 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 177. — Her kim ibadethanelere konulmuş abide ve benzeri eserleri veya kabristanlardakii mah-

küfcatı bozar veya mezarları tahrip ederse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bunlardan 'birini dinî duyguları incitebilecek şekilde kirletenler üç aydan altı aya kadar hapis ve beşbin li

radan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 178 inci maddesi aŞağida yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 178. — Bir kimse bir ölünün naaş ve kemikleri hakkında hakaret yapar veya meşru olmayan 

bir maksatla birinin naaşım yahut kemiklerini alırsa, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan yir
mlbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bunların dışında, her kim bir ölünün naaşım tamamen veya kısmen alır veya ruhsat almaksızın bir naaşı 
mezardan çıkarır yahut kemiklerini alırsa altı aydan bir yıla kadar hapis ve onbiin liradan yirmibeşbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu cürüm kabristana veya ölü gömülmeye veya muhafazasına mahsus diğer yerlerde memur olan 
yahut kendilerine naaş ve kemikler tevdi olunan kimseler tarafından işlenirse, yukarıda yazdı cezalar yarısı 
kadar artırılarak hükmolunur. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• i' " • •• — — — İ » ı I I 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 82'ye 1 inci ek) 




