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III. 

w. 

— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— GELEN (KACITLAR 

— YOKLAMALAR 

— 'BAŞKANLIĞIN GENEL KURU-
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
261 

262 

264,292 

264 

264 

1. — Kütahya MiletveTdli Alhmet Büyük-
uğurdun, İStanibul Boğazında yapımına, haşla
nan Faitiıh Köprüsü konusunda gündem dışı 
konuşması 

2. — Burdur MiltotiveMi Necip Oğuzhan 
Arttulkoğlu'nun, milî hâkimiyetin. ve Meclis 
demokrasisinin tem'inaltı konusunda gündem 
dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 

264 

264:267 

267 

1. — Adana MMetvdkiK Cüneyt Canver' 
in, TBMM Başfoanlıik DıVanı üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi (4/1116) 267:268 

2. — İçel Mile'tlve'kiii Durmuş Fikri Sağlar' 
in, TBMM Başfcanlıik Divanı üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi (4/115) 268 

Sayfa 
3. — Ereğli Havzai Palhtaliyesi Maden 

Aimdesin'in Huflculkuna Müıteail'iik Kanunun 4 
ündü Maddesinin Değişltiriflmesline Dair Ka
nun Tasarlısının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (1/647, 3/807) 268 

4. — 23 ilde uygulanması TBMlM'ce 
13.3.1985 tarihinde onaylanmış bulunan sıkı-
yön^ttato; Ankara, Artüvin, Edirne, Erzincan, 
larrifa ve Ordu Merinden 19.7.1985 günü saalt 
17.00*den itibaren kalldırıtonasına, diğer 17 Mde 
19.7.1985 günü saat 17.O0rden itibaren 4 ay 
süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezke
resi (3/804) 268:282 

5. — 1 ilde uzatılması ve 11 ilde ilan edil
mesi TBMlM'ce 13.3.1985 tarihinde onaylan* 
muş bulunan olağanüsltü halin; Antaliya, Ço-. 
rum, Samsun, Tökaıt, Tralbzon .ve Zonguldalk 
illerinden 19.7.1985 güinü saat 17.00'den iti
baren kaldırimasına, Bursa, İçel, Kahraman
maraş, KooaeH, Malatya ve Sivas Merinde. 
19.7.1985 ,günü saat 17.00'den itibaren 4 ay 
süre ile uzatılmasına dair Başbakanlıfk tezke
resi (3/803) 268:282 

6. — Arikara, Artvin, Edirne, Erzincan, 
İzmir ve Ordu Merinde 19.7,1985 günü saat 
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Sayfa 
17.00iden itibaren 4 ay süre ile olağanüstü hal. 
ilan edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/808) 282:283 

SORULAR VE CEVAPLAR 283 

283 A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Erzurum Milletvekili H M Nalbant-

oğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşki
latına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/357) 283 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbant-
•oğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kö
mür ürötüm ve satışlarına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 283 

3. — Erzurum Milletvekili Hillmi Nallbant-
oğlu'nun, Türkiye Kömür İşleCmelerine İlişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/359) 283 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin 
sözlü sorusu ve İçişleri Balkanı Yıldırım Ak-
bulut'un cevabı (6/317) 283:285 

5. — İçel Milletvekilli Ali İhsan Elgİn'in, 
tasfiye halindeki bazı bankaların eski yönetim 
kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/325) 285 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer%ı, 
Türkiye'de F - 1>6 uçaklarının yapılması pro
jesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başlba
kandan sözlü soru önergesi (6/328) 285 

i7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Gençl'ik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/331) 285 

8. — Adana Milletvekilli Cüneyt Ganver'in,. 
cezaevlerinde bulunan fiklir suçlularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 285 

19. — Adıyaman MMeCvekİi Ahlmet Sırrı 
Özbek'in, Adıyaman tli Gölbaşı İlçesinde ku
rulacağı iddia edilen termik santrala -ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/345) 285 

10. — Zonguldak Miılletvekilli Muhteşem 
Vasıf YüceTin, Türkiye Sakatları Koruma Millî 
Koordinasyon Kuruluna aliıt paranın almaç dışı 
kullanıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/353) 285 

Sayfa 
11.. — Çanakkale Milletvekili Onura! Şe

ref Bazkumt'un, millî gelir dağılımını göste
ren ista'tis'tlikî verilere ilişkin Başbakandan söz
lü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başlbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/354) 285:288 

12. — Eskişehir Milletvekili Münir Se
vinçlin, Kütahya 11 eski Gediz Ilçestain bele
diye hizmetlerinıden faydalanabilmesine iliş
kilin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un cevabı (6/356) 288:289 

13. — Konya ' Milletvekili Salim OErellin, 
Konya itli Cihanbeyli İlçesi entegre süt ma
mulleri ve soğuk bava deposuna ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişteri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/361) 289:290 

14. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Konya İlindeki telefon santra! sistemine iliş
kin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önerge
si (6/363) 290 

15. — Konya Milletvekili Salim EreFin, 
Konya M Beyşehir (İlçesi linyit kömürü re
zervlerine ilişjkin Enerji .ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 290 

16. — Konya Mıiılletivekiıli Salim Erel'in, 
Konya M Beyşeniır lılçesindelki spor tesislerine 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/365) '290 

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in işkence yaptıkları iddiası ile yangılanan 
resmî görevlilere ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 290 

18. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirlin, 
açığa alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/368) 290 

19. — Malatya Milletvekili Ayhan Fı
rat'ın, Türkiye Taş Kömürü .Kurumu Genel 
Müdürlüğü Zanguldak İstetmeleri Personeli
nin ikramiyelerine liişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaiklar ©akanından sözlü soru önergesi 
(6/369) 290 

20. — Balıkesir Milletvekili Davut Albacı-
gil'in, Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının su
lanmasına ilişiktin Enerji ve Talbliî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 290 

21. — İçel Milletvekili Edip özgençlin, 
fındık ihracatındaki «Fon» uygulamasana iliş
kin Devlet Bakanı ve Başibakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/371) 290 

— 260 — 
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Sayfa 
22. — İzmir Milletvekilli Rüştü Şardağ' 

im, Türk Hava Yolan Genel Müdürlük bina
sının ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/372) 290 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 291,292 

1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif
leri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddele- . 
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek 
ve Üç Geçici Madde Elkdtenmeısii Hakkında 
Kanun Hükmünde Karannıame ve Tarım, Or
man ve Koyişlieri Komisyonu Raporu (1/530) 
(S, Sayısı : 315) 291 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun,. Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddderiınin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Adafet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci 
ek) 291:292 

3. — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Vera
set ve İnltikal Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Haklkınıda Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (î/684) (S, Sa
yım: 318) 292 

4. — 21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 
1985 Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/689) (S. Sa
yısı : 329) 292:293,339:342 

Sayfa 
5. — 2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sa

yılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı 
Müşterek Enfrastrüfctür Programı Gereğince 
Tüıkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerime* 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesinle Daıiır Kanun Tasarısı ve Milî Savun
ma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/654) (S. Sayısı : 330) 293:295,302 

6. — Bazı Suç Faiilferi Hakkında Uygu
lanacak Hükümlere Dair 7.5.1985 tarih ve 
3198 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1699, 3/794) (S. Sayısı : 333) 295:319,331,343:346 

7. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerimin 
Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek Mad
de İlavesiyle 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Mad
desinin (!a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Ka- . 
nununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine 

~Dak 7.5.1985 Tarih ve 3197 sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince 
Cumhurbaşkanınca bür daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Adalet Komis-
yanu Raporu (1/698,3/793) (S. Sayısı : 344) 319:331, 

338,346:350 
8. — Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı 

ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/694) (S. Sayı
sı : 335) 331:338 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saıat 15.00 t̂e açıldı. 
Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu, 

Türk tarımının içinde bulunduğu sıkıntılar, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan, bazı 

görevlere kadınların aünmaması, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbanıtoğlu da, mem

leketimizde küçük hidroelektrik santralılarının artırıl
ması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Portekiz'e gidecek olan Dışişleri Bakam Vahit 
Halefoğlu'nım dönüşüne kadar Dışişleri Bakanhğına, 
Devlet iBakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 

İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemi'nin dönüşüne kadar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'm; 

Vekillik etmelerinin uygun 'görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunukiu. 

•— 261 — 
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MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp'ın 30 Mayıs 
1985 Perşeimbe günkü ©irleşjiınde, Mecliste cereyan 
eden olayların tutanaklara tarafsız bir şekilde aıkıset-
tiritaediğiınıe dalir gündem dışı beyanı üzerine yapı
lan araştırma sonucunda, geçmişte olduğu gibi bu
gün de TBMM görüşmderinin tutanaklara sadalkat-
le geçirildiğine dair Başkanlılk tezkeresi Genel 'Kuru
lun ftiıligiisine sunuldu. 

Genel Kuruttun 7 Haziran 1985 Ouma günü ile 
10 Haziran 1985 Pazartesi günleri de toplanması ve 
5 Haziran 1985 Çarşamba ıgünûnden başlamıak üzere 
Genel Kurul ıtoplaıntıllarının 10.00 - 13.00 ve 14.00 -
19.30 saatleri abasında yapimasına dair ANAP Gru-
ibu Başifcanvelfciinin örnerM kaibul edildi. 

Konya Milletvekili Salım Eagel'in, üıst düzey yö-
neticlerinlin ek görevlerine liılişjfckı ((6/342) sözlü soru
suna, Devlet Balkanı Kâzını Oksay, 

Adıyaman Milletvekilli Ahmet Sırrı Özbek'in, Ata
türk Barajı göl alanında ıkaîacalk dlan Samsat İlçe
sine ilişkin (6/344) sözlü sorusunla Devlet Bakam Ah
met Karaevlii ve, 

Kahramanmaraş Milletvekilli ıM. Turan Bayezit' 
in, mufotaıriların birilklmıiş ödeneklerine iilişjkiın (6/355) 
sözlü sorusuna da Maliye ve Güimrüik Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin, 

Cevap verdiller; soru sahipleri de cevaplara karşı 
gönüşiîisrîni açıklüadılar. 

Erzurum M.Mleltvekiiili Hilmi Naliban'toğlu'nun 
(6/357), (6/358), (6/359), 

Simfop M.illet)vekii Hıiılmi Biçer'in (6/328), 
İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 
Adana Milletvekilli Cüneyt Canverlin (6/342), 
Çanalklkale Müetvefcilli Onural Şeref Bozkurt'un 

(6/354), 
B^kişdhjir Mıillelfcvefcil Müdir Sevinç'in (6/356), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/368), 
Malatya Miiılletveiki'li Ayhan iFırat'ın (6/369) ve, 
Baltoir MiHeCvekifi Davut Abacııgll'in (6/370), 

Tasarı 
1. — özel öğretim Kurumları Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/701) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tirihi : 4.6.1985) 

Sözlü sıoru önergeleri, lilgiili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

Istanlbul Milletvekilli Feridun Şjatkür Öğünç'Ün 
(6/317), 

İçel Mıilletvöfcii Atti thsan Elgin'in (6/325) ve, 
İçel MiHfâCveMl Edip özgenç'in, (6/371), 
'Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili (ba

kanlar Genel1 Kurulda hazır foulüınimadıklanndan; 
Adıyaman Mİletvekİi Ahmet Sırrı. Özbek'in 

(6/345) ve, 
Konya M#ietveki!İi Salim Erel'in (6/361), (6/363), 

(6/364), (6/365), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahiplerinin laynı Mr-

leşimde görüşülmüş başka önergesi bulunmadığın
dan; 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 
C6/353) sözlü soru önergesi, soru sahibi görevli oldu
ğundan; """^ 

Adana ıMlleÜveklili Cüneyt Camver'in (6/367) söz
lü soru Önergesi, mehil verildiğinden; 

İzmir Mülldtivelkıiİi Rüştü Çardağ'ın (6/372), sözlü 
soru önergesi de, ısoru sahibi izinli olduğundan; 

Ertelendiler, 
Istanhul Milletvekili Feridun! Ş/aklir Öğünç'Ün, 

(6/303), (6/309) ve (6/312) sözlü soru önergeleri, so
ru, sahibi ikinci cevap gününde de Genel Kurulda 
hazır bulunımadığıından düştü. 

Maden Kanunu Tasarısının (1/662) görüışimeleri 
tamamlanaralk ıtülmü ıkabûl eitdildi ve kanunlaştı. 

5.6.1985 Çarşamiba ıgünü saıait 10.00'da toplanmak 
üzere ibirl'eşime saat 20.35'te son verldü. 

Başjkamı 
Başlkanıvekiii 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâitüp Üye 
Çanlkırı Kırklareli 

Saffet Sakarya Cemal Özbilen 

Rapor 
1. — îcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 6 Arkadaşının 
ve İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arkada-

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 6 . 1985 Çarşamba 
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şmın 2004 Sayılı İcra ve iflas Kanununun 3890 Sayılı 
Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkra
sının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/690, 2/99, 
2/226) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 4.6.1985) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yayım
ladığı dergiye ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.5.1985) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tarım kesimine yatırım yapan yabancı fir
ma ve sermayeye ilişkin Tarım, Orman ve Köyîşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.6.1985) 

3. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım, Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1985) 

4. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man köylülerinin kalkındırılmaları için yapılan çalış
malara ilişkin Tarım, Orjnan ve Köyişleri Bakanın

dan sözlü soru önergesi (6/381) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.6.1985) 

5. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.6.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Hatay çiftçisinin buğday nakliye sorununa 
ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/570) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.5.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yeminli özel teknik bürolara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakamndan yazılı soru önergesi (7/571) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980 ve 1984 yıllarında hizmet ve sanayi sek
törlerinde çalışan lise ve yüksekokul mezunlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/572) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.6.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.R.T. Meclis saati haber bültenlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/573) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 3.6.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Şafii : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvelali Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Saffet Sakarya (Çankın) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 

HI. — YOKLAMA 

BAŞKAN —. Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Bursa Milletvekili Mustafa Ertuğrul Ünlü'ye ka
dar yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur'un, 

İstanbul Boğazında yapımına başlanan Fatih Köprü
sü konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı Kütahya Milletvekili 
Ahmet Büyükuğur söz istemişlerdir; kendilerine söz 
veriyorum; buyurun efendim. 

AHMET BUYUKUĞUR (Kütahya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İstanbul' 
un fethedıldıği o güzel 29 Mayıs gününde, İstanbul' 
un ve 2 kıtanın 2 yakasını «Fatih» adıyla uzanarak 
tutacak olan Boğaz köprüsünün temel atma törenin
de, İstanbul'un fethindeki heyecanla, Sayın Cumhur
başkanımız Kenan Evren ve Başbakanımız Turgut 
özal çok anlamlı konuşmalar yaptılar. Neticede, 
köprünün temeli Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan 
Evren tarafından atıldı; İnşallah daha birçok temel 
atma töreni nasip olsun. 

Ülkemiz, insanımızın çalışkanlığı, kabiliyeti, ta
biî kaynaklan ve coğrafî avantajlarıyla gelişmişliğin 
zirvesinde yer almaya layıktır. Bu cennet vatan, ta
rih boyunca dünyanın en ileri medeniyetlerini bağrın
dan çıkarmanın haklı gururuna, bu aziz millet de, 
gelişmiş ve medenî olmanın tarihî tecrübesine sahip
tir. Milletlerarasında geri kalmamızın meşru ve ma
kul bir sebebi olamaz. Milletimize, doğru hedefler 
gösterildiği, önüne konulan maniler kaldırıldığı, bir
lik ve beraberliği bozulmadığı sürece aşamayacağı 
engel ve çözemeyeceği mesele yoktur. Fatih Köprü
sü, işte bu anlayış ve huzurun kısa zamandaki mey-
vesidir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tasarrufların en 
iyi projelere akması, serbest pazar ekonomisi kural

larına riayet edilerek gerçekleştirilmektedir. İktisa-
den gereği ödeme gücüne sahip bulunan bu Fatih 
Köprüsü de çok kısa zamanda tamamlanarak halka 
açılacak ve yeni tasarruflar, yeni projeleri takip ede
cektir. 

Sayın milletvekilleri, şehirler toplumun aynasıdır. 
Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi şehirlerin düzenli ve 
planlı oluşuyla ölçülür. İkinci Boğaz köprüsü olan 
Fatih Köprüsü, çevre yollarıyla İstanbul trafiğini ra
hatlatacak, ayrıca medeniyetin ulaştığı en son köprü 
inşa tekniklerini taşıyacağından, İstanbul'un harika 
güzelliğine güzellik katacaktır. (HP sıralarından 
«Amacı ne?» sesleri). 

Amacı söyledim. 
Sayın arkadaşlarım, iktisadî ve sosyal gelişmenin 

bir göstergesi olan ikinci Boğaz köprüsü, Fatih Köp
rüsü, insanımız içindir. Esasen kalkınma insan için
dir. Temelinde insana sevgi ve saygının, insana hiz
metin esas alınmadığı bir hareketin anlamı yoktur. 
Devlet, millete hizmet için vardır. Devleti ve mille
tiyle can cana, Fatih ismiyle de ecdadıyla birlikte 
kurulacak ikinci Boğaz köprüsünün İstanbullunuza 
ve aziz Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, sebep olanlara, tüm emeği geçenlere ve geçecek
lere şükranlarımı sunar, bundan önceki benzer eser
lere hizmeti olanları da minnetle anar, hepinize say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
2. — Burdur Milletvekili Necip Oğuzhan Artuk-

oğlu'nun, millî hâkimiyetin ve Meclis demokrasisinin 
teminatı konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Saym Necip Oğuzhan Artukoğlu, 
buyurun. Yalnız 5 dakikayı geçmemesini çok rica 
ediyorum. 
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NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Muhterem Reisi, 
sayın milletvekilleri; muhalefete mensup bazı değerli 
üyeler, maden ve köy korucuları kanun tasarılarının 
müzakereleri esnasında ileri sürdükleri bazı müta
laalarda, Türkiye'de ve dünyada cereyan eden de
mokrasi kesikliklerini kendilerine has bir şekilde ima 
etmişlerdir. Bu münasebetle millî hâkimiyetin ve 
Meclis demokrasimizin teminatı üzerinde konuşma 
zaruretini hissettim. 

Bu teminat, esas itibariyle millet ile devlet kuv
vetleri arasındaki şuurlu bir denge ile itibarını ko
rumasını bilen Türkiye Büyük Millet Meclisinden iba
rettir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Nere
den çıkıyor bu? 

FERİT MELEN (Van) — Gündem dışı olmuyor 
Sayın Başkan? 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) — 
Hemen ifade ebeyim ki, 1 asra yakın bir müddet 'bir
çok memleket münevverini siyasetten uzak tutan se
beplerden biri ve en başlta geleni bu teminat mües-
sesesindekİ eksikliktir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gündem dışı mü
essesesi çok güzel kullanılıyor. 

'NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) — 
Muhterem milletvekillileri, yukarıdan tabana doğru 
alkılcı bir tarzda... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, mu
halefete mi cevap veriyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Artukoğlu, bir daklika. 
Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Muhalefete mi 

cevap veriyorlar? Anlaşılmıyor. 
BAŞJKAN — Hayır, öyle bir şey yok efendim. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) — 
Teminat üzerine konuşuyorum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? İçtüzük ve Anayasada gündem 
dışı konuşmaların hangi maksatlarla ve hangi ko
nularda yapılacağı açılk açık belidir. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) — 
Demokrasinin teminatı üzerine konuşuyorum efen
dim, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Demokrasinin temi
natı başka yerde konuşulur sayın hatip, burada değil. 

BAŞKAN — Sayın Artukoğlu, siaden ricam şu : 
Siz benden Meclis çalışmaları ve demokratik niza
mın teminatı hakkında söz istediniz. Ben de bu mak

satta zatı âlinize söz verdim. Bu Mbarla, iğneleyici, 
muhalefeti hedef tutucu veyahut da herhangi bir kim
seyi hedef tutucu konuşmalardan sarfınazar ediniz 
ve şayet konuşmalarınızda böyle bir yer varsa, ora
ları geçiniz, 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) — 
Pek tabiî efendim. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıdan tabana doğru 
akılcı bir tarzda gelişmekte olan demokratlık cum-
hurliyeti Atatürk, millete ve gençliğe emanet edeiiden 
'beri hayli zaman geçmiştir. Bununla beraber, bugün 
millî hâkimiyet fikri ve Meclis demokrasimiz kesin 
teminata kavuşmamıştır. Eski dönemde vuku bulan 
mutlak siyasî dahilî gerginlikler düşmanlarımızın iş
lerine yarar hale gelmiş, bu yüzden demdkrasimizde 
bazı kesiklikler yer almıştır. Ama, demokrasilerdeki 
zaafların kendi kendine iyileştiğini, yani eksiklerin 
yine demokrasi içinde giderildiğini umumî bir kaide 
olarak göz önünde tutmamız daha doğru olur. 

Millî hâkimiyeti temsil edenler, demokrasinin iti
barını korumakta gereken dikkat ve hassasiyeti sağ
ladıkları takdirde, Meclis demolcrasisinin teminatı 
milletin bizatihi kendisinden başkası olamaz. Ancak, 
millî hâkimiyeti temsıil edenlerle millet arasında yer 
alma itiyadında olan herhanlbi bir vesayeti hukuk 
'kaJbul dememiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Yıldönü
münde tertiplenmiş olan Milî Egemenlik Sempozyu
munda bu teminatı sağlayan denge hakkında maale
sef bir açıklama yapılmamıştır. Bunu bir an önce 
Meclis huzurunda açıklamak hayatî zarurettir. Bu
gün millî hâkimiyetin tem'slilcisi olan bütün siyasî par
tiler demokrasimizin ihtiyacı olan teminatı Türk Mil
letinden istemek mevkilindedirler. Bu vesileyle, Ana
vatan iktidarının bugüne kadar demokrasimizin iti
barını korumakta takip ettiği yolun geleceğe güvenle 
'bakmamızı mümkün kıldığını ifade etmek isterim. 
Anavatan iktidarı 1,5 yıldır demokrasimizin ve İk
tisadiyatımızın iyileşmesi yolunda fırkamızın prog
ramından taviz vermeden, dünyanın gözleri önünde 
müldtfimiziin itimat ve teveccühüne layık olmaya ça
lışmaktadır. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Parti 
kongresi mi burası? 

YİLMAZ İHSAN HASTÜRK (Istanlbul) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Artukoğlu, bir ricada bulu
nacağım efendim. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) — 
Muhalefete de temas edeceğim* 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, onu te- ! 
min öderim, müsaade buyurun. 

iNECÎP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) — 
Muhalefete de temas edeceğim. I 

BAŞKAN — Efendim, şimdi rica ederim, parti 
(konusunu bıra'kınız. Benden, demokrasimin teminatı 
ve demokratik nizamın işlerliği hakkında söz istedi
niz; bu itibarla bu istikamette konuşun. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) — 
Tamam efendim. 

Demokra'sliım'iz iyile^türiimeden iktisadiyatımızın 
iyileştirilmesinin mümkün olmayacağını göz önünde 
tutarak, Türkiye Büyük Millet Meclislinde ve vatan 
sathında bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi grup
ları arasında medenî ve olgun ilişkileri, diyalogları de
vam ettirmek, gerginliğe meydan vermemek esas itti
haz edilmiş ve bunda muvaffak olunmuştur, Bu 
nazik meselede, Meclisteki bütün grupların aynı anla
yış içinde olduğuna şüphe yoktur. Bu yolda eskiyi 
diriltmek ve devam ettirmek arzusunda olanlar, mil
letçe bir kere daha reddedileceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri, demokrasimizin iyileş
tirilmesi için bu gayret ve fedakârlıklar lazım ve 
kâfi gelebilir; ancak demokrasimizin itibarının ve 
güvenliğinin teminat altına alınması için bu gay
ret ve fedakârlıklar kâfi değildir. Diğer bir tabirle, 
Meclis demokrasimiz teminat altında olmadan ikti
sadiyatımızı iyileştirmede vecd içindeki gayretlerimi
zin nereye kadar devam edebileceğini kimse tah
min edemez. Keza, Anayasamızı dünyanın en mü
kemmel anayasası yapmakla ve duvarlara «Hâki
miyet kayıtsız şartsız milletindir» yazılarını yazmak
la da, demokrasinin itibarı ve güvenliği teminat altına 
alınamaz. Bu mümkün olmadan, millî hâkimiyet ye
rine ' zümre hâkimiyeti yolu daima açık kalacaktır. 
Tarihin acı tecrübeleri, dünyanın en zeki, en çalış
kan ve en kahraman milletinin geride bırakmaya ça
lıştığımız haline, dünyanın en kötü idaresinin sebep 
olduğunu bize göstermiştir. İmparatorluğun yıkılışını 
hazırlayan dönemden yakın zamana kadar bu kötü 
idarelerin, zümre hâkimiyetlerinin ve yeni bir ve
sayet zihniyetinin eseri olduğunu biliyoruz. Bu ve
sayet zihniyeti, hiçibir zaman milletçe meçhul kalma
mış olan bir teşkilatın mensuplarına aittir. Milletimiz 
bunları Sultan Birinci Abdülmecit zamanından beri 
iyi tanımaktadır; seçimlerden sonra büyük bir hayal 
sükûtuna uğramışlardır. Maalesef onlara mensup, 
hukuk dışı icraatlar yapmış katı devlet erkânının 
bir kısmını hâlâ iyileştirememişizdir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — De
mokrasiyle Abdülhamit'le falan ne alakası var? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, geniş müsamahanızın devamını dile
rim. 

BAŞKAN — Sayın Artukoğlu, lütfen sabrımızı 
taşırmayın. Biz, zamanın dar olması"sebebiyle yazı
larınızı tetkik etmek fırsatını bulamadık; ama zatı 
âlinize ' güvendik, bu itibarla güvenimizi suiistimal 
etmeyiniz. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

Bir müddet evvel başlayan buhran çıkarma hare
ketleri bu zihniyetin bir mücadelesidir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ne 
buhranı beyefendi, ne buhranı? 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) 
Bunu yatıştırmaya çalışıyoruz; müştereken bu buh
ranı yatıştırmaya çalışıyoruz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Za
tı âlinizin oradaki konuşması buhrandır baştan aşa
ğı. Bu konuşma talihsiz bir konuşmadır. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — önce demok
rasiyi öğren. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) 
— Meclis demokrasimizin teminat altında olması, 
ancak demokratik cumhuriyetin kâ'besi olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve hükümetlerinin akılcı bir 
şekilde, devlet kuvvetleriyle, milleti vesayet zihniye
tine karşı eğitmesi, demokrasinin eksikliklerinin an
cak demokrasi ile giderilebileceğini öğretmesi ve 
aralarında kuvvet dengesi sağlamasıyla mümkündür. 
Bunun muvaffak olacağına en büyük delil, Kurtuluş 
Harbimizdir. Şehit ve kurban verilmeden nasıl kur
tuluş harbi olmamışsa, aynı şekilde demokrasiyi züm
re hâkimiyetine karşı korumak imkânsızdır. Büyük 
demokrasiler bütün dünyaya bunun en güzel misalini 
vermektedirler. Bu ülkelerde devlet başkanlarının 
birçoğu elim kayıplara uğradığı halde, teminat mü
essesesi lağvedilmemiştir. Demokrasimizi akılcı usulle 
yukardan tabana götürürken millete güvenmeye 
mecburuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir yandan lüzum
lu kanunla kuvvet dengesine imkân sağlarken, di
ğer yandan devletin en büyük temsilcisi tarafından 
devletin ve demokrasimizin aslî sahibinin millet ol
duğu, demokrasimizin vasiye ihtiyacı olmadığı mil
letimize ilan edilmeli ve milletimiz emanatin sahibi 
olduğunu bilmelidir. 
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Büyük demokrasilerde millet, emanetine sahip 
olmasını böyle öğrenmiştir. Türk Milleti kendisine 
emanet edilen demokrasi nizamını korumakta dün
yanın en muktedir milleti olma hasletine sahiptir. 

YILMAZ İHSAN H A S T Ü R K (istanbul) — Ak
sini iddia eden mi var sizden başka efendim? 

BAŞKAN — Sayın Artukoğhı, vaktiniz doldu, 
Kitfen efendim. (HP sıralarından «15 dakika oldu» 
sesleri) 

NBCIP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Devamla) 
— Bitiyor efendim. 

Muhterem efendiler, demokrasimizin hakiki vas
fına kavuşması meselesinde Anavatan iktidarının ge
tireceği hâl şeklinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
de geniş destek bulacağına inanıyorum. Diğer taraf
tan, millî hâkimiyetin temsilcisi ve milletin mura
kabesine tabi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, hukukun üstünlüğü ve demokratik cumhuriyet 
ilkeleri karşısında kuvvetler ayrılığı fikri altında di
ğer kuruluşlarla aynı çizgide tutulamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin proto
kolünün hâlâ karara bağlanmamış olması, zümre 
hâkimiyetinin millî hâkimiyete üstünlüğü fikrine bağ
lı olanların eseridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri müşavere, muhabere ve ulaştırma imkânla
rından mahrum bir şekilde, dünyadaki emsallerin
den farklı olarak görev yapmaya çalışırlarken, dev
letin her kademesinde yer alan ve dünyada emsali 
görülmemiş israf önlenememiştir. 

Millî hâkimiyetin ve Meclis demokrasimizin iti
barını ve güvenliğini teminata kavuşturacak tedbir
lerin, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesi, 
demokrasi tarihimiz için şerefli bir dönüm noktası 
olacaktır. 

Yüce heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sorum, usulünüz hakkında olacak Sayın Başkan. Bu 
konuşma metnini zatı âliniz önceden sansür ettiniz 
mi; usulünüz gereği? 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim. Daha evvel 
de beyan ettim, dün saat 21.00'e doğru çalışmaları
mız 'bitti; burada 6 saat çalıştıktan sonra evimize 
gitme durumunda kaldık. Arkadaşımız bu konuda 
bir konuşma metni hazırladığını bana beyan ettiler 
ve ben de... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben met
ne de karşı çıkıyorum; metin olur mu? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayın 
Nal'bantoğlu, herkesten evvel siz söyleyemezsiniz bunu; 
lütfen efendim, lütfen. Sizin hangi konuları buraya 
getirdiğinizi, hangi konularda zatı âlinize müsama
ha gösterdiğimizi Meclis üyeleri gayet iyi bilirler. Bu 
itibarla, başka bir arkadaşımız itiraz ederse, haklı
dır. 

Sayın Bayezit haklıdır; bunu tetkik etme fırsatını 
zaman itibariyle bulamadım. Arkadaşımız da bu is
tikamette konuşacağını beyan etti, bendeniz de söz 
verdim. 

'M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, biz bir karar aldık dün; fevkalade toplantı de
vam ediyor. Sabahlan da toplanacağız, öğleden son
ra da toplanacağız. Bu gündem dışı konuşma mese
lesini pekâlâ bu dönemde kaldırabilirsiniz. Gün
dem dışı söz vermek şart değil. 

BAŞKAN — Efendim, onun sebebi de şu: Saat 
10.00'da toplanmamız nedeniyle milletvekilleri arka
daşlarımız, görüşmelerin başlayabilmesi için ancak 
yetersayıda, teşrif etmişlerdir. Bu itibarla, zaman 
kazanmak bakımından söz verdim; takdir bize ait 
efendim. 

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

BAŞKAN — Hangi konuda istiyorsunuz? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, zaten 
biraz önce yoklama yaptınız, çoğunluğu temin etti
niz; şu halde gündem dışı konuşmaları yaptırmaya-
bilirdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, ben kendi takdirlerimi arz 
ettim. «Yetersayımız vardır» dedim ve oturumu aç
tım efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Yoklamayla aç
tınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yetersayı olduktan sonra, 
«Yetersayımız vardır» dedim, zapta geçti efendim. 
Ben onun aksini iddia etmedim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Gündem dışı ko
nuşmaları yaptırmayabilirdiniz. 

TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 

TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (41116) 
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(BAŞKAN — İki istifa dilekçesi var; okuituyorum.-
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28 Mayıs 1985 tarih ve 105 No.lu birleşimde, 
Millyeitçli Demokrasi Partisi milletvekillerince veri
len bir önergenin oylanmasında, yaptığım sayımın 
sonucu, 76-65 önergenin kabulü yönünde olmasına 
karşın, oturuma başkanlık eden Sayın Ladin Barlas 
tarafından «Kuşku» ile karşılanarak kabul edilmemiş-
ıtir. 

Sayın Barlas'm .tarafsız «bir başfcanvefcii gıibii değil 
dıe deyim yerinde ise bir «partizan» gibi davranması, 
kendisi ile aynı kurulda sorumluluk paylaşmama ola
nak vermeyeceğinden, aynı oturumda sözle belirle
diğim, Divan üyeliğinden istifamı.bu kez yazılı ola
rak yineler, gereğini saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Canver'in isitıifa tez
keresi bilgleriniize sunulur. 

2, — İçel (Milletvekili (Durmuş Fikri Sağlar'dan, 
TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/115) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlık Divanı Üyesi Başkanvekili Sayın Le-
din Barlas'ın, Meclis yönetiminde tarafsızlığını yitir
mesi, mensup olduğu partiden yöne açıkça tavır al
ması demokrasimizin geleceği açısından büyük kuş
kular getirmektedir. 

Anayasamızın hükümlerinin açıkça çiğnenmesi 
karşısında böyle bir düşüncenin yer aldığı Divan 
üyeliğinden istifa etmekteyim. 

Saygılarımla. 
Fikri Sağlar 

İçel Miletvekili 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin 

Hukukuna Müteallik Kanunun 4 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi \3/647, 3/807) 

BAŞKAN — 'Bir geri aina tezkeresi vardır; oku-
tuyoruM: 

Türkiye "Büyük Milet MeclM Başkanlığına 
İlgi : 18.2.1985 tarihli ive 101-1754/7595 sayılı ya

zımız. 
İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulanı Ereğli Hav

zai Fdhmıiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müte
allik Kanunun 4 üncü maddesinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasansının, yeniden incelenmek üzere 
İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre geri gönderilmesi
ni arz edenim. 

Tuıngut Özal 
Barbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri 
verilmiştir. 

4. — 23 ilde uygulanması TBMM'nce 13.3.1985 
tarihinde onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; Ankara, 
Artvin, Edirne, Erzincan, İzmir ve Ordu illerinden 
19.7.1985 günü sat 17.00'den itibaren kaldırılmasına, 
diğer 17 ilde 19.7.1985 günü saat 17.00'den itibaren 
4 ay ^üre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/804) 

BAŞKAN — Baza illerden sıkıyönetimin ve ola
ğanüstü halin kaldırılmasına dair Başbakanlığın 2 
ayrı tezkeresi vardır; sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.3.il985 Itarihi ve 188-2/02046 sayılı ya

zımız. 
Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildirisi 

ıie bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (23) il
de 19.3.1985 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre 
ile uzatıllmsası Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
13.3.1985 tarihli ve 16 sayılı Kararı lile onaylanmış 
'bulunan sıkıyönetimin; 

L Ankara, Artvin, Edirne, Erzincan, İzmir ve 
Ordu illeriinden 19.7.1985 günü saat 17.00'den geçeri 
oümak üzere kaldırılmasının, 

2. Diğer (17) ilde 19.7.1985 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Milet Meclisime arza, Bakanlar 
Kurulunca 3.6.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

5. — / ilde uzatılması ve 11 ilde ilan edilmesi 
TBMM'nce 13.3.1985 tarihinde onaylanmış bulunan 
olağanüstü halin; Antalya, Çorum, Samsun, Tokat, 
Trabzon ye Zonguldak illerinden 19.7.1985 günü 
saat 17.00'den itibaren kaldırılmasına, Bursa, İçel, 
Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya ve Sivas illerin
de 19.7.1985 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre 
ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/803) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okuituyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İflgi : 11.3,1985, 13.3.1985 tarihli ve 188-2/02046 
sayılı yazalarıımız. 

19.3.1985 günü saat 17.00'den geçeri olmak üze
re 4 ay süre ille (1) ilde uzatılan ve (11) ide ilan 
edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisimimı 13.3.1985 
tarihli 17 ve 18 sayılı kararları iılte onaylanmış bu
lunan olağanüstü hailin; 

1. Antalya, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon 
ve Zonguldak iıller'kıd^n 19.7.1985 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

'2. Bursa, İçel, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malat
ya ve Sivas tilerinde 19.7.1985 günü saat 17.00\len 
itibaren 4 ay süre ille uzaıtıtaıasmın, 

Türkiye Büyülk Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 3.6,1985 tarihlinde uygun görülmüştür. 

Gereğimin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut ÖzalI 

Başbakan 

BAŞKAN — Şimdi, tezkerelerin müzakeresine 
geçiyoruz. Bazı 'illerde olağanüstü hain kaldırılma
sı ve bazı illerde de sıkıyönetimin uzaMmasına dair 
bu 2 tezkerenin müzakeresini ıbirtifcte yapıyoruz. 

Sayın Şeref Bozkurt, Halkçı Parti Grubu adına 
söz iistemişlerdıir; buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ-
KURT (Çanakkale) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük 'Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; MM! Gü
venlik Konseyinin 1 Numaralı Bildirisi ile tüm yurt
ta ilan olunan ve son olarak 23 ilde 19.3.1985 günün
den itibaren 4 ay süre ile uzatılan sıkıyönetimin, 
bu kez Ankara, Artvin, Edirne, Erzincan, İzmir ve 
Ordu 'ilerinden kaldırılması, diğer 17 ilimizde ise 4 
ay süre ile uzatılması; öte yandan yine 13.3.1985 gü
nü 1 Mide uzatılan ve 11 ilde ilan ©dilen olağanüstü 
hain, Antalya, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon ve 
Zonguldak illerinden kaldırılması; Bursa, İçel, Kah
ramanmaraş, Kocaeli ve Sinop'ta 4 ay süre ile uza
tılması hükümetçe önerilmektedir. 

'Değerli milletvekilleri, 12 EyUUl 1980 öncesinde 
devletin varlığı, ulus ve ülke bütünlüğümüz tehlike
ye düşmüş, ekonomi durmuş, aıniarşi ve terör olağan
üstü boyunlara ulaşmış, demokratik parlamenter 
Sistem kendi içerisinde işlemez hale gelmiştir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri 'bu vahim tablo karşısında ulusu
muzun kaderine sahip çıkmış, huzur ve güveni sağ
lamış; 3 yıllık bir süre sonunda yeniden demokratik 
parlamenter sisteme dönülmüştür. 

Sıkıyönetim, Anayasanın tanıdığı hür demokrasi 
düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kal
dırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanım gerektiren 
hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaş
ması ve savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun 
baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve 
cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma
nın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve 
dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygın
laşması sebebiyle ilan edilen geçici ve fakat anayasal 
bir yönetim biçimidir; hemen hemen tüm dünya ana
yasalarında sıkıyönetimin yer aldığı ve sıkıyönetimin 
belirgin niteliğinin de silahlı kuvvetler eliyle uygu
lanması ve geçici olması hususlarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, silahlı kuvvetlerin temel gö
revi yurt savunmasıdır. Hiç kuşkusuz, gururumuz 
Türk Silahlı Kuvvetleri üstlendikleri her görevi liya
katle ve başarı üe yaptığını kanıtlamış ve köklü ge
lenekleri olan dünyanın en eski ordularından biridir. 
Cansiperane fedakârlığı, üstün görev anlayışı, her 
türlü güçlüğü yenmedeki becerisi ve yetenekleri ile 
dünyada haklı bir üne kavuşmuş bulunan silahlı kuv
vetlerimizin bu köklü gelenekleri arasında, kaynağını 
yüce Atatürk'ten alan, politika dışında durma gele
neği de yer almaktadır. Sıkıyönetim, işin doğası ge
reği, silahlı kuvvetleri bir ölçüde de olsa politikanın 
içine çekmektedir. Silahlı kuvvetler, sıkıyönetim ne
deniyle gereğinde politik sayılabüecek karar ve uygu
lamalarda bulunmak durumunda bırakılmakta ya da 
kalabilmektedir. İç Hizmet Yasasında, «Türk Silahlı 
Kuvvetleri her türlü tesir ve düşüncenin dışında ve 
üstündedir» hükmü yer almaktadır. İşte bu köklü 
geleneklerle silahlı kuvvetlerin uzun süre asıl görev
leri dışında, çok yönlü, kapsamlı ve ayrıntılı yöne
tim görevleri almalarının, olabildiğince kısa süreli ve 
geçici olmasında yarar vardır. 

Böyle olunca, hükümetlere düşen görev, sıkıyöne
timin kaldırılmasını, hiç değilse sıkıyönetim uygula
nan yörelerin en aza indirilmesini sağlayacak önlem
leri almak olmalıdır. Bu anlamda, Ankara ve İzmir 
gibi büyük şehirlerimizin de içinde bulunduğu 6 il
den sıkıyönetimin kaldırılmasına sevindiğimizi, an
cak bu sayıyı yeterli bulmadığımızı ifade etmek iste
rim. 

Hükümet, bir yandan -sıkıyönetimin kaldırılması 
ve normal sivil yönetime dönülmesini temin etmeye 
çalışırken, diğer yandan da olağanüstü yönetimlere 
yol açan ortamı düzeltici bir çabanın da içinde bu
lunmak mecburiyetindedir. Bu çaba ne ölçüde ger-
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çekleşir ve başarılı olursa, o ölçüde sivil yönetimin 
yerleşmesi ve sürdürülmesi sağlanabilir. 

Değerli arkadaşlarım, anarşi ve terörle, antide
mokratik eğilimlerle mücadelenin, siyasal, toplumsal 
ve ekonomik belirli koşulları vardır. Bunlardan siya
sal koşul, içinde bulunduğumuz bu yeni dönemde de
mokratik rejimi tüm kuram ve koşullarıyla yerleştir
mek ve yaygınlaştırmaktır. Huzur ve güven, ancak 
bu suretle kalıcı ve sürekli olabilir. Çağdaş, plüralist, 
demokratik yapıda siyasal katılımın olabildiğince sağ
lanması son derece, önem taşır. Siyasal katılım için 
yalnızca seçimler tek yol da da yöntem değüdir. Ge
niş tabanlı ve yaygın bir demokratik katılım, gerçek 
demokrasinin göstergesi ve teminatıdır. Halkımız, de
mokrasinin yanında, anarşi ve terörün karşısında ol
duğunu her zaman göstermiştir. Bu nedenle, hele 
12 Eylül öncesi acı deneyimler tüm tazeliğiyle bellek-
lerimizdeyken, halkımızın demokratik katılım hakla
rını kullanırken, o günleri göz önünde bulunduraca
ğına güvenilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, anarşi, terör ve antidemok
ratik eğilimlerle mücadelenin ekonomik ve toplum
sal koşulları da vardır. Ülkemizde, esasen bozuk olan 
ulusal gelir dağılımı, bu hükümetin uyguladığı ekono
mik model nedeniyle gün geçtikçe daha da bozul
maktadır. Bir türlü düşürülemeyen ve varlığım sür
dürmeye devam eden enflasyonun bedeli, özellikle 
dar ve sabit gelirlilerin omuzlarına yüklenmektedir. 
Fedakârlık, toplumun tüm kesimlerine yayılmamıştır. 
Bu durum ilanihaye devam edemez. «Önce somunu 
büyütelim, sonra adil paylaşırız» anlayışı, temelinden 
sakat, çağ dışı ve sosyal barışı tehlikeye düşürür bir 
anlayıştır. Anarşi, terör bundan doğar, bundan güç 
ve kaynak alır. Sosyal adaleti yok eden, zengini da
ha zengin, fakiri, dar ve sabit gelirliyi perişan eden 
ve toplumsal değerleri kökünden sarsan bugünkü 
ekonomik anlayış ya da model, süratle düzeltilmeli
dir. 

İşsizlik tehlikeli .boyutlara ulaşmıştır. Hükümet bu 
yolda ciddî önlemler almamaktadır. Bu arada belirt-
mök gerekir ki, işçilerin sendikal halkları, toplu iş söz
leşmesi ve grev halkları anayasal haklardır. Koordi
nasyon Kurulu gibi türedi kuruluşlar ve yöntemler
le toplu pazarlık: hakkının kullanılması rafa kaldırı
lamayacak b*k husustur. Bu hakların kullanılmasının 
sağlanmasınida toplumsal barış açısından zorunluluk 
vardır. 

Öte yandan, ahlaksızlık, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtekârlık yanında, hayalî ihracat yolsuzluğu ve rüş

vet, önüne geçilemeyen salgın bir hastalık halini al
mıştır, Bu konuda mutlak etkin önlemler alınmalıdır. 

(Değerli arkadaşlarını, bunlar kadar önemli olan 
ibik başka husus da, ülkeyi 12 Eylül 1980 öncesindeki 
gM partizanlık ve kadrolaşma hastalığına maruz bı
rakmaktır. «Ekibimle gelirim» felsefesi altında, en alt 
düzeydeki kamu görevlilerine kaklar yansıyan bu has-
taJİılk nedenliyle yensiz ve haksız tayinler yapılmakta, 
devlet kadroları partililerce doldurulmak istenmektedir. 
Memur tedirgindir. Kamu görevileri arasında kamp
laşmalara yol açılmamalıdır, özelikle devlet güçle
rine ve polisin yansızlığına gölge düşürülmenıel'klk. 
Karakollar, dara düşen tüm vatandaşların güven ve 
sığınma yeridir. Karakola giden vatandaş, yansız iş
lem göreceğinden, yasaların harfiyen ve eşitlik üzre 
kendisine uygulanacağından, iyi muamele göreceğün-
den ve işkence yapılmayacağından emin olmalıdır. Bu 
güvenceler vatandaşlara verilmeli, aksi davranışlar için 
her türlü şikâyeti değerlendirip, suçlular varsa ceza
landırılacağı kanaati yaygınlaştırılmalı ve bunun ge
reği mutlaka yapılmalıdır. Suç ve suçlu varsa, ne
rede ve kim olursa olsun, üzerine gidülmeldir. Bu 
anarşi ve terör için bir engel, demokrasi ve açık re
jimler için en büyük güvence ve göstergedir. Bu, dev
lerimizin itibarıyla da ilgili bir husustur; ayrıca Ana
yasa emrildir. Unutulmamalıdır, Anayasamız 17 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında; «Kimseye işkence ve 
eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşma
yan bk cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz» de-
oıekltedk.' 

Değerli arkaldaşlaırım, 1402 sayılı Yasa uyarınca 
görevlerine son verilen kamu görevlilerinden bir kıs
mının durumunun yeniden bk değerlend'kilmeye talbi 
tutulmasının sevindkiüiliği yanında, bu değerlendirme
nin daha geniş bk ölçekte yapılmasının ve hele hak
kında sıkıyönetim kararı kaldırılanların eski görevle
rinde ve kadrolarında göreve başlatılması gerektiği, 
ibunun savsaklanamayacağının gereğine işaret etmek 
isteriz. Mağduriyetlerin giderilmesi ve azaltılması, gö
reve iade edilenlerin sayısının çoğalması samimî dile
ğimizdir. 

İDeğerli mületvekMerİ, çeşitli yakınmalar aldığıtmız 
ibk başka konu da, güvenlik soruşturması uygulama
sıdır. Bk suç nedeniyle hakkında sivil veya askerî 
savcılarca takipsizlik kararı verilenler, yapılan yargı
lama sonunda beraat edenler, hatta haklarında hiçok 
kovuşturma açılmayanlar, bu arada, karakolda ilk tah
kikata başlandığında haklarında tutulan raporlar ne
deniyle bazı kişiler ömür boyu kamu görevinden ya
saklanmaktadır. t'şsMiğin büyük boyutlara ulaştığı, 
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iş bulmanın çok güç olduğu bugünkü ortamda zor
luklarla, güçlüklerle yüksek tahsillerini yapan genç
lerimizin de dahil bulunduğu bu kişileri «Sen sakın
calısın» diyerek göreve almamak haksızlıktır. Bunlar, 
en azımdan yeniden değerlendirilmeli, gerçekten devle
te karşı ve zararlı olabilecekleri konusunda kesin de
liller bulunanlara elbette görev verilmemeli; ama sa
dece bir soruşturma nedeniyle ismi geçti diye bir yurt
taşımız kamu görevinden ömür boyu mahrum bıra
kılmamalıdır. Devlet böyle yaparsa bu yurttaşlarımız 
nereye sığınacaktır? Bu davranış, bir bakıma anarşik 
odaklara elimizle malzeme temin etmek değil midir? 

Değerli miîle'tvekilleri, burada ta seçililerden beri 
sözü edilmesine karşın, bir genel affın çıkarılamamış 
olmasına da işaret etmek istiyorum. 

İmar, döviz, gümrük kaçakçılığı gibi konularda af 
sağlanmış olmasına rağmen, henüz bir genel af ko
nusunda dildldî ve somut bir adımım atıkmamış ol
masını yadırgadığımızı, konunun süratle ele alınması 
gerektiğini önemle vurgulamak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bîr konuya daha değinerek 
sözlerime son vereceğim^ 

Hükümet, sıkıyönetim kaldırılırken otomatik ola
rak olağanü'slfcü hal ilan edileceği biçiminde bir uygu
lamaya eğilim göstermektedir. Bu sefer de öyle ola
cağı yolunda kanaatlerimiiz vardır. Oysa, yukarıda 
belirtilmeye çalışıldığı gibi, olağanüstü halle sıkıyö
netim ayrı ayrı tasarruflardır, birbiriyle irtibatlı de
ğildir. Olağanüstü hal yeterli olmaz ise, ancak o tak
dirde daha ağır bir tedlbir olarak sıkıyönetime geçi
leceği Anayasada öngörülmektedir. Sıkıyönetim ko
şulları oritaidan kalkmışsa sivil yönetime geçilir, nor
mal yönetime geçilir. Hem sıkıyönetim koşullarının 
ortadan kalktığını söylemek, hem de olağanüstü hal -
ilan etmek, anlaşılması güç bir davranıştır. Anayasa
nın 120 nci maddesinin özü de böyle anlaşılmak ge
rekir. Sivil yönetimden, şartlar gerektirdiğinde, sivil 
yönetimin ağırlaştırılmış biçimi olan olağanüstü yö
netime geçilelbilür. Bu nedenlerle, hangi gerekçeye 
dayandığı açıklanamayan sıkıyönetimin kaldırıldığı 
'illerde olağanüstü hal ilan edilmesinin bitimindeki 
uygulamaya katılmıyoruz; bu konudaki oyumuz olum
suz olacaktır.. 

Sevgili, değerli miUetvek'illeri, tüm illerde sıkıyö- j 
netlimin ve olağanüstü halin kaldırılmasına karar ve
receğimiz günlerin çok yakında olması dileğiyle, gru
bum adına yüce parlamentoya saygılar sunarım. (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 

ı Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Orhan Br-
I güder, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ER-
GÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Anavatan Partisi Parlamento Grubu adına sı-

I kryönetiım tezkeresi hususunda görüş bildirmek üze-
I re söz almış bulunuyorıjım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle 

selamlarım efenldim. 

Muhterem milletvekjilleri, olağanüstü yönetimi ve 
usulleriyle örfî idareyi, j bazı hukukçu arkadaşlarımız 
soğuk birer müessese olarak kalbul ederler ve genel
likle fazla özgürlüğe rrjeraklı arkadaşlarımız bu mü-

I essesderin mümkün olduğu kadar uzakta kalmasını 
I arzu ederler. Aslında, bu dünya anayasalarında da bir 
| zarureiLtir. Ekonomik olarak ve toplumsal olarak sıkın

tılara düşen (toplumlar^, bazı hallerde vücut bünye
sindeki zafiyetler sebebiyle, anarşi ve terör musallat 
olmaya başlar. Yakın ta Îhimüzlde, ki 1980 tarihine ka* 
dar Türkye'nin genel ıjıanzarasını her ne kadar çok 
iyi biliyorsanız da, bijr defa daha maziyi hatırlat
mak bakımından arz etmek hususunda emir ve mü
saadelerimizi rica ederini. 

Muhterem milletvekilleri, büyük ordumuzun 12 Ey
lül 1980 tarihinde yaprhış olduğu harekat, bir hükü
met darlböşi değildir, ijriiyük ordumuzun yapmış ol
duğu harekat, bir ihtilal değildir. Bu, doğrudan doğ
ruya Türkiye Cumhuriyetini; Atatürk'ün kurduğu, 
milletle beraber kazandan Türkiye Cumhuriyetinii pe
rişan edip paramparça j etmek isteyen gafillere karşı 

I ordunun iç hizmetteki i görevidir ve bu bütün Türk 
Milleti tarafından tasdik görmüş, fevkalade alkışlan
mıştır ve şu mabet 3 iene kapanmış; fakat Ankara' 
nın başka yerinde dev^ı eden çalışmalarla bu ma
bet tekrar yeniden açı)mış ve yapılan oylama neti
cesinde, Anayasamız ŷ taJde 92 puan alarak meriyete 
girmiştir. Yalnız, bazı ^üşünürletr ve bazı arkadaşları
mız bu sürecin bir anj evvel bitmesini isterler. Hay-
rettiir; ulusal komisyonlarımızın Avrupa toplantıla
rında, ezcümle AET Karma Parlamento Komisyonu 
toplantılarında, Avrupa| Konseyi toplantılarında, At
lantik Asamblesinde Avrupalıların da sorduğu sual 
bu: enteresandır, «öıfı idareyi niçin hâlâ kaldırmı-

I yorsunuz?» diyorlar. Talbiî, uzakta olanlar Türkiye' 
I deki durumları bilmezler. Yüksek huzurunuzda hatı

ralarınızı hemen şöyle canlandırayım. Burada Sayın 
İçişleri Bakanımız hazin bir sesle, Şarkta cereyan eden 

I ve memleket evladı subaylarımızı, kurşunlarıyla kah-
I peçe öldüren insanların hâlâ bu eylemlerine devam 
I etmekte bulunduğunu söylüyordu. Pek tabiî olarak, 
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sıkı bir re|imi, özgürlükçü dem'okrfais'iye inanmış, par
lamento rejimini kurmuş Türkiye Cumhuriyeti Bü
yük Millet Meclisinin değerli mlleCvekiMeri arzu et
meyebilir, ama bu çarşı mesetes'idür. Burada, devle
timizin, milletimizin sayesinde huzur içinde çalışıyo
ruz. Buyurun Şarka; yol geçmez, kervan geçmez yer-
lıerde meydana gelen devlet kuvvetlerinle valki olan 
hücumları nasıl unutuyoruz? 

IHiçibir zaman benim ordum, sizin ondunuz, hepi-
ımlizün ordusu uzun müddet s M yönetimde kalmak
tan hoşlanmıyor. Zaten onun talbiî görevi, kışlada harp 
sanatını devam ettirmektir. Şunu samimî olarak da 
•söyleyeyim ki, arzu etmemesine rağmen; bunun altını 
çizerek söylüyorum, beni sevin veya sevmeyin, beni 
muaheze edin veya etmeyin, bütün bunların sebebi 
'biz oluyoruz. 

Burada bir arkadaşım konuşurken; vaki müda
halelerle veya Başkanımızı zor duruma düşürerek; 
hel'e geçten haifta bir manzara cereyan ed'iyork'i, bunlar 
yavaş yavaş dışarıya taşıyor ve ondan sonra anarşi 
sokaklarda dolaşmaya başlıyor. 

Ben burada bulunan değerli muhalefet milletve
killerinin, en aşağı bizim kadar ve hatta bizden daha 
da ileri memleketsever olduklarına yüzde yüz inanı
yorum, aramızda hiçbir fark yoktur; sadece bir gö
rev farkı vardır. O görev farkı da, buranın iktidar 
olmasından, buranın da muhalefet olmasından kay
naklanmaktadır. İlerideki devrelerde bu muhalefet 
iktidar olabilir, bu iktidar da muhalefet olabilir. (HP 
ve MDP sıralarından «İnşallah» sesleri). Binaenaleyh, 
aramızda bir fark yoktur. 

Sayın hatibin cümleleri şöyleydi. «Hoşlanmıyo
ruz, bir an evvel kalkmasını istiyoruz.» Fakat şunu 
unutmayınız ki, biz birer teknik komisyon veya mec
lis değiliz, biz yasama organıyız. Anayasada bize yar
dımcı olan kurullar var; güvenlik kurullarımız var, 
Bu güvenlik kurulları, bu tür memleket meselelerine 
bizden daha vâkıftır. Bu kurul, demek ki lüzum ve 
zaruret görmüş, bugünkü durumda bunu sizlere bir 
tezkere ile takdim etmiş. 

Sayın Başbakanın gönderdiği tezkereye göre, dik
kat buyurursanız," 1979'dan beri 67 vilayette başla
yan örfî idare, zaman içerisinde yavaş yavaş kalka
rak, bugün sadece 23 ilde devam etmektedir. Demek 
ki orada lüzum ve zaruret vardır. Pek tabiîdir ki, 
muhterem arkadaşım gibi, ben de ordunun kışlasına 
dönmesini isterim ve sivil meselelerle, sivil yönetim
le uğraşmasını arzu etmem; ama zaruret bunu icap 
ettiriyor. 

Biz doğuda yer alan bir ülkeyiz biliyorsunuz. Al
manya, Fransa, Hollanda ve Belçika'nın hudutları 
etrafına dikkat ediniz lütfen arkadaşlarım. Oraya 
gittiğiniz zaman pasaport bile sorulmayan sınırlar
dan geçiyorsunuz. Bir de bizim etrafımıza dikkat edi
niz. Şarkta iki müslüman ülkenin dövüşmesi ve her 
gün hunharca bir harbin cereyan etmesi; cenupta bir 
Lübnan olayı. Garp sınırımızda görüyorsunuz; bir 
Bulgaristan var ki, 3 üncü aşamaya giriyor ve ora
daki Türklerin iğdiş olması için birtakım hareketlere 
girişiyor, onların namaz kılmalarına mani oluyor; 
^malimizde ise Rusya bulunuyor. Şu çember içeri
rinde Japonya'dan itibaren geldiğiniz takdirde, bütün 
gayretiyle Hindistan, ondan sonra biz ve ondan son
ra Avrupa, parlamento, demokrasi ve cumhuriyeti 
yaşatmak istiyoruz. 

Binaenaleyh, biz de arzu ederiz; değerli Başbaka
nım ve değerli hükümetim de arzu eder, fakat aşağı
daki veyahut yukarıdaki kurullar, mütehassıs olan 
elemanlar bu zaruretin olduğunu bildiriyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın sözcünün fevka
lade güzel konuşmalarını içtenlikle dinledim. Yalnız 
bazı hususlara cevap vermek mecburiyeti hâsıl ol
muştur. Ben de inanıyorum ki, bir toplumda anarşi
nin başlangıcı ekonomik krizdir. Doğrudur, inanı
yorum size; bir insanın karnı doymazsa, bir insanın 
feri yoksa, ona vatan ve memleketten bahsedemezsi
niz, doğrudur. Ancak, doymuş karınlar bir savaşı, 
oir çalışmayı yapar. Kim bunu vermek istemiyor sa
yın beyefendi, kim vermek istemiyor? İşte, bu hükü
metin üzerinde bir damga var dikkat ederseniz. Bu 
nükümet, dayalı olduğu partisinde serbest piyasa eko
nomisiyle bütün gece gündüz «Acaba nereden kay
nak yaratabilirim?» diye gayret içerisindedir. Doğru
dur dediğiniz. Bugün getirdiği meselelerden birisi Do
ğu ve Güneydoğu sorunu. Ben de Şarkın çocuğuyum, 
Şarkta çok dolaştım, bir şehit askerin çocuğuyum; o 
ıstırabı ben de tattım, hâlâ da devam ediyor. Bu na
sıl yapılır? Kaynak yaratılmak suretiyle. Bugün toplu 
konut müessesesi, kamu ortaklığı müessesesi var. Sa- ~ 
yın Başbakanım, hükümet ve sizlerle beraber gidiyor, 
(bendenize nasip olmadı), ama bütün dünyada dile
nen bir başbakan değil; dikkat buyurun, alışveriş yap
mak için giden bir başbakan. Mümkün olduğu ka
dar muhitini genişleterek dış sermayeyi, yatırımları 
getirerek ve memleketteki ürünleri satarak Türkiye' 
de refah ve saadeti artırmak' istiyor. Yunanistan'da 
millî hâsılada fert başına düşen 4 bin dolar; bizdeki 
950 doları 2 bin, 3 bin dolara çıkarmak istiyoruz. 
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Doğrudur, arkadaşımın dediği doğrudur; yalnız ya
nıldığı noktalar vardır. Ekonomik düzeni biz bozma
dık, biz bozulmuş bir düzen aldık. Bunu yalnız ben 
söyleyeyim, Başbakanım ve bakanlar söylemesinler. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Ulusu mu 
bozdu? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Dik
kat eder misiniz, bugün Merkez Bankasında 4 milyar 
efektif dolar halkın parası bulunuyor. Yavaş yavaş 
ekonomide bir iyileşmeye doğru gidiyoruz. Pek tabiî 

' arkadaşım haklıdır, mutlak surette Doğuyu da düzelt
mek lazımdır; ama bu da nasıl olur? Kaynak yarat
makla olur, vergi almakla olur. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyada , örfî idarenin 
içerisinde bulunan ve meslek hayatını avukat olarak 
devam "ettiren, milletvekili olmadan birtakım örfî ida
re mahkemelerine giden bir avukat olarak - dikkat 
buyurunuz - ben hayatımda böylesine yumuşak bir 
örfî idare; hiçbir zaman tedirgin etmeyen, insan hay
siyetine ve şerefine," onuruna kıymet veren bir örfî 
idare görmedim. Biz birçok memleketlerde dolaştı
ğımız zaman askerin neler yaptığını gördük. 

Binaenaleyh, bu değerli ve faziletli Türk Ordusu
nun Atatürk'ün evlatlarının fevkalade nazik davra
nışlarını, hukuka bağlılıklarını takdirle karşılamak 
lazım. Arada sırada örfî idare vilayet mahkemelerin
den sadır olan kararlarının Askerî Temyiz Mahke
mesinde nasıl bozulduğunu, hatta idamına karar ve
rilen bir sanığın temyiz mahkemesinde resen tahliye 
ile beraatına karar verildiğini ve binaenaleyh, askerî 
mahkemelerin de fevkalade adalete uygun çalışmalar 
yaptıklarım burada sarahaten söyleyebiliriz, ama bir
takım yerlerde basit meseleler olabilir. Arkadaşım iş
kenceden bahsediyor; ben bu kelimeden iğreniyorum. 
Avrupalılar da bize bunu soruyorlar, «Türkiye'de iş
kence var mıdır?» diye devamlı mektup yazıyorlar. 

Çok değerli arkadaşlarım, o dünya şekeri pek de
ğerli arkadaşımla münakaşa yaptık; ben şunu demek 
istedim : • Bir toplumda işkence olabilir, Türkiye'de 
ferdî olarak bir komiser bir vatandaşa işkence yapa
bilir; bu tüm Türk Devletini bağlamaz. Nitekim, Ko
caeli Ağır Ceza Mahkemesinde işkence yapan bir 
komiser mahkûm olmuştur ve bu Belçika'daki dos
yaya, yani aleyhimize hazırlanın dosyanın içerisine 
girmiş ve çıkmıştır. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın konuşmacı, işkence konusundaki sözlerimi lüt
fen dikkatle yorumlayınız. 

r BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade buyurun. 
I ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
I İstihdaf etmek istemediğim sözleri bana izafe buyur-
I masınlar. 
I BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin efendim, 
I size bir şey söylemiyor, zatı âlinize bir şey söylemi-
I yor; arkadaşımız genel olarak konuşuyor. 
I Devam edin efendim. 
I CÜNEYT CANVER (Adana) — 2 rici şubeye gi-
I delim, var mı, .yok mu görelim. 

I BAŞKAN — Efendim zatı âlinizi de hiç ilgilen-
I dirmez. Burada sayın hatip kendi görüşlerini, kanaat-
I lerini söylediler. 
I Zatı âliniz geçen gün başka bir fikirde, başka bir 
I görüşte olduğunuzu bu kürsüden söylediniz. Bu iti-
I barla bu kürsüde herkes kendi görüşünü, kendi isti-
I kametini aksettirecek. Bu itibarla hatibi sükûnetle 
I dinleyelim efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — «Bülbül ocağı» 
I var, adamı bağlayıp konuşturuyorlar. 
I BAŞKAN — Sayın Canver lütfen müdahale et-
I meyiniz. Başkanlıktan söz almadan, Başkandan söz 
I istemeden milletvekillerinin yerinden konuşma hak-
I ki bulunmadığını zatı âlinizin çok iyi takdir etmesi 
I lazım. Bu itibarla sizi bu konuda İçtüzüğe riayete da-
I vet ediyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O ikazınızı yal
nız muhalefete değil, herkese yapın. 

I BAŞKAN — Sayın arkadaşım, gerek bendenize, 
gerekse Meclisi yöneten diğer başkanvekillerine bu 

I haksız ithamı hiçbir zaman ileri süremezsiniz. Zaman 
I zaman iktidar mensubu arkadaşların haksız hareket

lerini burada önlemek için gayret gösterdiğimizde 
I muhalefet alkışlıyor, muhalefetten herhangi bir arka-
I daşın İçtüzük dışı davranışını önlemek istediğimiz 
I zaman iktidar kanadı alkışlıyor. Bu itibarla, hadiseyi 

sübjektif değil, objektif olarak görmenizi ve Mecli
sin çalışmalarının İçtüzük hükümlerine göre cereyan 

I etmesi için gayret göstermiş olduğumuzu takdir et-
I menizi beklerdim. 
I Devam edin Sayın Ergüder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Te-
I şekkür ederim Sayın Başkan. 
I Müesseselere saygısızlık yapılırsa, fırsat eşitsizliği 
I meydana getirilirse, millî gelirin dağılımında sosyal 
c adalet ilkelerine uygun davranma olmazsa, pek tabiî 
I olarak menfiler ayağa kalkacaklardır. Bütün bunla-
I rın sebebi, Napolyon'un söylediği gibi, «Para, para, 
I para». Bu parayı beraber bulacağız; vakar ve haysi-
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yetimiz kırılmadan, iç kaynaklarımızı harekete geçi
rerek. 

Değerli muhalefetin, Maden Kanunu meselesin
deki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Şu veya bu, 
ama millî irade bunu istiyor, çıkar, inşallah bu ka
nun memlekete faydalı olur, eksik kaldığı zaman tek
rar tadil edilir. Bütün mesele, memleketin kaynakla
rını harekete getirmektir. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, Kovacık Kö
yünde 29 Mayısta atılan temelde benim için en gü
zel hareket şu idi; değerli muhalefet milletvekilleri 
arkadaşlarla beraber gittik, padişahın otağından bak
tık Boğaza. Tasavvur ediniz ki, İstanbul'un fethi... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Cumhuriyet... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Cum

huriyet tabiî. 
Sayın Canver, Osmanlıyız, Cumhuriyetçi olduk. 

Tabiî aslımı, neslimi inkâr edemem; 1295, (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

Sayın Başbakanın oradaki konuşmasını zabıtlara 
geçmesi için tekrar edeceğim. Bir Başbakan ki, Sayın 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üye
leri hepsi orada, oturuyorlar... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sıkıyöne
timle ne ilgisi var? 

CÜNEYT CANVER .((Adamia) — (Sıkıyönetimle 
İlgili konuşun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sa
yın Canver, inanın ,kıi ben ıgüzel) konuşuyorum-, kal
binizi kırmam, üzülürüm. 'Benim sözümü kesmeyin, 
sonra şaşırıyorum. <GMüşmeler) 

Sayın Başbakan, (bir (gerdandan (bahsetti, doğru
dur, edebiyatımıza (girmiştir. 'Bu temel atmada (bü
tün parlamentonun hakiki vardır, muhalefet - İkti
dar hep beraber. Çüınkü, değerli muhalefetin bura
da bulunmasıyla iktidar yükselir. Zaman zaman dı
şarıya çıktığınız zaman içlimin titrediğini hissediyo
rum, fcanaıdın btfırti fcırfdı dermektir. Çünkü, kuş ka
nadıyla 'beraber uçar; ikıtidar kanadı ve muhalefet 
kanadı Başbakanı beraber izlediler Sayın Başbaka
nın konuşmasını aynen ıtekrar ediyorum, «Sayın 
Reisicumhurum, Sayın Konsey üyeleri, bugün var
dığımız netlice Türk Ordusunun bir esleridir. Buralar
da dolaşılamıyordü, kara günler içerisinde sokaklara 
çıkamıyorduk ive (bugün huzuru kalp içerisinde Fa
tih Sultan Mehmet'e borcumuzu ödüyoruz.» Hemen 
'biraz talide Atatürk Köprüsü... 

O ihaldıe, (bu memlekette parlamento yaşayacak, 
bu mabet 3 ısene kapandı. 6 'Kasım 1983'te geldiği
miz zaman, bize hizmet eden kuramlar ve kişiler 
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bize hayretle bakıyorlardı, çünkü bizde hayretle sa
lonlara bakıyorduk. 3 sene kapatılmıştı bu mabet. Bu 
mabet inşalah milletin, devletin hayatı boyunca de
vam edecek, muhalefette birlikte, iktidarla binlikte. 

Muhterem arkaıdaşlaır, sözlerimi bitiriyorum. Ana
vatan Partisi PaHlıamento Grulbu sözcüsü olarak Sa
yın Başkanımın okuttukları tezkere doğrultusunda 
oy vereceğimizi arz eder, bendenizi d'Mediğiiniz için 
saygı ve sevgilerimi sunarım efendim. (ANAP sıra
larımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet görüş bildirmek üzere söz 
istemekte mldlir? 

FENNU tSLİMYELİ (Balıkesir) — MDP Grubu 
oıHaralk söz Miyoruz efendiım, Sayın Vecibi Akın 
,v.onuş,aaaıkllar. 

BAŞKAN — Grup aldıma başkaca söz isteyen ol
madığı için ben hükümete söz vermek istedim. 

Buyurun efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Bir de 
muhalefet var diyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, söz talebi bendenize he
nüz intikal etmemişti, o vesileyle ısiöyleyemedim. 

MDP Grulbu adına Sayın Akın buyurunuz. 

MDP GRUBU ADINA VECİHİ AKIN (Kon-
*'.a) — Sayın 'Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin değeri üyeleri; Başbakanlığın 3.6,1985 günlü 
">. tezkeresi hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisi-
m:n görüşlerini arz etmek içlin huzurunuzda bulunu-
yıoruım. (Bu vesıileyle cümlenizi sonsuz sevgi ve saygı-
'%rımılia selamlarım ©fendim. (Alfcışliar) 

Sözlerime bir üzüntümü belirterek başlıayacağım 
;dn lütfen beni bağışlayın. O 'da, dün akşam saat 
tam 19.30'da, yukarıdan Grup 'Başkanvekiimiz Sayın 
Profesör Ali Bozer bendenizi çağırttılar ve bu 2 tez-
Verteıyii vererek, bunun hakkında yarın saat 10.00'da 
Türkiye <Büyülk Millet Meclisinde Milliyetçi Demok
rasi Partisinin görüşlerini siz açıklayacaksınız dlirek-
tüffini verdiler. Efendim bMyorsunuz saat 20.30*da 
Meclis d'ağııktı, o saatten sonra neyi bulur neyi tet-
'ki'k edersiniz. Benini gibi yetiştiği ocak itibariyle al-
r»ıiğı görevli günü gününe bitirmeyi itiyat edinmiş 70 
yaşındaki bir yaşlı fani için dün geceyi hiçbir iş ya-
pamıaıdam huzursuz gecikmenin ne demek olduğunu 
takdirlerinize arz ediyorum: 

Efendim, evet konu önemli, acil olabilir, ama 
sıkıyönetimin kaldırılması için 'daha biiyorsunuz 1,5 
aylık bir süre var. Diyebilirsiniz ki Meclis tatile 
girecek, onun için de daha 10 ıgün zamanınuz var, 
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nıe odurdu bir 24 saat tanısayldık, bizler de 'bugün 
çalışsaydık, bir şeyler 'bulup çıkarsaydı^, hükümete 
bir şeyler tavsiye edebime imkânına erişeydik, aca
ba dalhıa mı iyi olurdu, dalha mı kötü olurdu? Bizi 
ibütün 'bunlardan yoksun (bıraktınız, üzüntüm sonsuz. 
Hepinize bununla beraber gene de saygılarıımı sunu
yorum. 

Ne olursa olsun, buraya çılkıtık, elbette birkaç 
kelime söyleceğiz. Lütfen benim, yaşım, başım ve 
bugüne kadar yaptığım görevler itibariyle bilhassa 
'böyle önemli bir konuda politika yapacağımı asla 
düşünmemenizi istirham edeceğim. 'Belki bazı nok
talara dokunacağım, örfi idare komutanlığı yapmış 
bir kişiyim, ne demek olduğunu, ne gibi tedbirlerin 
alınması gerektiğini aşağı yukarı 'içlinizde en iyi bi
lenlerden biriyim. Dokunacağım konularda kimseyi 
incitmeyi, kimseye tarizde bulunmayı, bilhassa bu
günde asla (düşünmem, aklımdan hayalimden geçir-
imem; ama memleketin yüce menfaatleri icabı bazı 
konulara temas edersem, siz de 'beni insafla, anla
yışla lütfedin dinleyin, tsiter kabul edersiniz, ister 
kabul etmezsiniz, o da 'sizlerin 'bileceği bir şeydir, 
Yüce Meclislin (takdirine kalmış bir husustur efendim. 

Hepimizin çok iyi toaitıriıayacağı veçhile 1.3.1984 
günü Türkiye Büyük MİM Meclisinde sıkıyöneti
min ilk defa 13 ilde kaldırılması ve kalan 54 ilde 
de 4 ay süre ile uzatılması görüşmesinde de Milliyet
çi Demokrasi Partisinin görüşlerini sizlere bendeniz 
açıklamıştım. Gene hatırlamanız lazım, o vesileyle 
bir konuya bilhassa ağııiılk vererek dokunmuştum, 
Türk Silahlı Kuvvetllerinde ısdkıyönetimin ilanını asla 
arzu etmeyecek kişiler emir komuta zincirinin en 
üst kademesinde 'bulunan, omuzunda çok yıldız ve o 
nispette 'de çok mesuliyet taşıyan kişilerdir, demiş
tim. Gene demiştim ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
dünyaca müsellem olan 3 büyük meziyeti vaırdir; sar
sılmaz disiplini, sonsuz morali ve yüksek eğitimi. İş
te omuzunda çok yıldızlarla beraber büyük mesuli
yet taşıyan 'bu kumandanlar, uzun müddet SiaıhJh 
Kuvvetleri sıkıyönetimde görevlendirirtseniz neler 
kaybedeceğini, bu yüce nasfetlforlkıden neler yereceği-
ni çok iyi bildlilkleri için, memleket bir 'tehlikeye düş
medikçe, başka 'bir çare ortada mevcut olmadıkça 
asla sıîkıyönetimin ilanına yanaşmazlar arkadaşla
rım. 'Bunu, içlerinde bulunmuş, o rütbelere gelmiş, 
tecrübeli 'bir arkadaşınız olarak yetkiyle bir defa da
ha huzurunuzda açıklamaktan 'büyük mutluluk duyu
yorum. (MDP sıralarından alkışlar) 

Gene o günkü konuşmamda; sıkıyönetimin kaldı-
nUmasıını istemenin bambaşka «bir şey, sıkıyönetimin 
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kalkması için gerekli ortamı memlekette hazırlama
nın ise daha başka bir olay olduğunu da açıklamış
tım ve esas hünerin de sıkıyönetimin memleketten 
kaldırılması için lüzumlu ortamın hazırlanması oldu
ğunu, üzerinde İsrarla durarak belirtmiştim, işte 
bugün yine bir nebze o konulara dokunarak sizlere 
izahatta bulunmak işitiyorum. 

Sayın millletivekilieri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ne kadar işbirliği içimde bulunur, ne kadar yek-
vücut olur ise hükümet o kadar güçlü olur ve her 
türölür anarşik olaylarla mücadele etmede kendisini 
yetkili ve kuvvetli bulur. Bunun başka türlü bir iza
hı yoktur. O bakımdan her zaman söylüyorum ve 
Vine söyleyeceğim, bu birliği, bu dirliği muhakkak 
sağlamamız ve devam ettirmemiz şarttır. Bu da he
pinizin bileceği gibi, evvela iktidar partisine, onun 
hükümetine ve onun başbakanına düşen çok mu
kaddes, çok kutsal bir görevdir. Bu görev yerine ge
tirildiği sürece < elbetteki Meclis yekvücut olacak, 
her konuda, her hususta hükümete gereken desteği, 
"tereken yardimı gösterecektir. Maalesef açıkça be
lirtmek gerekirse, bugün Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görüntüsü bu İyimser havayı vermekten bence 
uzak görünmektedir. 

Yeri gelmişken bir konuya 'daha temas edeceğim; 
benli bağışlayın, 'hoşgörün. Yetkili ağızlardan zaman 
zaman duyuyoruz, «Mecliste muhalefet yok, onu 
da biz iktidar olarak yapıyoruz» Bu çok hatalı bir 
görüş arkadaşlarım. Muhalefetsiz Meclis olmaz. Mu
halefeti dışarıda aramak, dışarıdaki muhalefeti meş
ru kılmak ıdemektir. Bunun memlekete neler kaybet
tireceğini lütfen hepimiz çok iyi bilelim ve ona gö
re konuşmalarımızı düzenleyelim. (Alkışlar) 

Hepiniz biliyorsunuz 'Meclîste muhalefet var. 
Oldukça güçlü bir muhalefet var ve elinden geleni 
yapıyor; ama her şeyi yalnızca sayı üstünlüğü olarak 
düşünme heveslimden lütfen kendimizi azada kılalım 
ve olumlu düşünelim ve ona göre de icraatımızı ya-
paltaı.) 

Bugün, sıkıyönetimlerle iffigii ortaya çıkan 'bir ger
çekte, 1971 - 1973 döneminde olduğu gibi, yine 
anarşistlerin hemen hemen büyük bir kısmının, hat
ta çok büyük bir kısmının kuzey komşumuzun her 
türlü maddî ve manevî desteği l e Suriye'de eğitildi
ğidir. Bu bir gerçektir, bir vakıadır. Ancak, bugün, 
burada yetişen anarşistler, Türkiye - Irak sınırının 
engebe! kısmımdan rahatlıkla .sızmaları imkânını 
bulduklarından, oradan Türkiye'ye ıgirmektedirler. 
Eskiden daha çok Suriyeîden gelirlerdi. Adana - Ha-
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tay Sıkıyönetim Komutanlığı .görevinde bulunduğum 
içıin, bunu çok iyi ıbiien bir kişiyim. Oradan yurdun 
içine sızma imkânını buluyorlar ve bildiğimiz mela
netlerini de işlemekte gecikmiyorlar. 

26 Mıayııs 1985 günü Urfıa İlinde Milliyetçi De
mokrasi Partisinin 1 linçi olağan il kongresi vardı. 
Ben de bu kongreye katılan naçiz arkadaşlarımızdan 
'biriyim. Hepimizin çok iyi hatırlayacağı gibi, biz 
gitmeden 2 - 3 gün evvel Şanlıurfa'nın yakınlarına 
kadar sızma imkânını bulan anarşistler bir astsuba
yımızı, ıbir erimizi ve bir 'vatandaşımızı maalesef şe
hit etmişlerdi ve Ibtizim gittiğimiz 'gece de, 'başta sı
kıyönetim kumandan yardımcısı olan tuğgeneral 
olmak üzere 'bütün birilikler operasyona devam edi
yorlardı. Bu da bir gerçek. 

ıtş'te bu noktada çolk önemli bir konuya temas öt
mek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlarım, sayım milletvekilleri; 
anarşi ile uğraşmada çok iyi bir istihbarata; çok iiy; 

işleyen, devamlı işleyen, kusursuz işleyen, komutana 
daiına doğru yolu gösteren bir lilsitilhbaraita süratle ih
tiyaç vardır. Bunsuz sıkıyönetim komutanlığı yapıla
maz. Hangi sıkıyönetim komutanı görevinde başarılı 
oluyorsa, bilin ki çok iyi bir istihbarat şebekesine 
sahiptir. Çünkü, böyle bir şebekeye sahip olan sıkı
yönetim komutanı, anarşistlerim ne yapacağını, daha 
planlama safhasındayken öğrenir, ona göre tedbirleri
ni alır ve olaylarım çıkmasına mani olur. Zaten sı
kıyönetimin görevi de budur ve anarşistler uzun sü
re o bölgede iş göremez duruma düşerlerse, o böl
geyi kendiliğinden terk ederler. Bu tarih boyunca 
böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. 

O bakımdan, bilhassa hükümeifcfcen istirhamımız, 
istihbarata her yönü ule büyük önem verilmesi, sıkı
yönetim kornıutamılarımım her bakımdan bu yolda teç
hiz edilmesidir. Bunu söylerken zannetmeyin ki, istih
barat teşkilatımı alabildiğine büyütelim, alabildiğine 
genişletelim demek isttiyorunı; haşa, bunun mümkün 
olmadığını en az sizler kadar bilen bir kişiyim. Yal
nız bir konu var. Eğer güvenlik görevlileri bölige 
halkı ile çok iyi bir diyafflog içlinde bulunur, omların 
güvenini kazanırlarsa, amanın Türk vatandaşı her 
türlü yardımı kemdilerinden esirgemez ve yapar, iş
te böyle sıkıyönetim komutanı her şeyden haberdar 
olur ve her şeye de zamanında gereken tedbirleri 
alır, bölgesinde hiçbir anarşik olayın çıkmasına da 
meydan vermez. Bunun üzerinde 'bilhassa duruyorum, 
önemle duruyorum; çünkü başımdan geçmiş, tecrübe 
etmiş bir kişiyim. 

ı Hepimizin bildiği gibi, Özal Hükümeti işe baş-
I layalı 1,5 sene öldü; ama hüyorsunuz ondan evvel 
I sıkıyönetim ta 1979'larda başlamıştı ive 1980 ile 1983 
I arasımda da bütün yurtta aralıksız 3 sene devam' et-
I ti. Onum içim bugün hâlâ daha 23 'ilde »ıkıyönetim'in 
I devam e'tmesıini 'ben şahsen mahzurlu görüyorum. 
I Sebebi de. şu: Bu kadar süre içimde sıkıyönetimim 
I daha çok İde kaldırılabilmesi için gerekli ortamın 
I hazırlanması bence mümkündü ve lazımdı; ama ta-
I biî ki, hükümet elindeki verilere göre ancak bunu 
I mümkün görebilmiş, bunu yapıyor, sıkıyönetim azal-
I sın; ama biraz yavaş azalsın diye düşünüyor. Bizce 
I bu da matlup, bumu da şükranla karşılıyoruz. Yal-
I tuz daha çoğu yapılabilir. 

I Nazarı dikkatimi celbeden bir husus daha var: 
I Bu sefer sıkıyönetim kaldırılan iler arasımda Am-
I 'cara, İzmir ve Ordu'yu da gördüm. (Bu bende biraz 
I "stifham uyandırdı. Eski bir sıkıyönetim komutanı 
I olarak bugüne kadarlki iteorübeler göstermiştir iki, 
I istanbul, Ankara, İzmir'de sılkıyönetüm en som kal-
I kar. Bu aşağı yukarı 'bir ıgelenek haline gelmiştir. 
I Çünkü, bu üç büyük ilde bütün olaylar başlar, on-
I dam sonra süratle yurt sathına yayılır. Hükümetin 
I elinde tabiî ki bende olmayan birçok doneler var. 
I bunları değerlendirdi, bunlara göre bu kararı aldı. 
I r>;ierlkn ki, biz hattatı olalım, biz yanılmış olalım, 
I hükümetüime elindeki döneller tamam olsum, doğru ol-
I sun, onlar balkik çıksın, bizler seve seve mahcup ol-
I maya razıyız; yeter ki memleketin huzuru, sükûnu 
I bozulmasın,, 

I Değerli arkadaşlarım, 1979 senesinde Sayım Nec-. • 
I det Calp İzmir Valilisi, bendeniz de orada NATO ku-
I mandanıyım. O zaman bu ilde cereyan eden anarşik 
I olayları çolk iyi biliyoruz. Aşın uca mensup bir kı-
I sim anarşistler denizden Narlıldere bölgesine çıkaırma 
I vapar, diğerleri orada mevzii almıştır saatlerce kıya-
I siya çatışma devam ederdi. Bu İzmir'di, aynı İzmir' 
I di. O bakımdan imşaJllah İzmir, benim bildiğim tz-
I mir olmaktan çıkmış, saikiim huzurlu, böyle olaylara 
I sahne olmayacak bir İzmir halime gelmiştir. Anka-
I ra da aynı vaziyettedir, birçok anarşik olay evvela 
I tstam'bul ve Ankara'da başlar, ondam sonra Türfci-
I ye'ye yayılır. Bunlar bir nevi rehberlik vazifesi gö-
I riir, diğer bölgelere ışık tutar. Dediğim gibi, inşal-
I lafa hata edilmemiştir. 
I Şimdi, Sayın 'Başbakanımız burada yoklar. Her-
I hailde Sayım İçişleri Bakanımız konuşacaklardır. Şu 
I üç konuyu meczederek bir değeriemdirme yaparlarsa, 
| bendenizi çok mutlu ve bahtiyar kılarlar. Nedir bu 
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ülç konu, şliımdli onu açıklıyorum!: Hepiniz çok iyi 
hffl'iyorsunuz, Sayın özal, «Anarşiyi önlemenin ilk 
şartı ekonomik durumun düzelmesi» demişlerdi. 1,5 
sienedir gayret ediliyor, editaiyor diiye bir şey söyle
miyorum; ama ekonomik durumun istendiği şekilde 
düzeldiğimi söylemek imkânsızdır. Açlık, sefalet var
dır. Bu btir'iınci Ikonu. 

likind konu şudur: Malum, yatırımlar durdu, iş
sizlik artıyor, işstöz sayısı 3,5 milyondan 4,5 milyona 
doğru yükseliyor ve benlim önemle üzerinde durdu
ğum 'bir konu, (geçenlerde bu kürsüde yine dile getir-
mişıtim, bu işsizlerin oldukça yekûn tutan bir kıs-, 
mı tahsilli işsizlerdir. Tahsili işsiz, biraz sabırsız 
olur, Aşıra 'ideolojilerin etkilerine dayanıma gücü, di
ğer işsizler kadar çok değildir. Bu konu üzerinde de 
önemle durmak lazım. 

Üçüncü konu, Türkiiıye'nıin içinde -ve dışında, he-
pim'izJitn çok iiyi bildiği gibi, lehine^jcaliıştığı memle
ketler uğruna Türkiye'yi parçalayıp, bölüp, dağıtıp 
o ülkelere peşkeş çekmek isteyenler var. 

O hallide !bu 3 anaikonuyu bir arada meczederek. 
acaba 'önümüzdeki sonbahardan itibaren, yani yakın 
bir gelecekte, Türkiye'deki anarşik olayların gelişme-
siini hükümet nasıl mütalaa ediyor; bunu merakla' 
öğrenmek istiyorum, lütfederlerse sevinirim. 

KıyirnıetM arkadaşlarım, büyük oğl'uım yüksek in
şaat mühendisidir ye 5 seneyi aşkın bir süredir Lib
ya'da büyük bir inşaat firmasında çakışmaktadır. 1981 
senesinde oğlumu, torunlarımı, gelinimi görmek için 
Libya'ya bir seyahat yaptım. Ama bu seyahat, süre
mi yalnız oğlumu, torunlarımı ıgörmek için geçir-
medimı aşağı - yukarı Tripoli'den 150 kilometre ka
dar içeriye ve 800 kilometre kadar da genişliğine ol
mak üzere, bir alandaki bütün Türk şantiyelerini ta
radım. İşçilerle, işverenlerle, büyükelçilik yetkilileriylıe 
temas etıtim. Bugünkü durumu bilmiyorum ama, o 
zaman gördüğüm manzara şu idi: Aşağı - yukarı 
Libya'da 100 bin civarında Türk işçi vardı. Bunun as
garî 5 'bin kişisi, maalesef ve maalesef, anarşist idi 
ve bu yolda çalışıyorlardı. Tripoli'den çıkıp da da
ha içerideki uzak şehirlere giderken, yol kenarların
da - eskiden Türkiye'de gördüğümüz - kan rengi 
kırmızı boyalarla yazılmış sloganları görüyordum; 6 
sloganların bir tanesini şlimdi size söylüyorum1: «Cun
taya ölüm». Bu ve bunun gibi sloganları o zaman 
görüyor ve okuyorduk.. 

Yine, ben Libya'ya gitmeden kısa bîr süre önce, 
3 defa işçiler tarafından büyükelçiliğe protesto yü
rüyüşü tertiplenmişti ve son 'yürüyüşe katılanların, . 
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sayın büyükelçimizin bildirdiğine göre de, yekûnu 
'00'den aşağı değildi ve o zaman çekilen fotoğ
raflardan da bunların elebaşlarından bazıları teşhis 
ediniliyordu. O fotoğraflar buraya gönderildi, ama 
nıe yapıldı, sonuçta ne oldu bilemiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Libya'da bugün sıkıntılı 
bir durum var; müteahhitler müşkül durumda, öde
me yapamıyorlar, işi yavaşlatıyorlar, bunun neticesin
de de hükümet «İşi yavaşlattın, gününde bitireme-
d':m» diye ceza kesiyor. ŞirkeÜerimiz bu durumda ne 
'işçisine, ne mühendliisiine maalesef ücretlerini ödeye
miyor, sıkıntılı bir dorum, var ve bu yüzden de bîr 
'cisim işçilerimiz yurda kesin dönüş yapmak zorunda 
'çalıyorlar. Acalba bu dönenlerin içinde ne kadarı iyi 
vatandaş, ne kadarı anarşlist? Bunun üzerinde de 
önemle durmak gerekir. Çünkü-'bu da önemli bîr 'is-
fhbarat konusudur. 

Arkadaşlar, 19.7.1985 günü Ankara ve İzmir il
erinden sıkıyönetim uygulaması kaldırılacağına gö-
-•e, o tarihten itibaren - yine tecrübeme dayanarak 
söylüyorum - yurt içinden ve yurt dışlından, bilhassa 
civar illerde sıkıyönetim dolayısıyla istediği melaneti 
'şleyemeyen birçok anarşist Ankara ve İzmir'e hü
cum edecektir; buralarda yerleşecek, teşkilatlarını 
kuvvetlendirip, ondan sonra eyleme geçme teşebbü
sünde bulunacaklardır. Bunu şimdiden aklımıza, - ha
fızamıza nakşetmemiz lazım ve lon/a göre sayın hü
kümetin her türlü 'tedbiri, başta demlin söyledijğim is-
•ûhralbat olmak üzere, almalıdır İki, o gün fenersiz 
yakalanmayalım. Yoksa önümüzdekii sonbaharda An-
kara ve İzmir'1! zor günler bekler. 

Ş:mdi, sözlerime son verirken, bu konuda tecrü
beli bir arkadaşınız olarak, hiç. kimseyi incitme ni
metinde değilim flbıMihassa böyle önemli bir konu ko-
-luşulurken), ama lüzumlu görüyorum. Bu görevi 
'apmış 'biır k'işıi olarak bunların yapılmasının şart ol
duğuna inanıyorum. Onun için bu söylediklerimi bir 
kaz olarak lütfen kabul buyuruını; uygun gördükle
rinizi yaparsınız, uygun görmedİMerinizi de geçer-
siiniiz, güder. 

l.Her çareye başvurarak sayın hükümetin en kı
sa zamanda ekonomik durumu, 'bilhassa açlığı önle
yecek tedbîrleri zaman geçirmeden alması artık şart-
ır. Bunu yapmadan anarşiyii önlemek mümkün de

lildir, aksi takdirde açlıktan doğan bir anarşi orta-
•*a. çıkar. Bunu da düşünmek lazım. İşte onu önle-
nek çok zordur. Bunu normal güvenlik kuvvetleriy
le önlemek mümkün değildir. 
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BAŞKAN — Sayın Akın, süneniz doldu efendim. 
VEClHl AKIN (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. Müsaade buyurursanız üç dört madde var. 
'BAŞKAN — Buyurun toparlayın efendim. 

VEÇİHİ AKIN (Devamla) — Her çareye başvu
rarak, muhakkak yatırımlar hızlandırılmalı, işsizlik 
ve bu arada bilhassa 'tahsilli işsizlik hiç değilse bîr 
ölçüde öntonme yoluna doğru gidilip, »vatandaşta bir 
ümit ışığı yakılmalı. 

Üzülereik söyleyeyim, bütün vatandaşlara eşit 
muamele yapmal'ıyıız. Adam kayırmayı, bu partiden, 
şu partiden olmayı bir tarafa bırakimalı ve 'bu suret
le de mümkün mertelbe küskün vatandaş sayısını 
azaltmalıyız. Huzurun en 'büyük şartlarından biri de 
hudur arkadaşlarım. (MIDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

Arkadaşlarım, son zamanlarda yapılan zamlar 
artık 'bir nevi vergi hailine geldi ve tabiî bu tür ver-
ıgt, adaletsiz oluyor. Adaletli vergi, herkesim malî 
gücüne göre, verebilme gücüne göre alınan vergidir. 
Vergi, her valtandaşın mukaddes vatan borcudur, 
seve, seve Ibunu yapmalıdır; ama benimle Koç aynı 
vergiyi verirse, Ibunda da biraz insaf aramak herhal
de yeriimde ve doğru olur. 

Taban fiyatları, muhakkak 'işçinin alınterinim ve 
emıeğidin karşıhğı olmalı; liimkân nispetinde de pe
şimi veya kısa vadede Ödenmeli, çiftçi ve köylü bu 
müşkül durumdan kurtarılmalı., 

İşte beriiim slizfere haltırla'tmak istediğim önemi 
konular bunlardır. Bunlar anarşik olayların önlen
mesinde yardımcı tedbirlerdir. Bunlar yapılmadan 
yalnız polisiye ve askerî tedbirlerle sıkıyönetimi ol
sa da birdir, olmasa da birdir. 

Sayın Başkanımın 'ikindi bir ikazıma maruz kal
madan, yüksek müsaadeileriinlizle benli büyük bir sa-
'bırta dinlediniz; sağ olun, var oflun. Hepinizi içim
den gelen sonsuz saygı ve sevgilerimıle selamlıyorum 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. Şa

hıslan adına herhangi bir konuşma talebi de gelme
miştir. 

Şimdi, açıklama yapmak üzere hükümete söz 
veriyorum. 

Buyurun sayın Akbulut. 
ÎÇtŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
12 Eylül 1980 tarihinden itibaren yurt çapında sürdü
rülen sıkıyönetim uygulamasına 19.3.1984 tarihinden 

başlamak üzere kademeli olarak 41 ilimizde son ve
rilmiş bulunmaktadır. Halen sıkıyönetimin kaldırıl
mış bulunduğu 44 ilimizden 12'sinde olağanüstü hal 
ilan edilmiş olup, 23 ilimizde ise sıkıyönetim uygula
ması devam ettirilmektedir. 

Malumları olduğu üzere, son yıllarda terör ve 
anarşi yuvalarının dağıtılarak, örgütlerin çökertil
mesinde ve silahlı militan unsurlarla diğer ideolojik 
suçluların adalete teslim edilmesinde büyük bir ba
şarı sağlayan güvenlik kuvvetlerimiz, terör mihrak
larının büyük bir bölümünün yurt içindeki faaliyet
lerine son. vererek müessiriyetlerini asgarî seviyeye 
indirmiş ve bu suretle de devlet otoritesi yeniden te
sis edilmiştir. 

Terör ve anarşiyle mücadele konusunda alınan 
büyük mesafeye ve müspet sonuçlara rağmen dış 
mihrakların destek ve teşvikinden cesaret bulan yı
kıcı ve bölücü çevreler halen ülke bütünlüğümüze 
ve rejimimize karşı faaliyetlerini kesintisiz sürdü
rebilmek için her türlü fırsat ve imkânı kullanmak
tadırlar. 

özellikle parlamenter sistemin tesisini müteakip 
illegal sol ve bölücü örgütlerin yurt dışında faali
yetlerini sürdüren militan kadroları tarafından ülke
mize karşı sürdürülen iftira kampanyasına hız ve
rilmiş, dış güçlerin yardımıyla eğitilip teçhiz edilen 
bölücü çete mensupları da terörü yeniden başlatmak 
amacıyla yurt içinde saldırılara girişmişlerdir. Dış 
mihraklar tarafından desteklendiği bilinen ve bazı 
komşu ülkelerin sınırlarımıza yakın bölgelerinde 
kendilerine barınma, eğitim, örgütlenme, silah ve 
malzeme imkânı temin edilen yıkıcı ve bölücü ör
gütler güç ve eylem birliği cepheleri teşkil etme yo
luyla ülkemiz aleyhindeki faaliyetlerine hız kazan
dırmak istemekte ve bu arada militan güçlerin ille
gal yollarla sınırlarımızdan geçişini sağlamak sure
tiyle, terörist saldırılara tevessül edilmektedir. 

Son zamanlarda ülkemize karşı gerek yurt içi 
ve gerekse yurt dışında aşırı sol ve bölücü terör ör
gütlerince başlatılan saldırı ve propaganda kampan
yaları, terörizmin bizatihi millî varlığımıza ve top
rak bütünlüğümüze karşı saldırıya geçtiğini açıkça 
ortaya koymaktadır. 1984 Ağustos ayından bu ya
na Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bölü
cü çete mensupları tarafından sürdürülmeye çalışı
lan saldırılar ve bu çetelerin Ermeni terör örgütle
riyle açıkça fikir ve eylem birliği içine girmiş bu
lunmaları yukarıda arz ettiğim kanati destekler ma
hiyettedir. 
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Sayın milletvekilleri, millî birlik ve beraberliğimizi 
yıkmak, toplum yapımızı temelinden sarsmak ve 
anayasal rejimimizi değiştirmek amacıyla yeniden 
örgütlenme faaliyeti içinde bulunan terör mihrakları, 
varlıklarını kamuoyuna duyurabilmek ve tekrar mü
essir olabilmek gayesiyle asgarî ölçüler içinde de ol
sa eylemlerini halen sürdürmektedirler. Marksist ve 
bölücü çete mensuplarının öteden beri ideolojik tak
vim haline getirdikleri belirli günlerde propaganda 
ve eylemlerini yoğunlaştırdıkları tespit edilmiştir. 
Son zamanlarda güvenlik kuvvetlerimizce alınan ted
birler neticesinde terörist çetelerce sarf edilen bütün 
gayretlere rağmen propaganda ve eylem teşebbüsleri
nin sınırlı kaldığı ve bilirli bölgelere inhisar ettiği 
müşahede olunmuştur. 

Ayrıca polisimizin eğitim ve teçhizat imkânları
nın artırılması da terör odaklarının eylem koymala
rını güçleştirmiş ve bazı münferit eylemleri müteakip 
faillerinin büyük çoğunluğunun kısa sürede suç de
lilleriyle birlikte yakalanması sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yüce Meclisimize sıkıyö
netimle ilgili tekliflerimizi sunmadan önce, bir ön
ceki görüşme tarihimiz olan 19.3.1985 ilâ 4.6.1985 ta
rihleri arasındaki dönemde sıkıyönetimin kaldırıldığı 
ve hiçbir uygulamanın olmadığı 32ilimizden Bitlis'te 1 

•saldırı ve2çatışma, Balıkesir'de 1 kanunsuz gösteri ve 
Manisa'da 1 pankart asma olayı vukua gelmiş, diğer 
illerimizde siyasî mahiyette suç teşkil edici herhangi 
bir gelişme olmamıştır. 

Sıkıyönetimin kaldırılıp Olağanüstü Hal uygula
masının devam ettiği 12 ilimizden Kocaeli'nde 1, Zon
guldak'ta 1 bildiri dağıtma, Samsun'da 1 patlama 
olayı görülmüştür. 

Belirtilen dönem içerisinde sıkıyönetim uygula
ması devam ettirilen 23 ilimizde ise toplam 13 saldırı, 
20 çatışma, 4 gasp, 1 banka soygunu, 2 patlama, 49 
bildiri dağıtma, 12 pankart asma ve 6 yazı yazma 
olayı meydana gelmiştir. Sıkıyönetimin sürdürüldü
ğü illerimizde meydana gelen toplam 13 saldırı ola
yından 12'si, 20 çatışma olayından 18*1 Doğu ve Gü
neydoğu bölgesindeki illerimizde vukua gelmiştir. 
Buna mukabil yazı yazma, bildiri dağıtma ve pankart 
asma olaylarının bu bölgemiz dışında kalan illeri
mizde yoğunlaştığı görülmektedir. 

19.3.1985 ve 4.6.1985 tarihleri arasındaki dönem
de yurt çapında cereyan eden olaylar ele alındığında 
bütün illerimiz itibariyle 14 saldırı, 22 çatışma, 3 
patlama, 1 banka soygunu, 4 gasp, 1 kanunsuz gös-
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teri, 7 yazı yazma, 51 bildiri dağıtma, 13 pankart 
asma olmak üzere 116 olayın vukua geldiği ve bu 
olaylar sonucunda 63 ölüm ve 17 yaralanmanın ol
duğu, 68 şahsın suç delilleriyle birlikte ele geçirildiği 
ve firarda olan 33 şahsın arandığı görülecektir. 

Olayları müteakip yapılan operasyonlardan illegal 
sol kesimden 623 militan, 7 otomatik silah, 231 ta
banca, 2576 mermi, 5 bomba, 3 TNT kalıbı, 13 fün-
ye; bölücü kesimden 124 militan, 27 otomatik si
lah, 16 tabanca, 3429 mermi, 1 adet roketatar, 5 adet 
roketatar mermisi, 37 bomba, 93 mayın, 82 mayın 
kapsülü, 9 TNT kalıbı, 1 antitank mayını; irticaî ke
simden 225 tarikat mensubu; ülkücü kesimden ise 
12 militan ele geçirilmiştir. Böylece belirtilen dö
nem içerisinde toplam olarak 984 militan, 34 oto
matik silah, 247 tabanca, 6005 mermi, 42 bomba, 
1 roketatar, 5 roketatar mermisi, 93 mayın, 82 ma
yın kapsülü, 12 TNT kalıbı, 163 fiinye ve 1 adet an
titank mayını ile birlikte yakalanmışlardır. 

İzahımdan da anlaşılacağı üzere, her ne kadar 
güvenlik kuvvetlerimiz gelişmeleri yakından takip 
etmekte ve vukuu muhtemel olaylara anında mü
dahale etmekte ise de; dış destekli yıkıcı ve bölücü 
terör örgütlerinin faaliyetlerine ısrarla devam etmek 
niyetinde oldukları görülmektedir. Faaliyetlerini be
lirtmeye çalıştığım bu yıkıcı ve bölücü örgütler, Av
rupa'da yürüttükleri menfî propoganda ile bazı çev
relerin iddia ve isteklerini uluslararası platforma ge
tirerek, ülkemiz yönetimini zor durumda bırakmayı; 
keza yurt içi ve yurt dışı irtibatları vasıtasıyla baskı, 
işkence ve af konularını sürekli gündemde tutarak; 
ülkemizi ve rejimimizi kötülemeyi amaçlamaktadırlar. 

En çok üzerinde durulan ve hakkında etkili kam
panya yürütülen bir hususun da af konusu olduğu 
malumlarınızdır. Af sonrası yeniden ideooljik faa
liyetler içerisinde çekebilecekleri tecrübeli militanlar 
vasıtasıyla güçlenmeyi amaçladıklarından, propa
ganda yoluyla bu konuyu sürekli olarak gündemde 
tutmak ve hassasiyetine binaen istismar etmek iste
mektedirler. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde, şahsi
yeti ve damarlarındaki kanları konusunda şüpheye 
düşülen vatan haini bir avuç çete mensubunun devlet 
otoritesini yıpratmak, halkı baskı ve tehditle sindir
mek, vatandaşlarımızın güvenlik kuvvetlerine olan 
inancını sarsmak amacıyla başlattıkları eylemler aka
mete uğratılmıştır. Bölgede sürdürülen operasyonlar 
ve alınan tedbirler sonucunda, bölge halkı eşkiya-
nın oyununa gelmemiş; devlet otoritesine duyduğu 
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saygının gereği olarak güvenlik güçlerinin yanında 
yer almış; bölücü eşkiyaya hak ettiği dersi vermiş
tir. Bölgedeki jandarma ve emniyet kuvvetleri silah, 
araç, gereç ve teçhizatla güçlendirilmiş; ayrıca mer
kezden gönderilen timlerle bölgedeki etkinlik artı
rılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz edilen hu
suslar ve gelişmeler ışığında önümüzdeki dönemde 
gelişmesi muhtemel hususları da dikkate almak su
retiyle, sıkıyönetimin uzatılmasına sebep teşkil ede
cek esaslar: 

1. Yıkıcı ve bölücü illegal unsurların aktif faali
yet alanları içinde bulunması, 

2. İdeolojik amaçlı örgütlerin halen mevcudi
yet ve müesseriyetlerini devam ettirdikleri bölgelere 
dahil olması, 

3. Yörenin siyasî ve sosyal ve coğrafî özellikleri 
dolayısıyla, terörist faaliyetlere müsait zemin teşkil 
etmesi, 

4. Terörist militanların yurt dışından sızma ve
ya yurt içindeki intikal yolları üzerinde bulunan 
yörelerden olması, 

5. İllegal örgüt faaliyetlerinin ortaya çıkışına ve 
gelişmesine müsait, istismara açık bir potansiyel 
kitlenin bulunduğu bölgelerden olması, 

6. İllegal örgüt kalıntılarının yeniden örgütlenme 
ve eylemlere tevessül etmelerinin muhtemel görül
düğü bölgeler içerisinde bulunması şeklinde tarafı
mızdan tespit edilmiştir. 

Bu esaslar göz önüne alındığında, sıkıyönetimin 
halen devam ettiği illerimizden Adana, Adıyaman, 
Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gazian
tep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, Kars, Mardin, Siirt, 
Tunceli, Şanlıurfa ve Van'ın; yukarıda tespit edilen 
esaslar dahilindeki il ve bölgelerden olmaları sebebiy
le, mevcut sıkıyönetimin uzatılmasında fayda müla
haza edilmektedir. 

Yine yukarıdaki esasları göz önüne aldığımızda, 
tıangi illerimizin bu uygulama dışında bırakılabile
ceği de açıkça belli olmaktadır. 

Bu itibarla Ankara, İzmir, Artvin, Erzincan, Ordu 
ve Edirne illerimizden sıkıyönetimin kaldırılarak, 
bir^ geçiş dönemine esas olmak kaydıyla olağanüstü 
hal uygulamasına geçilmesi; daha önce sıkıyöneti
min kaldırılarak olağanüstü halin sürdürüldüğü An
talya, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon ve Zongul
dak illerimizden bu uygulamanın kaldırılmasının 
mazur yaratmayacağı; Kahramanmaraş, Malatya, 
İçel, Sivas, Kocaeli ve Bursa illerimizde ise olağan

üstü halin bir süre daha devam etmesi uygun mü
talaa edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizdeki demokratik 
kurum ve kuruluşların süratle tesisine, milletimizin 
terörist faaliyetleri şiddetle takbih etmesine rağmen, 
yurt dışı irtibatlı yıkıcı ve bölücü mihrakların, men
fur emelleri uğruna her türlü kanlı eyleme tevessülü 
mubah görmekte, yalan ve iftiralara dayalı nifak to
humlarını saçmaya devam etmekte oldukları, yuka
rıda arz edilen olaylar ve gelişmelerle de bir defa 
daha teyit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı huzur ve barışın yara al
maması ve devamının sağlanması amacıyla geçici bir 
tedbir olmak üzere 19 Mart 1985 tarihinden bu yana 
sıkıyönetim uygulamasının bulunduğu 23 ilimizin 6' 
sından 19 Temmuz 1985 tarihinden geçerli olmak üze
re bu uygulamanın kaldırılmasını; 17 ilimizde 4 ay 
süreyle uzatılmasını; sıkıyönetimin kaldırıldığı 6 ili
mizde olağanüstü hal uygulamasına geçilmesini; 19 
Mart 1985 tarihinden bu yana olağanüstü hal uygu
lanan 12 ilden 6'smda bu uygulamaya son verilme
sini; 6 ilimizde ise 4 ay süreyle devam ettirilmesini 
tensiplerinize arz ederim 

Değerli milletvekilleri, hükümet olarak sıkıyöne
tim uygulaması ve kaldırılması hakkındaki görüşleri
mizi bu şekilde genel olarak ifade ettikten sonra, ben
den evvel grupları adına konuşan sayın sözcülere 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Bu konuşmalardan esas olarak edindiğimiz so
nuç şudur: Hepimizin, yani bu yüce Meclisin ülke
de huzur ve güvenin sağlanmasını arzu ettikleri ve 
bunu sağlayabilmek için hangi çarelere başvurulma
sı lazım geldiği hakkındaki gayret ve düşüncelerini 
büyük bir haz ile takip ettik. Elbetteki, bize, bu yü
ce Meclise düşen görev, ülkenin birlik ve beraberli
ğini sağlamak, devletin ülkesiyle ve milletiyle bö
lünmezliğini temin etmek ve böylece arzu edilen 
muasır devletler seviyesine yükselmektedir. 

Burada benim ehemmiyetle üzerinde durmak is
tediğim konu şudur: Hükümet olunduktan 1,5 sene 
gibi kısa bir zaman içerisinde bize göre, Türkiye' 
nin şartlarına göre ve biraz evvel izah ettiğim du
rumlar muvacehesinde süratle sıkıyönetim uygulama
sının kaldırılması çabası içerisindeyiz. Biz bir an 
evvel sivil yönetime geçilmesini istiyoruz; ancak 
bunu yaparken elbetteki ülkenin güven ve huzur 
ortamının bozulmamasına gayret etmemiz lazım gele
cektir. Esasında silahlı kuvvetlerimiz de sıkıyönetim 
uygulamasının taraftarı değildirler. Bunlar eğer de
vam ediyorsa bir zaruretin gereğidir. Zaruret de sa-
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dece adi vakalardan ibaret olmayıp, ülkenin bölün
mezliği ile, milletin birlik ve beraberliği ile ilgili ol
duğu için ehemmiyet arz etmektedir. 

Biz hükümet olarak, huzur ve güveni sağlaya
cak hemen hemen her tedbiri almış bulunuyoruz. 
Bugün sıkıyönetim komutanlarımızın emrindeki kuv
vetler jandarma ve polistir. Jandarma ve polisimi
zin her türlü ihtiyacını karşılamak için gösterilen 
gayretler hemen hemen tamamlanmıştır. Artık es
kisi gibi polisle jandarmamız imkânsızlıklar içinde 
değildir. Sıkıyönetim komutanlarımızın emrinde olan 
kuvvetler, - biz öyle düşünüyoruz ki- sıkıyönetim kal
dırıldıktan sonra valilerimizin ve hükümetimizin em
rinde çalışacaklardır. Bu bakımdan bazı illerde, özel
likle Ankara ve IzmirVJe sıkıyönetimin kaldırılma
sının esas nedenleri de bunlar olarak ileri sürülebi
lir. 

Ancak, unutmamak lazımdır ki, Türkiye'deki ha
reketler sadece emniyet teşkilatıyla, güvenlik kuvvet
leriyle huzur ve güvenin sağlanması şeklinde bir so
nuca ve irtibata bağlandırılamaz. Eğer, demokratik 
tüm müesseseler ve başta biraz evvel şükranla arz 
ettiğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak 
üzere asayiş ve güvenin sağlanmasında başlıca rolü 
oynamazlarsa, sadece emniyet kuvvetleriyle bu işin 
giderilmesini beklemek pek doğru değildir kanaatin
deyim. Yalnız, bu iş sadece emniyet kuvvetleriyle ye
rine getirilecekmiş gibi hareket ettiğimizi de belirt
mek isterim. 

Bölücü çete mensuplarının, anarşist ve terörist
lerin bütün hareketlerini ekonomik duruma bağla
mak da pek doğru değildir. Esasında hükümetimiz. 
anarşi ve terörün önlenmesinin iki unsurunu ileri 
sürmektedir. Bunlardan bir tanesi ekonomi, diğeri 
ise emniyet kuvvetlerinin gerekli faaliyet gösterebile-
cak seviyeye ulaştırılmasıdır. İkisi birlikte yürütüle
cek ve ikisi birlikte mütalaa edilecektir. Eğer, bir 
'bölücülük söz konusu ise ve bu dış mihraklarca des
tekleniyorsa, bu rejimimize yönelik, demokratik re
jime yönelik Marksist ve Leninist bir görüşün tees
süsü için yapılıyorsa, sadece bunu ekonomiye bağla
mak hatalı olur. Ancak, ekonominin bozukluğu belki 
bu gibi faaliyetlerin daha rahat neşvünema bulma
sına ve zemin bulmasına yardımcı olabilir. Fakat 
gaye böyle ise, (ki, böyledir) sadece ekonomi ile izah 
edilmemesi lazım gelir kanatindeyim. 

Ekonomik durumun geliştirilmesi ve arzu edilen 
seviyeye getirilmesi için (hepinizin bildiği gibi) hükü
metimiz sonsuz bir gayret içindedir, imkânları yarat

ma çabası içindedir. Bunların müspet netice verdiği 
kanatini de samimiyetle taşıyoruz. Ancak, belki şu 
anda istenilen seviyeye ulaşmamış olabilir. Çizilen 
yol ve atılan adım bu seviyeye ulaşacağını gösterdiği 
için kararlı ve bu hususta kendimizi mutlu hissedi
yoruz. 

Dışta Türkiye aleyhinde yürütülen faaliyetler 
vüksek malumlarınızdır. Fakat, bu Türkiye'nin bir 
kaderidir. Sadece şimdi değil, Osmanlı döneminden 
itibaren Türkiye'nin aleyhine dışta odaklar, faali-
vetler devam ettirilir. Bunun aynısı şimdi sürdürül-

• mektedir. Komşu veya ittifak halinde olduğumuz 
ülkelerle bu hususta temaslarımız devam etmekte
dir. Onlara durumu fırsat buldukça arz ediyor ve 
Türkiye hakkındaki aleyhte davranışların önlenme
sini istiyoruz. Ancak, tabiî kendi ülkelerinin mev
zuatları çerçevesinde bize, hükümetimize yardımcı 
olacaklarını söylemekle kalıyorlar. İnşallah bu te
maslarımız devam edecek ve tedbirler daha müessir 
hale getirilecektir. 

Ancak, dıştaki Türkiye aleyhine faaliyetlerin 
maksatlı olduğunu da kabul etmek lazım gelir. Tür-
kiyemizin pek rahat bir ortamda olmadığını hepi
miz biliyoruz. Her yönüyle taarruza uğrayan bir ül
keyiz. O bakımdan, bunlara ancak biz birlik ve be
raberlik içerisinde olduğumuz müddetçe karşı ko
vabiliriz, ancak bu şekilde başarıya ulaşabiliriz. 

Bu konulardaki istihbaratın ehemmiyetine biz de 
inanıyoruz ve bütün faaliyetlerimizi istihbarat örgü
tümüzün daha faydalı bir şekle getirilmesine teksif 
etmiş bulunuyoruz. Ancak, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerimizde cereyan eden hadiseler nedeniy
le, orada yaşayan vatandaşlarımızın emniyet güçle
rine istihbarat bakımından çok yardımcı olduklarını 
memnuniyetle ifade etmek gerekir. Bunun sebebini 
şu şekilde açıklayabilmek mümkündür: Artık ora
da devletin güvenlik kuvvetleri meseleye hâkim ol
muştur. Biz o bölgelerimizde sadece asayiş ve gü
ven konusuyla değil, ekonomik ve sosyal tedbirlerle 
de vatandaşımızın yanında olduğumuzu, ona sahip 
çıktığımızı ve emniyet kuvvetlerimizin artık orada 
onların başvurabileceği, onların koruyucusu bir 
müessese olduğu fikrini ve fiiliyatını gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Bu sebeple de istihbarat bakımından 
vatandaşımız bilgilerini bizden artık esirgemiyor. Bu 
emniyet verici bir işarettir ve faaliyetlerimiz de bu
nu artırma zımnında devam ermektedir. 

Ankara, Ordu, İzmir illerimizden sıkıyönetimi 
kaldırırken biraz evvel arz ettiğim temelden hareket 
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ediyoruz. Hem hükümet olarak, hem de sıkıyönetim 
üst makamları olarak bir an evvel ülkemizde sıkıyö
netimin kalkmasını istiyoruz. Türkiye'de bunun de
vamını arzulayan, bir zaruret olmadıkça bu işin de
vamını isteyen hiç kimse yok; fakat şartlar, zaruret
ler ancak bizi bu noktaya getirebiliyor ve orada bir 
mecburiyet hasıl oluyor. 

12 Eylülden ve hükümet olduktan bu yana bu 
illerimizdeki anarşiye, teröre yönelik olayları takip 
ediyoruz. Eğer bunlar bir sinme değil ise, buralarda 
zuhur etmiş endişe verici olaylar yok; fakat gerekli 
tedbirleri de - biraz evvel söylediğim gibi - almış bu

lunuyoruz. Sadece sıkıyönetim komutanlarımızın belki 
bir psikolojik etkisi var, yoksa, onların emrindeki 
kuvvetler hükümetin emrinde olan, ki sözlerim yanlış 
anlaşılmasın, yani direktifi onlar polis ve jandarma
ya veriyorlar, şimdi aynı direktifi valiler verecek
ler. Polis ve jandarmanın teçhizatı, bilgisi, eğitimi 
zaten bizim kendi amirlerimiz tarafından yapılıyor. 
Biz bu düşünceden hareket ediyoruz. Bu düşünceden 
hareket ettiğimiz içindir ki, bu illerde sıkıyönetimi 
kaldırdık. Hep beraber bakacağız, inşallah, demin de 
söylediğim diğer faktörlerin de devam etmesi ha
liyle, ki o bütün anayasal müesseselerin Türkiye'de 
huzur ve güvenin sağlanmasını istemiş olmalarıyla 
mümkündür; o takdirde, bu illerimizde de arzu etti
ğimiz huzur1 ve güven sıkıyönetimsiz devam ettiği 
müddetçe, çok daha süratle diğer illerimizden sıkı
yönetimin kaldırılması için bir yol açılmış olacak
tır. 

Ben 'konuşmamı burada bitirirken, yüce Meclisi 
sevgi ve saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan. 
İBazı illerde sıkıyönetimin uzatılması ve bazı il

lerde de kaldırılmasıyla ilgili 2 tezkere hakkındaki mü
zakereler tamamlanmış bulunmaktadır. Bu 2 tezke
reyi, ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclis'i Başkanlığıma 
lllgi : 11.3.1985 tarihli ve 188-2-2046 sayılı yazı

mız. 
Millî GüivenilJk Konseyi'riin (1) numaralı bildiri

siyle bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (23) ilde 
19.3.1985 günü saat 17.0û'den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13.3.1985 
tarihli ve 16 sayılı, kararıyla onaylanmış bulunan sıkı
yönetimin; 

1. Ankara, Artvin, Edirne, Erzincan, İzmir ve 
Ordu illerinden 19.7.1985 günü saat 17.00*den geçerli 
olmak üzere kaldırtmasının, 

2, Diğer (17)-ilde 19.7.H985 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 3.6.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

(Gereğinim yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

(BAŞKAN — Okunan Başbakanlık tezkeresini oy
larınıza sunuyorum : Kalbul edlenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.3.1985, 13.3.1985 tarihli ve 188-2-2046 

sayılı yazılanımız. 
19.3.1985 günü saat 17.00'den geçerli olmak üze

re 4 ay süre ile (1) ilde uzatılan ve (11) ilde ilan 
edilen ve Türküye Büyük Millet Meclisinin 13,3.1985 
tarihli ve 17 ve 18 sayılı kararlarıyla onaylanmış bu
lunan olağanüstü halin; 

L Antalya, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon ve 
Zonguldak illerinden 19.7.1985 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere kaldrtmasının, 

2. Bursa, İçel, Kahramanimaraş, Kocaeli, Malat
ya ve Sivas illerinde 19.7.1985 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süne ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinle arzı, Balkanlar 
Kurulunca 3.6.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğidin yapılmasını saygıyla arz ededım. 
Turgut özal 

IBaşbakan 
BAŞKAN — Okunan Başbakanlık tezkeresini oy

larınıza sunuyorum : Kalbul edenler..A Etmeyenler.'.. 
Kabul edilmiştir. 

6. ı— \Ankara, Artvin, Edirne, Erzincan, İzmir ve 
Ordu illerinde 19.7.1985 günü saat 17.00'den itiba
ren 4 uy süre ile olağanüstü hal ilan edilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/808) 

BAŞKAN — Bazı illerde olağanüstü hal ilan edil
mesine dair Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; oku
tuyorum :• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığına 
ilgi : 13.3.1985 tarihli ve 188-2-2046 sayılı ya

zımız. 
Ankara, Artvin, Edlirne, Erzincan, İzmir ve Ordu 

illerinde Anayasanın 120 nci ve 2935 sayılı Olağan
üstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fık
rasının (b) bendine göre; 
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19.7.1985 günü saat 17.001den geçerli olmak üze
re, 4 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesi hak
kındaki Balkanlar Kurulunun 3.6.1985 tarihli ve 
85-9528 sayılı kararının sureti ekli olarak gönderil-
mlişft'ir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
IBAŞKAN — Tezkere üzerindeki müzakerelere ge

çiyoruz. 
Söz isteyen?.. Yok,. 
Tezkereyli telkrar okutup oylarınıza' sunacağım : 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13,3.1985 tarihli ve 188-2-2046 sayılı ya

zımız. 

Ankara, Artvin, Edime, Erzincan, İzmir ve Ordu 
illerinde Anayasanın 120 neti ve 2935 sayılı Olağan
üstü Hal Kanununun. 3 üncü maddesinin birinci fık
rasının flb) bendline göre; 

Iİ9.7.1985 günü saait 17.00\len geçerli olmak üzere, 
4 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesi hakkındakü 
Bakanlıar Kurulunun 3.6.1985 tarihli ve 85-9528 sa
yılı kararının sureti ekte olarak göndleriltmıişitir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler...; Kalbul edilmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili )Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) 

(BAŞKAN — Gündemlin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inoi sırada Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) 

BAŞKAN — 2 nci sırada Sayın Nalbantoğlu'nun 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada Sayın Nalbantoğlu' 
nun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin sözlü sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/317) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada İstanbul Milletvekili 
Sayın Feridun Şakir Öğünç'ün İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu bulunmaktadır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması hususunda gereken işlemin yapılmasına müsaa
delerinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir öğünç 
İstanbul Milletvekili 

1. Mahalle ve çarşı bekçilerinin emniyet hizme
ti yapmadıkları gerekçesi ile tazminat alamadıkları 
doğru mudur? 

2. Türkiye genelinde 25 binden fazla mahalle ve 
çarşı bekçisinin 1327 sayılı Yasa ile emniyet değil de 
yardımcı hizmetler sınıfına aktarıldıkları bilinmekte
dir. Bu uygulama hangi gerekçeye dayanmaktadır? 

3. Daha önceleri özel idarelerden aylık alan bek
çiler şimdi doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü kad
rolarından aylıklarını aldıklarına göre, tazminat da 
almaları gerekmiyor mu? 

4. 1976 yılından bu yana 1970 sayılı Yasaya gö
re tazminat alması gereken bekçilerin haklarını ko
rumak için bakanlık bu yasaya uygun yönetmelik ve 
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kararları çıkarmak durumunda değil midir? Bunları 
çıkarmak gerekmiyorsa gerekçeleri nedir? Gereki
yorsa neden çıkarılmamaktadır? 

5. Bu yönde bakanlığa yapılagelen başvurular 
karşısında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapıl
madıysa bunun sebepleri nelerdir? 

6. Bekçilerin bu dilekleri hakkında Bakanlıkça 
neler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Emniyet Genel Müdürlüğünün yardımcı hizmetler sı
nıfında bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük 
haklarına ilişkin sözlü soru önergesini cevaplıyorum. 

«Soru 1. Mahalle ve çarşı bekçilerinin emniyet 
hizmeti yapmadıkları gerekçesi ile tazminat alama
dıkları doğru mudur?». 

29.6.1984 günlü ve 18446 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 241 karar sayılı Devlet 
Memurları ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin 12 Ara
lık 1984 günlü ve 18600 sayılı Resmî Gazetede ya
yınlanan 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
51 inci maddesiyle değişik şekline göre, Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün emniyet hizmetleri sınıfında gö
revli personeline net tazminat ödenmesi uygun görül
müştür. Çarşı ve mahalle bekçisi kadroları 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı madde
sinde belirtilmiş olan hizmet sınıflarından unvan du
rumu itibariyle yardımcı hizmetler sınıfında yer al
mış olduğundan, söz konusu tazminattan çarşı ve 
mahalle bekçisi personelin faydalandırılması müm
kün değildir. 

2 nci soru : «Türkiye genelinde 25 binden fazla 
mahalle ve çarşı bekçisinin, 1327 sayılı Yasa ile em
niyet değil de, yardımcı hizmetler sınıfına aktarıldık
ları bilinmektedir; bu uygulama hangi gerekçeye da
yanmaktadır?». 

Bugün Emniyet Genel Müdürlüğünün yardımcı 
hizmetler sınıfında muhtelif derecelerden toplam 
21 '396 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu mevcut olup, 
söz konusu kadrolar 1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
ile özel idareler bünyelerinden alınarak Emniyet Ge
nel Müdürlüğü yardımcı hizmetler sınıfındaki kadro
lar arasına aktarılmıştır. 1 inci sorunun cevabında 
belirtildiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfla
rı aynı Kanunun değişik 36 ncı maddesinde belirtil-
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miş olduğundan söz konusu uygulama bu gerekçeye 
dayanmaktadır. 

3 üncü soru : «Daha önceleri özel idareden aylık 
alan bekçiler şimdi doğrudan Emniyet Genel Müdür
lüğü kadrolarından aylıklarını aldıklarına göre taz
minat da almaları gerekmiyor mu?». 

Emniyet Genel Müdürlüğünün muhtelif hizmetle
rinde kullanılmakta olan memur kadroları; emniyet, 
genel idare, teknik, sağlık, eğitim ve öğretim, din yar
dımcısı hizmet sınıflarında bulunmakta olduğundan, 
söz konusu net tazminatın merî mevzuat hükümleri
ne göre emniyet hizmetleri sınıfı personeline öden
mesi öngörüldüğünden, yardımcı hizmetler sınıfında 
çalışan çarşı ve mahalle bekçilerine bu tazminatın 
ödenmesi gerekmemektedir. 

4 üncü soru : «1976 yılından bu yana 1970 sayılı 
Yasaya göre tazminat alması gereken bekçilerin hak
larını korumak için bakanlık bu yasaya uygun yönet
melik ve kararları çıkarmak durumunda değil midir? 
Bunları çıkarmak gerekmiyorsa, gerekçeleri nedir? 
Gerekiyorsa, neden çıkarılmamaktadır?». 

İlgili personelin genel istihdam pozisyonları de
ğerlendirildiğinde: Emniyet hizmetleri sınıfında gö
revli personel haftada 1 günlük izinle her gün 12 
saatlik mesai durumunda olup, yetkili amirlerce lü
zum görüldüğü takdirde bu izinleri de her an kesile-
bilmektedir. Buna karşılık çarşı ve mahalle bekçisi 
ise haftada 2 günlük izinle her gün 10 saatlik mesai 
ortamında bulunmaktadır. Emniyet hizmetleri sınıfın
da bulunan kadrolarda görevli personelin atamaları 
merkezce yapılmakta ve bu kadrolara göre meslek
teki muayyen hizmet süreleri dikkate alınarak yurt 
genelinde ihtiyaç mahallerine nakilleri sağlanmakta
dır. Oysa, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan çar
şı ve mahalle bekçisi kadroları merkezden illere tah
sis edilmekte ve bu kadrolara o yöre halkından se
çilen personelin mülkî amirlerce atamaları yapılmak
tadır. Bu meyanda çarşı ve mahalle bekçilerinin bu
lunduğu hizmet sınıfının özelliği itibariyle yurt gene
linde nakil sistemi mevcut değildir. 

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunan bir polis 
memuru ile yardımcı hizmetler sınıfında bulunan bir 
çarşı ve mahalle bekçisinin genel ücret durumu ince
lendiğinde; ortalama polis memuru lehine 13 bin 
Türk Liralık bir ücret farkının olduğu görülmekte
dir. Arz ettiğim bu hususlar nedeniyle bakanlığımca 
çarşı ve mahalle bekçilerinin söz konusu net tazmi-

j nattan faydalanabilmeleri konusunda bir mevzuat de-
j ğişikliği şimdilik düşünülmemektedir. 
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5 inci soru : «Bu yönde b'akanlığa yapılagelen 
başvurular karşısında herhangi bir işlem yapılmamış 
mıdır? Yapılmadıysa bunun sebepleri nelerdir?». 

Bu yönde bakanlığıma muhtelif zamanlarda ya
pılan başvurulara, arz ettiğim hususlar doğrultusun
da, gerekli cevaplar verilmektedir. 

6 ncı soru : «Bekçilerin bu dilekleri hakkında ba
kanlıkça neler düşünülmektedir?». 

Diğer soru cevaplarımızda arz ettiğim gibi, il, il
çe, bucak ve köylerde istihdam edilen çarşı, mahalle 
bekçisi- personelinin, mahallî maddî ve manevî im
kânları değerlendirildiğinde ve emniyet hizmetleri sı
nıfı personelimizin periyodik zamanlarda tabi oldu
ğu nakil durumlarının bunlarda olmadığı düşünüldü
ğünde ve ekonomik güç yönden emniyet hizmetleri 
sınıfı personelimizle bariz farklılıklarının bulunma
dığı görülmektedir. Bu nedenle çoğunluğu ilkokul 
mezunu olan ve mahallî memur statüsünde bulunan 
çarşı ve mahalle bekçilerinin bugüne kadar bakan
lığıma intikâl eden talepleri hakkında, merî mevzuat 
hükümlerinin getirdiği uygulama dışında, bakanlığım
ca herhangi bir işlem şimdilik düşünülmemektedir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Öğünç?.. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Te
şekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üyele
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Ali İhsan Elgin'in Başbakandan sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Ali İhsan Elgin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 

Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Sinop Milletvekili Sa
yın Hilmi Biçer'in Başbakandan sözlü sorusu var. 

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

ı 7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Sayın 
Durmuş Fikri Sağlar'ın Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 

j Bakanından sözlü sorusu var. 
Sayın Sağlar?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza-. 

s evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan-
| dan sözlü soru önergesi (6/342) 
| BAŞKAN — 8 inci sırada, Adana Milletvekili 

Sayın Cüneyt Canver'in Başbakandan sözlü sorusu 
var. 

I Sayın Canver?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

9. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay-

j naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Adıyaman Milletve

kili Sayın Ahmet Sırrı Özbek'in Enerji ve Tabiî Kay-
I naklar Bakanından sözlü sorusu var. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

I Soru önergesi ertelenmiştir. 
10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

I Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordi-
j nosyon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı 

iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/353) 

BAŞKAN — la uncu sırada, Zonguldak Millet-
I vekili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in Çalışma ve 
I Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sorusu var. 
i Sayın Muhteşem Vasıf Yücel?.. Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru önergesi düşmüştür. 
11. — Çanakkale Milletvekili Onur al Şeref Boz-

kurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistikî ve
rilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
cevabı (6/354) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Çanakkale Milletve-
I kili Sayın Onural Şeref Bozkurt'un, Başbakandan 
j sözlü sorusu var. 
i Sayın Bozkurt?.. Buradalar. 

— 285 — 



T. B. M. M. B: 107 5 . 6 . 1985 O : 1 

Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale Milletvekili 

1. Hükümetimiz gelir dağılımını iyileştirmeye 
yönelik ücret, maaş, vergi ve sair politikaları hangi 
bilimsel gelir dağılımı verileri ışığı altında hazırla
maktadır? 

2. Devletin istatistik! veri hazırlamakla ve yayın
lamakla yükümlü kuruluşları (DPT ve DİE) Türki
ye'deki gelir dağılımını gösterir istatistikler konusun
da herhangi bir çalışma yapmakta mıdırlar? 

3. Türkiye'de millî gelirin toplumun çeşitli ke
simleri arasında (sanayiciler, ticaret, esnaf, zanaat
kar, tarımsal üreticiler, ücretli ve maaşlılar) dağılı
mına ilişkin en son resmî (DPT ve DİE) istatistikler 
hangi yıla aittir ve hangi yılda yayınlanmıştır? 

4. Türkiye'de millî gelirin nüfus dilimlerine gö
re (nüfusun en fazla gelir elde eden ilk yüzde 20'si, 
ikinci yüzde 20'si, vb. nin gelirin yüzde kaçını aldığı) 
dağılımına ilişkin en son resmî (DPT ve DİE) ista
tistikler hangi yıla aittir ve hangi tarihte yayınlan
mıştır? 

5. Son yıllarda devletin resmî kuruluşlarının mil
lî gelirin dağılımına ilişkin istatistikler hazırlamak
tan ve yayınlamaktan özellikle kaçındıkları öne sü-
rül-mektedir. Bu iddiaların doğruluk derecesi nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

OEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Çanakkale Milletvekili 
Sayın Onural Şeref Bozkurt'ün millî gelir dağılımını 
gösteren is'tatistikî verilere ilişiklin, Başbakandan sözlü 
soru önergesine cevap vermek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

il. Ülkemizde zaman zaman gelir dağılımına iliş
kin çalışmalar yapılmıştır. Ancak, bu çalışmalar ge
nellikle kişisel çalışma niteliği taşımaktadır. Bu me-
yanda 1963 yılı için Profesör Enos'un, 19Ö6 yılı için 
Devleit Planlama Teşkilatı uzmanlarının, 1968 yılı 
içlin de Hacettepe Nüfus Etütler Enstitüsünün ve 1973 
yılı için Devleit Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama 
Dairesi uzmanlarının yapmış oldukları çalışmaları 
zikredebiliriz. Bn son olarak, Devlet İstatistik Ensti
tüsü Başkanlığınca 1978 - 1979 yıllarında uygulan

mış bulunan ve nüfustı 10 binin üzerindeki 40 yerle
şim yerinde belediye sınırları içini kapsayan, hane 
halkı gelir ve tüketim harcamaları anketi sonuçları
na dayalı olarak, anılan yıllar için, kentsel yerler 
hane halkı gelir gruplarını gösterir veriler Devlet İs-
taltislilik Enstitüsü Başkanlığının 999 nolu yayınında 
kullanıma sunulmuştur. Söz konusu .anket sonuçların
da elde edilen veriler aynı zamanda kentsel yerler 
tüketici fiyatlar endeksi hesabında da baz yıl veri 
kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

Devlet istatistik Enstitüsünce kırsal yerler için de 
1972, 1973 yıllarında yapılmış aynı nitelikte bir kır
sal yerler tüketici fiyatlar anketi yapılmış, buna da
yalı olarak da aynı yerler içlin 1973, 1974 yılı 10(0) 
bazlı endeks yayınlanmıştır.. 

Benzeri anket çalışmaları içlin Batılı ülkelerde mü
lakat yapılan hane halklarına her Ziyaret için belli 
bir ücret ödemesi yapılmaktadır. Ülkemiz bütçe im
kânları yönünden henüz bu seviyeye gekniş bulun
madığından ve kapsanan hane halkı sayısının yüksek 
olması yüzünden bir ödeme şimdilik yapılamamak
tadır. 

Kır, kent tüm yerleşim yerlerini kapsayan şümullü 
bir hane halikı gelir ve tüketim harcamaları anketi 
uygulaması Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
yıllık çalışma programlına alınmış bulunmaktadır. Bu 
anket sonucunda elde edilecek bilgiler hem yeni ge
çinme endeksine ve gelir dağılımı hesabına, hem de 
OECD'nün, ülkemizin de dahi olduğu, satın alma 
gücü paritesi hesabı çalışmalarında veri kaynağı teş
kil edecektir. 

2.. Ülkemizde millî geliş hesapları Birleşmiş Mil
letlerin tavsiyelerine uygun olarak mal ve hizmet üre
ten sektörlerin tarım, çiftçilik, hayvancılık, ormancı
lık ve balıkçılık; sanayi, imalat sanayii, madencilik 
ve taş ocakçılığı; elektrik, gaz ve su; inşaat sanayii, 
toptan ve perakende ticaret; ulaştırma ve haberleş
me; bankacılık ve sigortacılık; konut sahiptMiği, ser
best meslek hizmetleri; devlet.hizmetleri; dolaylı ver
giler, ithalden alınan dolaylı Vergiler sübvansiyonlar; 
görev zararı karşılıkları ve dış âlemden gelen net 
faktör gelirlerinin her birinin carî üretici, carî faktör 
sabit üretici ve sabit faktör fiyatları ile katıma değer
lerini gösteren ayrıntıda hesaplanmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca millî ge
lir hesapları 1950 yılından bu yana kesintisiz olarak 
yapılmaktadır, önceleri yılda 1 kez yapılan bu he
saplamalar planlı döneme geçildiği tarihten itibaren 

I önce yılda 3 kez, 1980 yılı başından bu yana üçer 
I aylık dönem verilerine dayanıüarak verilen yıllık tah-
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münler şeklinde yıldıa 4 kez hazırlanmaktadır. Her 
tahmin döneminde yeni ve kesinleşmiş bilgilerin ışığı 
altında bir önceki yıl verileni yeniden gözden geçiril-
ımek'te ve gerektiğinde revize edilmektedir. Millî ge
lir konusunda en son hazırlanan tahmin 31 Mart 1985 
tarihinde yayınlanmış ve 12 aylık verilere dayanılarak 
yapılmış ve 1984 yılına ait 4 üncü tahmindir. 

3. Türkiye'dö gelir dağılımı konuşumda yapılmış 
en son çalışma 1978 - 1979 yıllarına ait olup, bu ça
lışma hakkında yukarıda bilgli sunulmuştur. Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığınca yayınlanan gayri safi 
miillî hâsıla 'bültenlerinde de cari ve sabit fiyatlarla 
fert başına gayri safi miillî hâsıla rakamları veril
mektedir. 

4. Devletin resmî kuruluşlarının millî gelirin da
ğılımına ilişkin istatistikler hazırlamaktan ve yayın
lamaktan kaçındıkları yargısına varılmasına iştirak 
etelemekteyiz. Ülkemizde millî gelirden üretim fak
törlerinin aldığı payları gösteren veriler, arzu edilen 
şekilde tespit edilememektedir. Bunun nedeni yaratı
lan gelirin ne kadarının ücret, ne kadarının faiz, ne 
kadarının rant, ne kadarının kâr gelini olduğunu or
taya, koyacak yeterli veriler tam olarak elde buluna
mamaktadır. 

Ancak, şu konuyu belirtmek isterim. Bu tür ve
rilerin ,derienmeisi ileri ülkelerde bile büyük güçlükler
le ve eksik olarak yapıılmakifiadır. Bu nedenle, istatis
tiklerin gecikmesini yalnız Türkiye'ye mahsus bir olay 
olarak yorumlamamalk gerekir. 

Teşekkür ederim, arz ederim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAIN — Buyurun efendim. 

ONORAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin saygı
değer üyeleri; (bir toplumda, insanların bir (bölümü, 
bir mutlu azınlık gönlünce ve olabildiğince lüks ve 
ihtişam içihde yaşarken, büyük 'bir çoğunluğun güç 
(bela karnını doyuralbilir durumda olması hiç/bir çağ
daş ekonomi ve çağdaş devlet anlayışının onaylama
dığı ve onaylamayacağı toplumsal hiır kötülüktür. Bu
nun bilincimde olan çağdaş toplumlar temel yasala
rında toplumda mevcut dengesizliklerin giderilmesi 
gerektiğini (belirtirler. Türkiye'de de özellide 1960' 
lar sonrasında toplumum çeşitli kesimleri arasında
ki gelir dengesizllikilerinin zaman içerisinde azaltıl
ması hem kalkınma, planlarının, hem de hükümet 
programlarının en temel hedefleri arasında yer al
mıştır. Bunun en önemli nedenli, gelir dağılımında
ki dengecizüklertiın yarattığı ekonomik, sosyal ve si

yasal sorunların zaman içinde ağırlığını giderek da
ha fazla hissettirmesi ve toplumun gelir dağılımının 
iyileştirilmesi yönündeki taleplerinin giderek bilinç
li bir biçimde yükselmesidir. 

Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık (Kalkınma Plan
ları, bunun en güzel örneklerimi teşkil etmektedir. 
Ne var ki, gelir dağılımının iyileştirilmesi hedefinin 
g ı̂̂ MeşitlMlelbttillrnesinin, olmazsa olmaz nitelikteki 
önkoşulu, ülkedeki gelir dağılanımın hem' toplumun 
çeşitli kesimleri, hem de nüfusun dilimleri arasın
da ne durumıda lolduğunun ve zaman içinde nasıl 
bit gelişme gösterdiğinim açık, seçik ve net bir b'i-
çlimde bilinmesidir. Eğer gelir dağılımına ilişkin sağ
lıklı, güncel ve yeterince bilgli sahihti değilsek, izle
nen ekonomi politikalarımın ne gübi sonuçlara yol 
açtığım sağlıklı bir (biçimde betirleme olanağın
dan yoksunuz demektir. Bu ise, kalkınmanın en te
mel hedeflerinden 'birisi olan gelir dağılımının iyileş-
lıiritoesii, yolksullarla zenginlerin arasındaki uçuru-

'mun (kapatılması hedefinin lafta kalması, sözde kal
ması veya önemsenmemesi demektir. Ne yazık ki 
Türkiye'deki durum üzülerek ifade etmek isterim 
böyledir. 

Bizlim araştırmalarımızdan elde edebildiğimiz bil
gilere ıgöre, Türkiye'de ıgöliır dağılımına ilişkin en 
kapsamlı, en sağlıklı ve en güvenilir araştırma 1973 
yılını kapsamaktadır. Bu araştırmanın sonuçları 1976 
ynlında yayınlanmıştır. Bu çalışmamın bulguları Tür
kiye'nin ıen eşitsiz gelir dağılımına sahip ülkelerden 
birisi olduğunu gösteriyordu, hatta Türkiye, gelir den
gesizliği itibariyle Hindistan, Melksilka gibi birçok ül
keden de daha ön sıralarda bulunmakta idi. 

1973 yılının üzerinden 12 yıla yatkın blir süre geç
miş olmasına rağmen, bu tür bir araştırma ne ya
zık ki yapılamamıştır. Bu konudaki teik resmî ve 
ciddî araştırma, 1979 yılında Devlet İstatistik Ens
titüsü tarafından yapılan ve 1982 yılında yayınlanan 
bir çalışmadır. Ne var ki, bu araştırma sadece nü
fusu 10 binden büyük kentsel yerleri kapsamaktadır; 
dolayısıyla yeteri değildir, 

özetle söylemek gerekirse, devletin resmî verileri-
nli kulanarak Türkiye'de 1973 ve hele hele 1979 yılı 
sonrasında gelir dağılımının nasıl gerçöklestiğinıi belik
lemek mümkün değildir. Bu, çağdaş olmak iddiasın
daki bir devlet için uygun olmayan ve öte yandan 
son derece sakıncalı bir durumdur. İnsanın aklına 
ister istemez, acaba gelir dağılımındaki kötiülteşmeyi 
ıgizlemek, saklamak için mi bu tür çalışmaliar yapıl
mamaktadır sorusu gelmektedir. 
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Üzülerek (bellirtaıek isterini ki, 'ikinci ©İden res
mî verilere dayanılarak bazı Mim adaınlarımızca ya
pılan çallıışmalaon bulguları, ıbu kuşkulan doğrula
yacak niteliktedir, Bu çalışmalardan (binlisine (Sayın 
Oktay Varlıer'in 1983 yık çalıışmasıma) göre getir 
dağılımı Türkiye'de son 10 • yıldır hızla bozulmak
tadır. 'Bozulma, ne yazık ki ücretliler ve memurların 
aleyhine; ama kâr ve faiz geliri elde edenlerin lehi
ne geişımıekltedlh". 

Örnek olarak arz etmek gerekirse, 1970 yılında 
tarımsal gelirlerin ıgayrfi safi yurt içi hâsıla içinde
ki payı yüzde 311,1 faı, 19811de yüzde 22,9'a 
gerii'emıişıtir. Ücretlerin payı aynı dönemde yüzde 
21,2'den yüzde 10,9'a; maaşlarım payı ise yüzde 
Î2,2lden yüzde 5,3'e düşmüştür. Kimlerin payı art
mıştır? Çok açık: Tarım dışı kâr, faiz gelirlerinin 
payı 1970 yılımda yüzde 36,5 iken 198,1 yılında yüz
de 60,9'a yükselmiştir. 

1981 yılından sonraki gelişmeler de çok farklı 
değildir; hatta durum dalha da kötüleşmiştik-. Düşük 
ücrelt, düşük maaş ve düşük taban fiyatları politika
ları, son 3,5 - 4 yıllda ücret, maaş ve tarım gelirleri-
nim payını, daha 'da düşürürken, yüksek faiz ve fiyat-
lların serbest bırakılması pail'tikaları, kâr, faiz ve ti
caret ıgelirierini hızla artırmıştır; bunların payları da
ha da büyümektedir. 

Bu tahminler doğruysa - ki, devletin resmî veri-
teri ortaya çıkana kadar (bunların doğru olduğunu 
varsaymak zorundayız - son yıllıarda gelir dağılımı
nın iyice kötüleştiğini kalbul etmek zorundayız. Biır 
başlka deyişle, pasta büyürken, çalışanların pastadan 
aldıkları pay giderek küçülmüş, >onların kaybettikle
ri ise kâr ve faiz geliri elide edenler tarafındıan kaza-
nıllmışttır. 

İstikrar programının yükünü, enflasyonun bede-
liiri'i, dar ve salbiıt ıgelirii halkımız ödemiştir. Feda
kârlık, hükümetlim iddia ettiği gibi, toplumun her ke
simine yayılmamıştır. Bu durum Ma nihayet devam 
edemez, önce pastayı büyütelDim, sonra adil payla-
şalliımı düşünürüz anlayışı temelinden sakat, çağ dışı 
ve sosyal barışı tehlikeye düşürür bir anlayıştır. En kı
sa sürede, vakit geç olmadan bu tehlikeli gidiş dur
durulmalı ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için ön
lemler ve doğal olarak bunlara takaddüm • etmesi 
itibariyle bu konudaki istatistikler süratle hazırlanıp 
yayınlanmalıdır. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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12. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Kü
tahya İli eski Gediz İlçesinin belediye hizmetlerinden 
faydalanabilmesine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/356) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Münir ISevinç'in, İçişleri Bakanından sözlü ısom öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Sevinç?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okuituyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli IBaşkanlı'ğına 
Aşağıdaki sorullarımın Sayın İçişleri' ıBakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracı ol
manızı arz ederim. 

Münir Sevinç 
Eskişehir Milletvekili 

1. 1970 yılında meydana gelen depremden 
sonra, Kütahya İlinin Gediz İlçesi 7 Km. uzaklıkta 
'başka bir yere nakledilmiştir. Bu nakil işlemi netice
sinde aralarında iki köyün bulunması sebebi ile be
lediye hudutları dışına taşınmış sayılır mı? 

2. Belediye hudutları dışında kabul edilecek 
mi? 16.5.1984 tarih ve 3006 sayılı Kanunla ilçe mer
kezi yeni Gediz'e taşınmıştır. 

3. Eski Gediz hukuken belediyelik vasfını kay-
betmiş midir? 

4. Eski Gediz hukuken belediyelik, vasfını kay
betmemiş ise, yeni Gediz'e yeni bir belediyelik kurul
ması gerekmez mi? 

5. Gediz Belediyeliği fiilen yeni Gediz'de bu
lunmaktadır. 7 Km. uzaklıktaki eski Gediz'in beledi-
ve hizmetlerinden faydalanabilmesi için ne gibi ted
birler almayı düşünüyorsunuz? 

6. Eski ve yeni Gediz Belediyeleri bir kanunla 
ayrıldığı takdirde, her iki belediyede yeniden seçim 
vapılması gerekmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Eskişehir Milletvekili Sayın Münir Sevinç'in, Kü
tahya İli Gediz Belediyesine ilişkin sözlü soru öner
gesine cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. 

1970 yılında meydana gelen depremden sonra, 
Gediz Belediyesi 7 kilometre uzaklıkta ve Gediz 
Belediyesi sınırları dışında Muhipler Köyünün Ka
dınlar Pazarı mevkiine yerleştirilmiştir. 1972 yılında 
Muhipler Köyü Gediz Belediyesi sınırları»içerisine 
alınmış olup, halen Gediz Belediyesinin bir mahal
lesi durumundadır. Eski ve yeni Gediz yerleşim yer-

288 — 
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leri, Gediz Belediyesinin sınırları içinde kalmakta 
ve arada 'başka 'bir köy bulunmamaktadır. 

5442 sayılı ti İdaresi Kanununun 2 nci maddesi
nin (a) bendinde ilçe merkezlerinin belirtilmesinin 
kanunla olacağı öngörüldüğünden, 3006 sayılı Ka
nun çıkarılmıştır. Gediz Belediyesi eski ve yeni Ge
diz yerleşim yerlerinin belediyesi olduğundan, Ge
diz'in eski yerleşim yerinin belediyelik Vasfını kay
betmesi söz konusu değildir. 

Biraz önce belirttiğim üzere, Gediz Belediyesi 
eski ve yeni yerleşim mahallerinin belediyesi oldu
ğundan, yeni yerleşim yerinde yeni bir 'belediye ku
rulmasına da gerek 'bulunmamaktadır. Gediz Be
lediyesi ayrım yapmadan eski ve yeni yerleşim ma
hallerine hizmet götürmektedir ve götürmek zorun
dadır. Eski ve yeni Gediz'e kanunla ayrı belediye
ler kurulmasına gerek bulunmamaktadır. 

Eski Gediz'e 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 
nci maddesi uyarınca 'belediye kurulması için müra
caat yapıldığı takdirde, gereken işlemin yapılması 
mümkündür. Yeni bir belediyenin kurulması ger
çekleştirilirse, seçim işlemi Yüksek Seçim Kurulu
nun vereceği karar esasları içerisinde yürütülecek
tir. • • 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sevinç. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; Sayın İçişleri Bakanına 
sorularıma vermiş olduğu cevaplardan dolayı teşek
kür ederim. Ancak, 1970 yılında meydana gelen 
büyük zelzele neticesinde Gediz'in 2 500 hanesi bü
yük hasar görmüştür. O günlerdeki hükümet acil ted
birleri almış ve depremde birçok evi yıkılan Gediz' 
in 7 kilometre uzağına yeni yerleşim merkezi aç
mıştır. Evi yıkılanlar veya oturulmaz durumda olan 
hane sahipleri yeni yerleşim sahasına yerleşmişlerdir. 
Yepveni bir kent niteliği alan yeni Gediz'in, okul, 
hastane, yol, su, elektrik ve telefon gibi altyapıları 
tamamlanmıştır. 

Eski Gediz'de evi yıkılmayan Ve az masrafla ona
rılması mümkün olan evlerin sahipleri ise eski Ge
diz'de kalmışlardır. Köylerden ve başka yerlerden 
gelen halk; yolu, suyu, elektriği velhasıl tüm altya
pısı mevcut olan eski Gediz'e yerleşmeye, yıkık ev
lerin yerine yenilerini yapmaya başlamıştır. Böyle
likle 5 ila 7 bin nüfuslu bir mahalle durumuna gel
miştir. 

Hukukî açıdan 'belediyelik kurulduğundaki şart
ları hiç kaybetmemiş, belediyeliğin düşmesini gerek

tirecek aleyhte herhangi hir durum olmayınca da, 
halen hukukî olarak belediye eski Gediz'in uhdesin
dedir, yeni Gediz'e başka bir belediye kurulması ge
rekmektedir; fakat fiilen 'belediye, binası, personeli, 
araç ve gereci ile yeni Gediz'e taşınmıştır. Durum 
böyle olunca, ilçe merkezi 16.5.1985 tarih ve 3006 
sayılı Kanunla yeni yerine taşınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın bakanın bahsetmiş 
olduğu gibi aynı mahallede ve belediye hudutları içe
risinde ise, bir ilçe merkezinin buradan alınıp öbür 
tarafa götürülmesinin kanunla yapılmasına gerek 
olmaması gerekirdi. Ancak bu kanunla ilçe merke
zinin yeri değiştirilmişse, o takdirde belediyenin de 
yerinin oraya götürülmesi icap etmektedir. Dolayı
sıyla sayın bakanım burada sanyorum yanlış bilgi
ler almıştır. 

Yapılan teknik araştırmalar sonucu eski Gediz'in 
yeri, zelzele talimatnamesine uygun olarak yapı ya
pılmasına mani değildir. 7 kilometre uzaktaki be
lediyeden ne hizmet olarak, ne de zelzele talimatname
sine uygun yapı yapılıp yapılmadığının kontrolü 
mümkün olmamaktadır. Eski Gediz'e veya yeni Ge-
gediz'e başka bir belediyelik verilir ise, hem hizmet
lerin takibi, hem de yapılaşma kontrol altına alına
caktır. 

Eski ve yeni Gediz'in belediye hizmetlerinden fay
dalanabilmesi amacıyla 209 sıra sayılı kanun teklifini 
hazırlayan Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Ekici, 
ANAP milletvekillerinin baskısıyla Meclis'e inen 
kanunu önce Genel Kuruldan, daha sonra da komis
yondan geriye çekmiştir. Böylece eski Gediz'de ya
şayan 7 000 insana- belediye hizmetinin gitmesine 
mani olunmuştur. Dolayısıyla bu insanlar köyde mi, 
kasabada mı veya ilçede mi yaşadıklarını bilmemek
te ve kaderleriyle başbaşa bırakılmaktadır. 

Hükümet eski ve yeni Gediz belediyelerinin ay
rılmasıyla eski Gediz halkına bütün belediye hiz
metlerinin çok iyi bir şekilde gideceğini bilmekte, 
ancak her iki belediyelik de yeniden yapılacak olan 
belediye seçimlerini bir daha kazanamayacağı endişe
siyle buna yanaşmamaktadır. Bu nedenle hükümet, 
Kütahya İlinin eski Gediz Köyündeki 7 000 insana 
yaşamı zehir etmektedir. 

•Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

İli Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk 
hava deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 
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BAŞKAN — 13. üncü sırada, Konya Milletvekili 
sayın Salim Ererin, Tarım Onman ve Köyişîeri Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Erel?.. (İçişleri Koımiisyonunda sesleri) Yok-
itar. 

Cevap verecek «ayın Ibakan?.. Yok. 
Soru entelenırruiştlir. 
14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Hindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Konya Mıiılletveküıli 
ıSailîm Erel'in Ulaşıtıırım'a Bakanından sözlü soru öner-
gesli bulunmaktadır. 

Sayın SalVım Erel yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Sora eritelenrni:şjt!i>r. 
15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

îli Beyşehr İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

BAŞKAN — 15 ilmeli sırada, Konya IMıiılletveki'li 
'Sayın Saıl'im Erel'in Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi buHunmakıtadır. 

Sayın Erel yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

İli Beyşehir İlçesindeki spor teslislerine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/365) 

BAŞKAN — 16 nci sırada, IKonya Milletvekilli 
sayın Sallım Erel'in iMıiflılî Eğittim Gençlik ve Spor 
balkanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Erel yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişjtlir. 

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in işken
ce yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki Sayın Cüneyt Can
ver'in sözlü sorusu, verilen mehil sebebiyle enteâen-
ımiştir. 

18. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, açığa 
alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/368) 
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BAŞKAN — 18 inci sırada, Uşak Milletvekili 
sayın Yusuf Demir'ıin, Millî 'Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü so>ru önergesi vardır. 

Sayın Yusuf Demıir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
19. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür

kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak İşletmeleri Personelinin ikramiyelerine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/369) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Mallaitya Milletve
killi sayın Ayhan Fırat'ın, Enerji ve Tabiî Kaynakilar 
Bakanından sözlü ısoru önergesi buıhınımakltadır. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Yokllar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi erıtdenmıiştlir. 

20. — Balıkesir Milletvekili Davut AbactgıTin, 
Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/370) 

ıBAŞKAN — 20 nci sırada, Balıkesir M'ileltvekiM 
sayın Davuit Abacıgiil'in, Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
©akanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenımıişitiır. 

21. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, fındık ih
racatındaki «Fon» uygulamasına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/371) 

BAŞKAN — 21 «inci sırada, İçel M'üetvekii sa
yın Edip Özgenç'in, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi var. 

Mehili 'tallep edilmiş bulunduğundan soru Önergesi 
erltelenmüştir. 

22. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

BAŞKAN — 22 nci sırada İzmir Milletvekili sa
yın Rüştü Şardağ'ın, Ulaştırma (Bakanından sözlü 
soru önergesi var. 

Sayın Rüşitü Şardağ'ın izinli 'bulunması sebebiyle 
soru önergesıi erbellenmiştir. 
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VL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
{l/530){S.,Sayısı:315) 

BAŞKAN — Şimdi gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

/. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1J530) 
(S. Sayısı: 315) (Devam) 

BAŞKAN — Bininci oturymlda, 1581 s'ayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununum Bazı 
Maddelerimin Değiştiriltrnıesi ve Bu Kanuna İki Ek ve 
Üç Geçidi Madde E'klenımesi Haıkkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tanım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporumun müzakerelerime geçmek üze
reyken, valktimlizin ddl/ması sdbdbi'yllie, müzakerelere 
ilkindi oturumda devam edilmesinle karar vermiştik. 

Şimdi, gündemlimizin, «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 
1 inci sırasında yer alan, 1581 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve IBiriıilkteri Kanununda değişiklik ya
pılmasına (dair Tarım, Orman ve Köyiş'leri Komis
yonu Raporunun müızalkerdlleriiıne başlıyoruz. | 

1 inci sıradaki, 1581 Sayılı Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna îki Ek ve Üç Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Daha önce alınan karar gereğince öğleden evvel
ki çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan saat 
14.00'te toplanmak üzere, oturuma ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 

Komisyon ve hülkülmet yarlerini atomlar efendim. 
ÖMER KOŞHAN '(Kars) — Ne komisyon, ne 

hükümet, ne de milletvekillileri ıvar; bu şekilde mü
zakerelere nasıl başlarız Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — 1 inci sırada yer allan bu kanun ta
sarlısı üzerindeki müzakerelere, komisyon ve hükü
met 'bulunmadığı içtin, başlayamıyoruz. 

Onun dçin bu kanun tasarısının müzakerelerini er
teliyoruz efendim. 

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

(1) 82 S. Sayılı basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim tutanağına 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı bas
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tuta

nağına eklidir. 

»>• 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — 107 nci Bideştakı îkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — 2 nci sıratla yer 'alan, Antalya Mil-
letkevili Ali Dizdaroğlu'num telifini, komisyona 
iade edıilımıiş ve ikomisyondan henüz Genel Kurulu
muza linıtiıkal etmemiş 'bulunması sebebiyl'e geçiyo
ruz. 

3. — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve 
İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/684) (S. Sayısı : 318) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü şurasında, 
8.6,1959 Gün ve 7338 saıyiı Veraset ve întilkal Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Halkikında Ka
nun Tasarısı ve 'Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
bul'unmafetiadır. 

Bu tasarının da 1 inci maddesi komisyonda bu
lunduğu ve 'komisyondan gelmediği için müzakeresi
ni yapamıyoruz., 

4. — 21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanununda Değişik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/689) (S. Sayısı 329) (2) 

IBAŞKAN — Gündemin 4 üncü şurasındaki, 
21.12.1984 Tarilhlii ve 3140 'sayılı 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanununda Değişiklik Yapılmam Hakkında Ka

nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
nun müzakerelerine geçiyoruz. 

Kamiısyon ve 'hükümet yerlerini aldıilar. 
Koimiisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler.;. Etmeyenller... Komisyon 
raporunun dfcunıması ıkalbul ddilimemıiştâr. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz İsteyen?... Yolk. 
Maddelere geçllmeslini loyliarınıza arz ediyorum: 

Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edirriiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum!: 

21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 Malî Yılı Bütçe 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 21.12:1984 tarihli ve 3140 saydı 
1985 Maili Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cöüvelıin Cumhurbaşkanlığı kıısmıının sonunda bulu
nan «237 sayılı Taşıt Kanununa Göre 1985 Yılında 
Satın Alınacak Taşıtlar» işteşime ilişik ı(il) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar eklıenmliştir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi (1) sayılı cetvelimle birilikte... 

III. — YOKLAMA 

ÖMER KUŞHAN '(Kam) — Sayın Başkan, ço
ğunluk yoktur, yoklama (istiyoruz. 

'BAŞKAN — Efendim, 10 kişi ayağa kaükarsa 
yoklatma yaparız., 

(10 milletvekili ayağa 'kalllktı) 

BAŞKAN — tsimlerimizi alalım efenıdim. 
H. Yılmaz Önen, Ömer Kuşhan, Cemal Özde-

mir, Salbri Irmaık, M. Turan Bayezit, Kadir Narin, 

Salih Alican, Ömer Necati Cengiz, Nuri Korkmaz 
ve Yusuf Demir.: 

Efendim, ad olkunmalk suretiyle yoklama yapıyo
ruz, 

'(Yoklama yaipııüı) 
'BAŞKAN — Sonradan gelenler isimlerini yaz-

ımaik ve üzerin© imzalarını latm'alk suretiyle Başkan
lık Divanına yazı ile varlıklarını bildirsinler. 

Yeteri çoğunluğumuz vardır. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. — 21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 
Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/689) (S. Sayısı : 329) (Devam) 

ıBAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden 
devam ©diyoruz. 

(7) 318 S. Sayılı basmayazı 30.5.1985 tarihli 105 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 329 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Tasarının 1 inci maddesi üzerimde söz isteyen?... 
Yoik.: 

Maddeyi ceıtveflleriylie birilikte oylarınıza sunuyo-
rumı: Kabul edlemlleır... Etmeyenler... Kabuıl edilmiştir. 

2 nci ımadideyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 'tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madkle üzeninde söz isteyen?..i Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hülkümlerinii Cumhur

başkanlığı Genel Sekreteri yürütür. 

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

Etmeyenler...! Kalbul1 edilmiştıir. 

Tasarı 'açık oylamaya tabiidir. 
Kupaların sıralar arasında dolaştarılmalk suretiy

le oylama İşleminin yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Kupalar sıralar 
•arasında dlolaştırılımalk suretiyle oylama işlemi yapı
lacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına 'başlandı) 

5. — 2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sayılı Kuzey 
Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enftrastrük-
tür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa 
ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/654) 
(S. Sayısı : 330) (1) 

BAŞKAN — «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Korriiısyonîardan Gelen Diğer işler» kısmımın 5 inci 
sırasındaki 2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sayılı Ku
zey Atlantük Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enf-
rastrüktür Programı» Gereğince Türkiye'de Yapıla
cak înşa ve Tesis İşlerine IDair Kanunun Bazı Mad
delerinin Değişltiıritaesıine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları ra
porları üzeriınddki müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yertlerini aldılar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başjfcan ıgündemdeıkîi sırayla gitmiyor muyuz? 

©AŞKAN — (Diğerlerinde komisyon ve hükümet 
bulunmadığı için bir defaya mahsus olmak üzere 
erteledik, efendimi. 

•Komisyon raporunun dkunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını! kalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunmaması kalbul edilmiştir.; 

Tümü üzerinde söz isteyen?... Yok. 

(Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınızla sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul ed'itoişitir. 

(1) 330 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

1 iinöi madldeyi okutuyorum: 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Sayılı Kuzey Atlantik 
Andlaşması Teşkilatı Müşterek EnfrastrUktür Prog
ramı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis 
İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6095 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşfci-
laltonın Müşterek Enfrastrüktür Programı veya bu 
Teşkilatını veya yan kuruluşlarının veya Teşkilat üye
si devletlerden bazıHarının oluşturduğu özel yatırım 
programlan gereğince, Tüırikiye'de yapılması kararlaş
tırılan tüm inşa ve tesis işleri, lile sözü edilen prog
ramlara dahil projelerin mütemmimi olarak Tür-
kıiıye tarafından yaptırılması gereken; mahallî kolay
lıklar, 'restorasyon işleri ve millî katkı paylı ilave ka
pasite ve tesisler ile ivedilikle yapılmasına gerek gö
rülüp Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatına önfi-
lansman kaydı yaptırılmış olan teslisler, 1050 sayılı 
Muhasabe-i Umumiye Kanunuyla, 2886 sayılı Dev-
Ht İhale Kanunu ve ekleri hükümlerine tabii olun-
-radan, Balkanlar Kurulunca tespit olunacak esaslar 
-teresinde ve ibu işlerle görevli kılınacak: Devlet 
lıaıire ve müesseseleri ile İktisadî Devlet Teşefcîküie-
ri ve Kamu İktisadî 'Kuruluşları eli ile yaptırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

1 inci madldeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabull edimiş-
tfiir. 

2 nci maddeyi dkutuyorum: 
MADDE 2. — 6095 sayılı Kanunun' 2 ncii mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirimişitıir. 
«Madde 2. — 1 indi maddede sayılan program

lar çerçevesinde sağlanacak fonlardan ödenek gelıin-
"?eve {kadar herhangi bir harcama yapmak gerektiği 
takdirde bu masraflar : 

a) Enfrasltrülfctürün gerektirdiği her türlü mas-
"afilıar karşılığı olaralk bütçeye konulan ödenek, 

b) (Bakamlar Kurulunca inşa ve tesis işleri için 
görevlendirilen DevUet daire ve müesseseleri ile Ik-
fsadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuru
luşlarının ayırabilecekleri paralar, 

c) Hazinece bu maksatlar için verilecek avans
lar, 

d) Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesi amacıyla 
kurulmuş olan vakıfların Ibu maksatla ayıracakları 
paralar, 
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e) Müttefik devletlerin bu maksat îçin tahsis 
edecekleri fanlar, 

•ile karşılanır., 
Ancak 1 inci maddede belirîtüien kaynaklardan 

ödenek gelldiğinde yukarııda a, b, e, d ve e bentlerin
de sayılan kaynakliardan sağlanan avans alındığı fo
na 'iade edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen var 
mı? 

'Sayın Şan, ibuiyurunuz. 
Sayın Şen, konuşmanıza başlamadan önce bir 

hususu 'açıklamak İstiyorum. 1 inci madde üzerinde 
bir önerge geldi. Ancak, bu önerge 1 inci madde oy
landıktan sonra ve 'diğer önerge ille birlikte gönde
rildi. Bu 'itibarla, 1 (inci madde hakkındaki önerge 
üzerinde 'bir 'işlem 'yapamıyoruz. 

Buyurunuz. 

HÜSEYİN SEN (Artvin) — Sayımı Başkanım, 
hükümet ve komisyonun oflmadığmıı söylediğiniz za
man, ta'biatıyla bujKanunun görüşülmeyeceğini dü
şünmüştüm. Sonradan hükümet ve komisyonun bu
lunduğu anlaşıldı ve isiz benim 1 inci madde üzerin
deki konuşma isteğimi tabiatlıyla fcatfşılajma imkânın
dan mahrum kaldınız. Çünkü, görmediniz. 

Bu kanun tasaırıısı, 6095 sayılı Kuzey AtlanttJk 
Andlaşmasıı Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Prog
ramına ait Kanunun 2 nei maddesinin son paragra
fında «Ancak 1 inci malddede belirtilen kaynaklardan 
ödenek geldiğinde yukarıda a, b, c, d ve e bentle
rinde sayılan kaynaklardan sağlanan avans alındığı 
fona İade edilliır» denmektedir. Komisyondaki gö
rüşmelerde de üzeninde ısrarla durdum. Tabiatıyla 
NATO Enfrastrüktür Fonundan (bir paranın sağlan
ması, Ibazen tesisin realize edilmesinden birkaç sene 
sonra mümkün olmaktadır, (a) ile (e) benltBerinde 
sayılan kaynaklardan bir NATO enfrasıtrüktür tesisi 
meydana 'getirildiği zaman, daha önce sarf edilen 
rn'ilktarın bu fonlara iadesi eğer aynı miktarda Türk 
parası ile olcafcsa, örneğin silahlı kuvvetleri güçlen
dirme vakurlarına aynı para iade edilecekse, bugün
kü enıfilasyonist ortamda bu fon sahipleri büyük kay
ba uğrayabilirler diye, bunun nasıl yapılacağının biir 
ifadeyle açıklanmasını, yani kanuna bir ifade ek-
lenımesinli özelikle arz etmiştim.. Millî Savunma Ko
misyonu buna liıtibaır [göstermedi, dalha doğrusu hü
kümet, buna gerek olmadığını belirtti.. Ben, verdi
ğim önergede de ilfade ediyorum, buna ihtiyaç var
dır. Çünkü, bu fonlara aynı miktarda Türk parası 
döndüğü zaman, taibiatıyla enflasyonisft ortamı da 

düşünürsdk, büyük ibir kayba uğrayabileceklerdir. 
Ben bu balkımdan, 2 noi maddenin son paragrafına; 
«Ancak iadenin, fonların sarf tarihindeki Türk pa
rası karşılığı milletlerarası hesap biırimine, meydana 
gelen enflasyon nispetinin de ilavesiyle yapılması 
şarttır» diıye bıir hükmün ilavesini özellikle talep edi
yorum. 'Bunun içim önergemi Yüce Meclisin takdir
lerine arz ediyorum. 'Bu konuda daha fazl'a ve uzun 
'konuşmak istemiyorum, çünlkü konu gayet açıktır. 

Üzerinde önemle durulması lazım ıgellen bıir hu
sus da NATO Enfrasltrüktür Fonundan sağlanan pa
ra ne dolardır, ne bıir başka yabancı paradır. Bu 
milletlerarası hesap birimi dediğimiz ve tabiatıyla 
her an değeri değişebilen; fakat doların da yüzde. 
20 - 25 nispetinde ûsıtünde olan bir para birimidir. 
Dolayısıyla bir tesis inşa safhasında ne kadar mil
letlerarası para birimi gerektiriyorsa o hesaplanma
lı ve paranın iadesi safhasında da, yıllar içerisinde 
meydana gelen enflasyon miktarları bu paraya ek
lenmek suretiyle fonlara iade edilmelidir. Aksi halde, 
devlet zoruyla beş - alıtı kaynaktan sağlanacak olan 
bu paranın aynen geriye iade edilmesi halinde mem
lekete İbir şey kazandiiiımryor, fonlara kayıp verdir
miş oluyoruz ve ayrıca 'taibiatıyla NATO fonundan 
sağlanması mümkün olan Ibu paranın da belki dik
katle sağlanması konusunda (gereken gayreti göster-
msmilş olabiliyoruz. O bakımdan önergemi takdirle
rinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Başkaca söz iislteyen?... Yok. 
Verilmiş ibir önerge vardır okutuyiorumi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
330 sıra sayılı 2 Temmuz 1953 tarih ve 6095 sa

yılı Kanunun Değiştirilmesine IDair Kanun Tasarı
sının 2 ncii madde son paragrafına aşağıdaki ifade
nin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Şen Muzaffer Arıcı 
Arüvün Denizli 

Mehmet Özalp Nihat Türker 
Aydın Afyon 

Abdullah AHtantaş 
Afyon 

Ancak iadenin, fonların sarf tarihindeki Tür'k pa
rası "karşılığı ımlillefclerarası hesap birimine, meydana 
gelen enflasyon 'nispetinin de ilavesiyle yapıllması 
şarttır. 

BAŞKAN — Bu önergeyle ibir fıkra ilavesi talep 
edilmektedir. 
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Komisyon ve hükümet önergeye ıtoaühyoriar mı 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT 'tfMuş) — Kaltılıyoruz efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEBE ALPTEMOÇİN {IBursa) — Katılıyo-
ruz. 

BAŞKAN — Okuman önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil-
mıişttiır. 

2 nci maddeyi dkunan önergeyle biirlkte oyları
nıza sunuyoruıml: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci 
madde kalbul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İMADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

•Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler...] 4 üncü madde kabul' edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmıştır. 
Kanun tasarısının (tümünü oylarınıza sunuyorum: 

KalbuH edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısı kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

6. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair \7.5.1985 tarih ve 3198 sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/699, 3/794) (S. Sayısı : 333) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 6 ncı sırasındaki ka
nun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dair 7.5.1985 tarih ve 319 sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Oumhur-
başjkarunca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri. Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu üze
rimdeki müzakerelere başlıyoruz. 

Komisyon ve "hükümet yerleriinli almışlardır. 

(1) 333 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir, 

Geri gönderme tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporunun okunup ökunmıaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum': Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunmaması; kabul! edilmiştir. 
(Gürültüler) 

CAHİT TUTUM 0ahkesıir) — Okunması mı, 
okunmaması mı kalbul edilmemiştir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim okunması kabul edilme
miştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lütfen sayıyı söy
leyin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, arkanıza balkmadığınız 
için, el ıkalldırankrla kaldırmayanları görmüyorsu
nuz; bu itibarla da itiraz ediyorsunuz.. 

İSA VAIRDAL (Zonguldak) — Ayalktayız Sayın 
Başkan. 

. CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Tereddüt varsa 
tekrarlayın Sayın BasJkanH 

BAŞKAN — Benim 'bir tereddüdüm yolk efendim; 
ama tereddüt izhar eden arkadaşlara karşı arz et
tim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hiç olmazsa Cum-
huırbaşkanföığının tezkeresi ile Adalet Komisyonunun 
görüşü okunsun; tazelenmesinde yarar var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Söz verme
dik, söz verdiğiırnliz takdirde konuşursunuz. Söyledi
ğimiz husus geldiği gün okundu zaten, Meclislin ıttı
laına arz edildi. 

Şîtmdi tasarının tümü üzerindeki müzakerelere ge
çiyoruz. 

Söz isteyen?... 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Rıfat Bayazıt; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başjfcan, çok kıymetli millet-
vefcMeıni; Bazı Suç Failleri Hakkında Uyguanacak 
Hükümlere Dair olan ve ıdaha önce Yüce Meclisten 
geçen ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tekrar 
görüşülmesi isteği ille geri çevrilmesi münasebetiyle 
yenliden huzurunuza getirilen kanun üzerinde grubu
muzun görüşlerini arz edeceğim, Bu vesile ile gru
bum ve şahsım adına hepinize saygılar sunarım. 

12 Eylül 1980 tarihinden önce işlenen birtakım 
suçlaır Türk Ceza Kanununu ve özel kanunlardaki 
ceza hükümlerini ihlal etmekle beraber, devleti te
melinden yıkmaya ve halkın huzurunu kaçırmaya 
matuf bulunmuştu, özellikle Anayasa nizamını de
ğiştirmeyi, devleti temelinden yıkmayı, ırk, dıin, mez-
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hep nedeniyle bölücülük yapmayı ve bilhassa sınıf 
mücadelesi ortamına yaratarak yurdumuzu Ibir iç sa
vaşa sürüklemeyi ve bölmeyi heoM almıştı. 

Ayrıca üniversiteler, öğrenci yurtlan, dernekler 
ve bazı sendikalar silah deposu halline getirilmiş, te
rör eylemleri yoğunlaşmış, Atatürkçü üniçersıite pro
fesörleri! dövülmüş, kürsülerdi yakılmış, aylarca ders
ler yapılmamış, fabrikalar kapanmıştır. Aşırı sol ve 
sağ kanatlardaki öğrenciler arasında kanlı çaıtışma-
l'aır çikmış, bu hal zaman zaman yurt sathına yayıl
mış, şehirlerarası kanunsuz yürüyüşler, grevler, iş
galler, 'boykotlar birbirini taklip etmiştir. Bu dönem
de, gençliğe Marksist - Lenıkiiist fikirlerle 'düzen de
ğiştirmek /içlim silaha sarılmaktan 'başka çare kalma
dığı telkin edilmiş, mukabil fikirler de diğer ©rup-
lar tarafından benimsenmiştir. Bunların yaygınlaşma
sıyla, bilhassa 1978 ile 12 Eylül 1980 arasında, aşın 
sol ve sağ örgüler taraflından 15 bin cana kast île 
örgütsel olay olmuş Ve l>u olaylarda 4 073 kişi ha
yatını kaybetmiş, 11 271 kişi de yaralanmıştır. 

Bu arada görev yapan subaylar, 'hâkimler, profe
sörler, güvenlik memurları, erlbaşlar, erler ıgörevleri 
başında ve görevlerinden dolayı şehit edilmişlerdir. 

Yıkılmaya ve parçalanmaya yüz tutan1 devletimiz, 
kahraman ordumuz tarafından 12 Eylül 1980 tarihin
de kurtarılmışibur. Bu vesileyle kahraman ordumuza 
ve kurtarıcılara sonsuz şükranlarımızı, arz etmeyi bıir 
görev bıiliriz.1 
• Devlet düzenlini yıkmaya ve devleti' bölmeye yö
nelik bazı gizli kalmış 'ideolojıik, yıkıcı ve bölücü ör
gütlerin ısuç işlemeye devamını önlemek ve asıl fail-
leni meydana çıkarmak için getirilmiş bulunan düzen
lemeye ait geçici nitelikteki kanun tasarısını Anayasa 
lilkelerli ve hukuk nizamı içerisinde görüşeceğiz. 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisinin, yasama göre
vine ilişkin 1924 Anayasasının 26 ncı maddesi, 
«Genel ve özel af ilan etmek, cezaları hafifletmek ve 
değiştirmek, kanun soruşturmalarını ve kanun ce-
zaHarını ertelemelk, mahkemelerden çıkıp fcesinleşen 
ölüm cezası hükümlerini yerine getirmek gibi gö
revleri Büyük Millet Meclisinin ancak kendisi ya
par» dermektedir. 

1961 Anayasası ise, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ıgörev ve yetkileri» başlıklı, 64 üncü mad
desinde; «Kanun koymak, değiştirmek ve kalldırmak, 
devletin bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını gö
rüşmek ve kabul etımek, para Ibasılmasına, genel ve 
özel af ilanına mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm 
cezalarının yerine (getirilmesine karar vermek, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerin/dendir» de-
•mclkitedir. 

1982 Anayasasının 87 nci maddesi (ise; «Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında, 
Anayasanın 14 üncü madldeskıdekıi fiillerden dola
yı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel 
af ilanına, malfokemellerce 'verilip kesinleşen ölüm 
cezalarının yerine gdtirilmesline karar vermek ve Ana
yasanın diğer maddelerinde 'öngörülen yetkileri kul
lanmak ve görevleri yerine getirmek» olduğunu be
lirlemiştir. 

Görüyoruz ki, 1961 ve 1982 Anayasaları, ceza
larda indirme yapma ve cezaların mahiyetlerinin de
ğiştirilmesini doğrudan (doğruya yasama organına ver
miş; ancak bunların kanunla olabileceğini öngörmüş
tür. Nitekim, bu 2 anayasa zamanında ceza kanun
larında yapılan birçok değişiklikler ile cezalarda ya
pılan indirme ve artırma ve değiştirme konularında, 
Türk Oeza Kanununda ve Anayasanın 38 inci mad
desinde, suçlu ve hükümlüler lehine olanların tatbik 
edileceği esası kalbul edilmiştir. Çünkü Türk Ceza 
Kanununun 2 nci maddesi sarihtir. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümet tasarısının 
1 inci maddesinde; bu kanunun yayımı tarihinden 
önce işlenen suçları kapsadığı yazılı olduğu halde, 
vüce komisyon bu kaydı çıkartmak suretiyle kanu
nun yürürlük müddeti olan 2 senelik süre içerisinde 
:şlenecek suçlara da uygulanacağını öngörmüştür. 
Bu çok tehlikelidir., 

Bu, Kanun yürüdüğe girdiği tarihten sonra 2 se
nelik süre içeriğinde devleti yılkıcı, bölücü, siyasî ve 
ideolojik amaçlarla suç işlemek için kurulan cemi-
vet ve teşekkül mensuplarının suçlarına bir nevi 
prim vermektir. Bunlar yine devleti yıkmaya, böl
meye devam edeceklerdir. Muvaffak olamazlarsa ve-
va devletin gücü karşısında akim kalacak hareketleri 
olursa, bilfiil suça iştirak etmeyenler masum bir şe
kilde pişman olduklarımı, asıl failleri ele vereceiklerli-
•ti ileri sürerek kendilerini kurtarmak isteyeceklerdir. 
Bunların da cezalarından indirim yapılacak ve mua
fiyetler uygulanacaktır. Bu görüşü anamıyorum, hu
kuku yıkmayalım., 

Önümüzdeki düzenleme af değil, bazı şartların 
tahakkuku halinde yargılama sonucunda cezalarda 
indirme yapılmasına Miskindir. Af, ancak 'cezanın bü
tünüyle ve kanunla kaldırılmasıyla veya bir kısmının 
affedilmesiiyle olur. Tasarıda olduğu gibi, siyasî ve 
ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanu
nunun 313 üncü maddesine göre kurulmuş olan ör-
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göte mensup olduğu veya suça iştirak dbmıiş bulun
duğu sabit olanlara ceza verilmesi hükmünün geti
rilmesi alf niteliğindedir. Çünkü mahkemenin, suça, 
suçu sa'biıt olmasaydı beraat kararı vermesi gerekir
di. Burada 'beraat İkamın vermediğine göre suçlulu
ğunu k'abul etmiştir. ©u duruma ıgöre bu tür suç işle
yenler, mahkeme ialmıı ile beraat ettirilmeyen, mah
kûmiyeti fcalbul olıunan ve fakat ceza verilmeyen affa 
mazhar olan ıbir hükümlülerden dbarettir. Bu hü
kümlümün cezasının kademeli olarak tayin edilme-

.ımesi Türk Ceza Kanununun 141/7, 142/7 maddele
rindeki ilkelere, ceza hukuku kurallarına, Anayasanın 
14 ve 87 nci maddelerine ters düşer. 

Muhteremi mitöeltıvefcilerii, Türk Ceza Kanunu
muzda ve Cezaların infaza Hakkındaki Kanunda, 
hilafına Ibir hüküm olmadığı takdirde, cezaların te
cili, şartla salıverilmesi af niteliğinde dfeğfildir. Ana
yasanın 14 üncü maddesindeki fiillere ilişkin olarak 
tasıarıda sayılan, suçlar için maddelerde gösterilen 
cezalarda, nevi ve miktar itibaırliyle değişiklikler ya
pılmayacağına dair ceza hukuku ilkellerinde ve Ana
yasada Ibir hüküm yoktur. Yüce Meclis, tasarıda 
gösterilen cezaların nevi ve miktarında kademeli ola
rak değişiklik yapabilir; faillerin cezalarını büsbütün 
kaldıramaz görüşündeyiz. Temel ilke Anayasanın 
14 ve 87 nci maddelerinden kaynaklanmaktadır. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleriyle, geçici madde 
üzerinde de önergelerimiz vardır. Cezaların indliril-
mesi 'konusunda ve tekrar aynı türden ısuç işlenmesi 
halinde, Ibu Kanundan tekrar yararlanamayacakları 
gibi; tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı, te
kerrür edecek cezaların muayyen oranlarda artırıl
masına daiir de önergelerimiz mevcuttur. 

Yine geçici maddede de, kademeli olarak ceza
in indirilmesi konusunda önergemiz mevcuttur. Bu 
önergelerimiz ve ayrıca maddeler üzerinde de yine 
izahat vereceğiz.* 

IBu vesile ile hepinize saygılar sunarım. ı(JMDP sı
ralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Şahsı adına Sayın Reşit Ülker?.. Yoklar. 
iŞalhsı adına Buyurun Sayın Canver. 
Sayın Canver süreniz 10 dakikadır efendim. 
CÜNEYT CANVER {Adana) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; Bazı Suç Failleri Hakkında Uygula
nacak Hükümlere Dair Kanun Tasarısı bilindiği üze
re İSayın Cumhurbaşkanımızca bir 'kere daha görüşül
mek üzere geri gönderildi. 
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Hatırlamak için söylüyorum, özellikle gerekçesin
de Anayasanın 14 ve 87 nci maddelerinden uzun 
uzun bahsedilmiş ve 'bu yasanın şiimdiki haliyle (da
ha önce Cumhuıbaşfcaniına gönderildiği haliyle) dü-
zenlenmeslinin 'bu hükümlere aykırı olduğu bdlirtilmiş. 

Bu arada, hükümet üyeleri savunmalarında, do
laylı da olsa, Bazı Suç Failleri Hakkında Uygula
nacak Hükümlere Dair Yasa 'tasarısının bir af nite
liğini taşımadığım da -Sayın bakan tarafından da- mü
teaddit kez belirttiler. 

Ben sizi biraz geriye götüreceğim, 26 Nisan 1984 
tarihli sayın bakanımızın bir konuşmasını sizlere ak
taracağım. O tarihte ı647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Yasa için bir teklif getirmişiz, değişiklik tek
lifi getirmişiz. Amacımız, o teklifle mahkûmlar lehi
ne indirdim yapılmasını öngörmek. 'Bakın sayın baka
nımız savunurken, daha doğrusu karşı görüşlerini be
lirtirken neler söylüyor : 

«Cezalarda yapılması öngörülen bu ek indirim, 
af niteliğinde görülmektedir. Teklif kanunlaştığı tak
dirde, bu indirim tüm mahkûmiyetler hakkında uy
gulanacağından, Adalet Komisyonu raporunda da be
l i rd iğ i • gibi, Anayasanın 14 ve 87 nci maddelerin
deki açık hükümlere rağmen, devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devle
tinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, 
temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi 
veya aümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir 
sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağ
lamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yarat
mak vesair herhangi bir yoldan bu kavram ve gö
rüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak kas
tıyla işlenen suçlar da dahil, tüm suçlara belli oran
da af getirilmiş olacaktır. Öyle ki, öyle bir af ki, 
devamlılık arz eden bir af. Af kanunları ıbir defa 
çıkar, gerektiğinde çıkarılır; ama bu teklif sürekli
lik arz eden bir affı dolaylı olarak getirmektedir. 
Anayasalda yer alan kişi hak ve hürriyetlerinin ihla
lini müeyyide altına alan kanunlardaki cezalar, uy
gulama safhasında kısaltıldıkça kamu vicdanında hak 
ve hukuk 'kavramlarına olan saygınlık zedelenmekte
dir.» 

O dönemde en ufak bir indirime, Anayasanın 14 
ve 87 nci maddelerini öne sürerek karşı olan sayın 
bakan Ibu kez kendisi bir ölçüde, Anayasanın bu hü
kümlerine rağmen, bir af getirmektedir. Bir af de
ğilse, cezalarda indirim getirmektedir. O dönemde bi
zim getirdiğimiz indirime hayır, bu dönemde; Bazı 
Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair 
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Yasa Tasaırnsına evet... Bu çelişkiyi 'kuşkusuz kendileri 
izah etmek isteyeeekleıdir, 

İlk konuşmamda ileri sürdüğüm hususları tekrar 
ötmeyeceğimi, o söylediklerime yürekten inanıyorum 
ve ıbu yasanın hiçbir biçimde anarşiyi önleme, terörle 
mücadele konusunda 'bir çözüm /getirmeyeceği inan
cını halen taşıyorum. 

O halde, sözlerimi fazla uzatmadan, 'ilk söyledi
ğim gibi çözümü söylemek işitiyorum. Çözüm : Be
lirli kriterler, 'belirli ölçüler koyup mutlaka ve mutlaka 
bir af çıkarmaktır. Görüldüğü ıgilbi Anayasanın 14 ve 
87 nci maddeleri her zaman karşımıza dikilecektir. Bu 
maddeleri yorumlamak zorundayız. özellikle 14 üncü 
maddeyi; Türk Ceza Kanununun hangi fiilleri bu 
maddeye 'girmektedir, bunu açık seçtik, net belirtme
liyiz. Bunu ne kadar geniş tutarsak o 'kadar kendi 
elimizi 'kolumuzu bağlamış olacağız. 

Silahlı eylem teşkil etmeyen, bölücülük olmayan 
suçları kapsayan -ibunu ayırt etmemiz son derece ko
lay; Adalet Bakanlığı !bu konuda çalışmalar yapa
bilir- ibir a!f çılkararak 'bu konulıara açıklık getirmeli
yiz. 12 Eylül öncesinin yaralarını sarmanın formülü, 
kusanları birbirine kırdırarak, onları bkbirlerini ihbara 
teşrik ederek, onları ödüllendirerek, ıbu yolu dene
yerek 12 Bylül öncesinin yaralarını ısarmıak mümkün 
değildir, Maidemfci her zaman 've her halükârda top-
l'umlsal barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
olduğunu yüksek sesle buralardan ifade ediyoruz, hu 
ifademize uygun olarak da multlaka ve mutlaka bir 
af teklifini 'gündeme getirmeliyiz. (Bundan korkmama
lıyız. Anarşi ve terörün ibir afla ortaya çıkacağı iddi
ası aslımda rakamsal! verilere döküldüğünde doğru ol
mamaktadır, 1974 affı ber zaman önümüze çıkarılian 
bir a'f tır. Oysa istatistikte 750 kişidir o aftan yararla
nan ve devlet aleyhine suç işlemiş, Ibölücülük teşkil 
eden suçlardan hüküm giyenler., 

IBültün 'bu veriler1! ciddî Ibiçimde değerlendirerek 
Ibu soruna bir çözüm ibulursak, en azından gerek Batı 
âleminde -ki bunu Iben daha ziyade ölçü kabul et
miyorum; bizim içimizdeki tepkiler benim 'için 'esas
tır, önlemlidir- gerekse içimizde ıbu !tür 'tartışmalara son 
vermemiz olası. Bunu yapmaktan bizi alıkoyan nedir? 
Bizi bunları yapmaktan, bu 'tür kanunları Meclis gün
demine getirmek'ten alıkoyan nedenleri hepimiz iyi 
teşhis etmeliyiz ive Ibu nedenlerden bfcr kısmı, eğer 
demokratikleşmemize engel 'teşkil ediyorsa, onları gör
mezlikten dahi gelebiliriz. 'Bu bizim doğal ve yasal 
hakkımızdır. 
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ISözleriımi ilk ileri sürdüğüm hususla tamamlamak 
i's'tliyorum; ben aiffa karşı değilim, her zaman da af
tan yana oldum ve aftan yana olmamı sürdüreceğim; 
ama sayın balkan 26 Nisan 'tarihli konuşmasıyla, bu 
yasa tasarısını «getirirken ileri sürdüğü tezler arasın
dakî  çelişkiyi buradan bize açıklamalı. O zaman ceza
larda indirim isltemiimiz, Anayasanın 14 ve 87 nci mad
delerine aykırı düşmek oluyor; ama sayın hükümet 
üyelerinin böyle bir yasa teklilM 'getirmesi neden 
Anayasanın 14 ve 87 nci maddelerine aykırı düşmü
yor? Bu farkı açıklıamalarını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Sabahattin Eiryurt, buyurun. 
ONURIAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, söz İstiyorum. 
'BAŞKAN "•— Sayın Biozkurt, 'grup adına mı söz 

istediniz?! 
ONURAL ŞEREF (BOZKURT (Çanakkale) — 

Evet Sayın Başkan. Konuşmacıdan sonra da konu
şabiliriz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eiryurt,; 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, 'değerli milletvekilli arkadaşlarım; önümüze 
gelen bir 'tasarı var; bu tasarı Bazı Suç Faulleri Hak
kında Uygulanacak Hükümlere Dair 7.5.1985 tarih 

„- ve 3198 sayılı Kanun. 
Bu Kanunun niteliğine baktığımız zaman, özel

likle geçidi maddesinde tamamen af niteliğinde 'bu
lunduğu ve Anayasanın ^Hakkında af çıkarılamaya
cak» hükmünü kapsayan 14 ve.i87.nci maddeleri ile 
alakalı suçları kapsadığı gömülecektir. 

Şimdi ben Ibu husustaki gömüşlerimi kısa kısa 
arz edeceğim : Değerli arkadaşlarıım, kanun diyor kî; 
«Siyasî ve ideolojik amaçla işlenmiş suçlar için Türk 
Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurul
muş teşekkül; Türk Ceza Kanununun 125, 131, 141 
ve 142 ndi maddeleriyle 146 ilâ <lı63 üncü maddele
rinde yazılı suçları 'işlemek üzere kurulmuş silahlı 
çete veya cemiyet mensubu olup da; 

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

b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından iş
lenen suçlara iştirak etmiş olmakla beralber, hakla
rında takibata başlanmamış, olanlardan, 

Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faali
yetleri hakkında bilgi vermek suretiyle teşekkül, çe
te veya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıka
rılmasına sebep olanlar veya teşekkül, çete ve oe-
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miyet üyelerinden mukavemet göstermeksizin ken
diliklerinden çekilerek güvenlik kuvvetlerine silah ve 
malzemeyi teslim edenler veya verecekleri bilgi ve 
belgelerle veya bizzet gösterecekleri çaba ile teşekkül, 
çete veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine en
gel olanlar hakkında ceza verilmez.» 

Bir kimse suçu işleyecek; fakat bu yolda hare
ketlerde bulunduğu takdirde kendisine ceza verilme
yecek hükmünü getiriyor. 

Görüyorsunuz ki, burada suça iştirak hali mev
cuttur, bilhassa <b) 'bendinde; yani bir suç işlenmiş
tir. bu suça ceza vermemek demek değerli arkadaş
larım, o suçun cezasını affetmek demektir. «Aynı 
amaçla» yani siyasî, ideolojik amaçla, «Suç işleyen
lerden biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra açılarak son tahkika
ta kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve ihbarın 
doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şartlara hadi
senin hususiyetlerine göre, ölüm cezası yerine 15 yıl
dan, müebbet ağır hapis yerine 10 yıldan aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer ceza
lar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur» deni-
yot. 

Değerli arkadaşlarım af kanunlarının tamamen 
aynıdır mahiyeti. Af kanunu çıkardığımız zaman de
riz ki, ölüm cezası için farz edin, müebbet ağır hap
se çevrilmesine, müebbet ağır hapis cezasının 30 se
neye indirilmesine, bilmem şu kadar cezanın şuraya 
indirilmesine, diğer cezaların dörtte birine, yarısına 
kadar indirilmesine; işte bu kanun tamamen şekliyle, 
haliyle, felsefesiyle aynen af kanunu mahiyetinde bir 
kanun. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususları tespitten sonra 
burada başka bir ikonu üzerinde durmak istiyorum: 
Kanaatimce daha açık nitelikte ve kanunun Adalet 
Komisyonu raporunda getirilen hükümlerinin af kap
samında bulunduğuna dair görüşlerinde çelişki var. 

Geçici madde aynen şöyle: 
«Geçici 'Madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce; 

A) Siyasî ve ideooljik amaçla suç işlemek için 
Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre 
kurulmuş teşekkül veya Türk Ceza (Kanununun 
125, 131, 141, 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 ün
cü maddeelrinde yazılı suçlan işlemek üzere kurul
muş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da bu 
teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçla
ra iştirak etmeyenlerden; 

j a) Haklarında hazırlık ve son tahkikat yapıl-
| makta olanlar ile (Bilhassa işaret etmek istiyorum, 
' hatıranızda tutmak için lütfen bunun ahım çiziniz). 
I verilen mahkumiyet hükümleri kesinleşenlerden (Hak

kında mahkûmiyet hükmü verilecek ve mahkûmiyet 
hükmü de kesinleşmiş olacak), bu Kanunun yürür-

I lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili mer
ci veya hükmü veren mahkemeye başvurup da teşek
kül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hak
kında bilgi vermek suretiyle, teşekkül, çete veya cemiye
tin dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep 
oldukları anlaşılanlar, (Demin arz ettiğimi bir daha 
vurguluyorum, mahkûmiyet hükümleri kesinleşenler 
de dahil). 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; hak
larında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında 
veya takibata başlamadan önce (Yine vurguluyorum 
burayı, altını lütfen çiziniz) veya verilen hüküm kesin
leştikten sonra yetkili mercilere açıklama yapmak 
suretiyle teşekkül çete veya cemiyetin dağıtılmasına 
veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anla
şılmış bulunanlardan yetkili merci veya davayı gör
mekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvu
ranlar, 

'Hakkında bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci 
I fıkrası hükmü uygulanır». 
1 * 

Yani haklarında ceza verilmez. Adam bu ağır 
suçlan işleyecek, mahkemeye gidecek hakkında hü
küm verilecek, bu hüküm derecattan geçecek, ke
sinleşecek ondan sonra «Ceza tayin edilmez» diye
ceğiz, bu af değil de nedir sevgili larkadaşlarıım? 

Değerli arkadaşlarım maddeyi okumaya devam 
I ediyorum; geçici maddenin (B) fıkrasında açıkça 

görülecektir ki, siyasî ve ideolojik amaçlı suçlardan 
dolayı mahkûmiyet kararı verilmiş olanlara da ceza 
verilmemesi kabul ediliyor. 

Kesinleşen mahkûmiyet kararlanndan sonra han
gi sebeple ve maksatla olursa olsun ceza verilme
mesinin kabulü, külliyen Anayasaya aykırı bir hü
küm niteliğini, mahiyetini taşımaktadır. 

Ayrıca, «Siyasî ve ideolojik amaçlı bu suçlan iş
miş olanlardan haklarında son tahkikat yapılmakta 

1 olanlarla mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden (yi-
! ne dlikkartüniizi çekenim, yüne ımahkûımliyet hüküm

leri kesinleşenlerden kaydı var) kanunun yürür
lüğe girmesinden üç ay içinde yetkili meroi-

I lere hüküm kesiinlıeştikiten sonra (yine dükkaflimizi 
oelbefimek için, o hüküm kesünleşıtlükten sonra kelıi-

' mestinin üzerinde durmak istiyorum) açıklamada bulû-
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nulduğu takdirde ölüm cezası yerine 30 seneye» ve-
saireye vesaireye... Görüyorsunuz kli, yine bir dere-
cat üzerinden hüküm kesinleştikten sonra dahi ce
zalardan. indirme yoluna gidilmektedir, bu da külli
yen af imabJiyeitimdedir ve Anayasaya aykırıdır. 

Yaptığım bu açıklamalardan sonra Adalet Ko
misyonu gerekçesine kısaca temas edeceğim. Ko
misyon raporunun 3 üncü sayfasının 3 üncü bendinde 
diyor ki «Anayasanın 14 üncü maddesinde kullanılan 
ifadelerde, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar 
kastedilmiş, 87 nci maddesinde ise bu suçlardan hü
küm giyenlerin genel ve özel af kapsamına alınama
yacakları ıbelirıbilmıiştiiır. ÎBu 'hükmü ımevcudiyetiini aynı 
şekilde komisyon kabul etmektedir. 

Ayrıca genel manada, özel af müessesesinden bah
sediliyor komisyon raporunda. Bakınız dikkat buyu
runuz ne diyor; «özel af, kesinleşmiş bir cezayı kal
dıran veya hafifleten bir atıfet müessesesidir.» O 
halde aftır. Burada kesinleşen bir cezayı kaldırıyo
ruz. Adalet Komisyonundaki arkadaşlarımızın göster
miş oldukları genel görüşlerde de, gerekçelerde de 
bunlar aynı şekilde vurgulanmaktadır. Ama getirilen 
kanun, bu vurgulanan görüşün tam aksi hükümde
dir. 

Görülüyor ki, bir taraftan kesinleşmiş hüküm
ler dahi bu kanun kapsamına ithal edilirken, komis
yon raporunda bu derece açık ve çelişkili fikirler öne 
sürülmüştür. Komisyon kendi fikirlerine tamamen ay
kırı nitelikte, özelıliklle geçici madde lüle bazı hüküm
ler geitıiırmekbedk. ©öylece Anayasanın 87 nci mad
desiyle 14 üncü maddesinde tadat edilen bu suçlarla 
alakalı, yasaklanmış olan af müessesesini getirmek 
suretiyle, Anayasaya • aykırı davranış içine girmiş 
bulunmaktadır. Malumunuz olduğu üzere Anayasa
nın 14 üncü maddesi, demin arkadaşlarımın da be
yan ettiği suçları kapsamaktadır. Şimdi ne diyor 
14 üncü madde ile alakalı 87 nci madde; arz edece
ğim. 

Değerli arkadaşlarım evvala bir hususu burada 
vurgulamak istiyorum: Bazı konular görüşülürken 
değerli arkadaşlarım komisyonlarda veya diğer top
lantı yerlerimizde «Efendim biz hukukçu değiliz, hu
kukî terimleri bilmiyoruz» diyorlar. Beyefendiler, 
'hukukçu olmaya lüzum yok. akıl var, mantık var, 
muhakeme var. Tam manasıyla objektif düşünceler
le hareket ettiğimiz zaman, bunları vurgulamamız 
mümkün olacak ve bunlar arasındaki farkları, ince
likleri anlamamız mümkün olacaktır. 

Bakınız ne diyor Anayasanın 87 nci maddesi : 
«Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı 
hüküm giyenler hariç olmak üzere» Anayasanın özel 
af, genel af çıkarma konusuyla alakalı 87 nci mad
desinde böyle diyor, bir kere daha okuyorum; «Ana
yasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hü
küm giyenler haraç olmak üzere.» O faalde Anayasanın 
14 üncü maddesine göre hüküm giyenler, kesinlikle af 
kapsamıma alınamazlar ve bunlar hakkında af çıkarıla
maz. Ama biz burada şimdi, deminden' beri izah et
tiğim şekilde bir af getiriyoruz; bu da Anayasanın 87 
nci maddesinin açık hükmüne aykırı bulunmaktadır. 
Bu nedenle ben geçici maddenin, bilhassa bu kesin
leşen hükümlerle alakalı kısımlarında geçici madde
nin, büyük (A) fıkrasının küçük (a) bendinde «Veri
len mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden» küçük 
<b) bendinde «Verilen hüküm kesinleştikten son
ra», büyük <:B) fıkrasında küçük (a) bendi ile «Veri
len mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden», yine 
aynı bend içindeki, «Açıklamanın hüküm ikesinleş-
tikten sonra yapılmış olması halinde» ve küçük (b) 
bendindeki «Verilen hüküm kesinleştikten sonra» şek
lindeki hükümlerinin maddeden çıkarılmasını teklif 
ediyorum, arz ediyorum ve bunun için de bir önerge 
takdim ettim. 

Takdir heyeti âlinizindir, saygılar sunarım. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Eryurt. 
330 sıra sayılı ıkamun tasarısına oyunu kullanma

yan sayın üye vaır mı? Yok. 
Oy verime işfemii ibitmJşitıir, kupalar ıkaldırılsıin. 
(Oyların aıymnıma başlandı) 
BAŞKAN — Halkçı PaHtÜ Grubu adıma konuşmak 

üzere buyurun Sayın Bozikurt., 
HP GROBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ-

KURT (Çanalkkalie) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarımın huzurumuzda görüşülmekte 
olan tasarı bundan 1 ay kadar önce yine Yüce Mec
liste görüşülmüş ve fcanunlaştıkltan sonra Sayım Cum
hurbaşkanı tarafımdan Amayasanım 89 uncu maddesi 
uyarımca bir daha görüşülmek üzere geri göndedl-
miişitir. 

Pişmanlık Yasası ollaralk kamuoyunda (tanımlamam 
bu tasarı ,1e Türlk Ceza Yasasında yer alan bazı 
itoplıu suçlan isteyenlerin, suçu işleyenlerden, suçu ve 
diğer faıiHari açıklananların ceza limdirimıime, bir kı
sım suçları işleyenlerim iıse, mensubu bulundukları 
örgütü dağıtmaları veya ortaya çılkarmaıl'arı ve suç 
işlenmesini emgelemellerÜ! hailimde cezadan kurtulma
larım sağlayacak bir düzenleme ıgetirümektedlir. 
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Tasamda cezadan kurtulacak ya da ceza indiri-
raine tabi tütuılıacak suçlar, esas (itibariyle devletin 
varlığına yönelik ve Ibir başka anlatımla, terör 'kap
samına ıgLren suçlarıdır. Bu suçlar tasarıda teker te
ker sayılmaktadır. Yalnız, taşanının getiriliş amacı 
ile bir 'türlü bapaştıramadığımız ve yasa tasarısı 
geçen ay Yüce Mecliste ıgömşülürken dle belirttiği
niz üzere, tasarı ile öngörülen amaç, ortaya çıkarı
lamamış bir Ikısım »uç ve tespit ©dilememiş suçların 
ortaya çıkarılması ve tespiti olduğuna göre, bu suç
lardan anarşi ve terörün yanı sıra, salah ve uyuştu
rucu kaçakçılığı konularının neden kanun kapsamı
na alınmadığı kanosunda, o zaman da bizi tatmin ede
cek -bir yanıta ulaşamayan suaSmizi tekrarlamak is
teriz. Anarşi ile terör, silah ve uyuşturucu kaçak
çılığı arasında yakın bir işbirliği ve bağlantı bulun
duğu artık herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu du
rumda, bu suçların neden kapsam dışında bırakıldı
ğını anlamak bize biraz güç gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, terör tüm dünyada yaşadı
ğımız yıların güncel ve son derece önemli bir so
runu haline gelmiştir. Bu nedenle, gerek uluslarara
sı terör ve gerekse iç terör konusunda alınacak ön
leyici tedbirlerin ve önlemlerin başarısı, toplumu
muzda herkesçe ortaklaşa paylaşılan bir istektir. Hu
kuktan, demokrasiden yana olanların kesinllikle hoş-
görmemesi ve hele hele siyanette bulunmaması ge
reken bir konu ve davranış biçimi olan terör ile mü
cadele liçin alanaeak önlemleri, doğal olarak hepimi
zin olumlu karşılaması gerekir. Hele 12 Eylül ön
cesinin lortaya koyduğu manzara bu konu üzerinde 
daha bir önemle durulmasını zorunlu kılmaktadır. 
Gerçekten devletin varlığının, ulusun ve ülkenin bü
tünlüğünün bir tehlikeli noktaya götürülmek isten
diği, parçalanmak arzu edildiği, devletin bir uçu
rumun kenarına kadar sürüklendiği ve taze mem
leket evlaüarımn birbirini öldürdüğü bir dönemli, 
'İnşallah Tanrı 'bir daha bu ülkeye göstermez ve o gün
lerim geri gelmemesi için de memleketini ve milleti
ni seven herkes o doğrultuda alınacak önlemleri do
ğal olarak destekler. Bu kimsenin yadsımaması gere
ken bir zorunluluktur. 

Ne var kli, böyle temiz ve herkesin kabul ettiği 
bir amaçla yola çıkan, 'böylesi bir yasal1 düzenleme-, 
nin uygulamada gerçek amacından saptırılması ola-
sıllığittin mümkün bulunduğunu gözden ırak tutma
mak durumundayız. Suçsuz insanlların, asılsız ger
çek dışı ve sözde ikrarlarla, ihbarlarla, bu kanun 
nedeniyle ıteoiz edilmesi her zaman mümkündür. 

Böylesi kabul edilemez bir olasılığın toplumsal ya
şantımızda ne denlıi derin yaralar açacağı da göz 
önünde canlandırılmalıdır, 

Her ne kadar tasarının 5 inci maddesi ile, «Bu 
Kanuna göre yapılacak ihlbar ve açıklamaların kötü 
niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlıaşal1-
dığı takdirde, fiil başka 'bir suç oluştursa bile ayrı
ca beş yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası ve
rilir» hükmü yer alıyorsa da bu bir bakıma hürriyeti 
tahdit edicti cezaların hükümlüleri için ancak bir 
anlam ifade edebilir. Gerçekten beş - on sene gibi 
hürriyetti tahdit edici bir ceza ile - bir hapis ceza
sı Jile - mahkûm edilmiş kimseler içtin, böylesi bir 
ceza tehdidünlin pratikte bir anlamı vardır. Ancak, 
ölüme mahkûm edilmiş, 'infazını bekleyen, işlediği 
suç dolayısıyla ölüm cezası giymiş olanların yapmış 
olduğu ihbarların, açıklamaların, yalan yanlış ve 
uydurma olması halinde, bundan mutazarrır olacak 
kişilerin bu durumunu bir değerlendirmeye talbi tut
mak gerekir. 

5 yıllık ağır hapis cezası tehdidi,, idama mahkûm 
olimuş, ölüm cezasına çartptırıllmış biri için ne gibi 
bir anlam ifade edebilir. O halde idama mahkûm 
Vian kişi, belki de infazı geciktirmek ve hiç olmaz
ca bu surece bir süre daha hayatta kalabilmek için, 
kendisi için herhangi bir riski olmayan, ama suç
suz, günahsız başka insanları suçlayıp, onların en 
azından gözaltına alınmasına ve devletçe takibata uğ
ramasına neden olursa, bunu vicdanımızın bir köşe
sinde sanırım tartmak durumundayız.: 

Değerli arkadaşlarım, kaldıM, böyle asılsız ih
bar ve açıklamalarflla güvenlik güçlerinin de gerek
siz yere oyalanması ve hatta yanlış ve şaşırtıcı yön
lere sevk edilmesi gibi olasıhklar her zaman söz ko
nusudur. İkrar ve açıklamalarda bulunmak suretiyle 
yasadan yararlanacak olanlar için tasarının 2 inci 
maddesinde yer alan «Hüviyet değiştirme dahil her 
türlü tedbir alınır» ifadesi, bize son derece ilginç bir 
ifade ve son derece ilginç bir hüküm olarak gözük
mektedir. Bu son derece soyut bir ifadedir, belirsiz 
bir ifadedir. 

Uygulama düzeni, kapsayacağı konular, devlete 
neye mal olacağı ve ne gibi sorunlar ortaya çıkara
cağı belirsizdir. Bu haliyle bazı kayırmalara, hak
sızlık ve yolsuzluklara yol açabilecek bir görünüm 
arz etmektedir. Bu önlemlerin sayılması ve hiç olmaz
sa temel ögeleriyle belirtilmesi kanımıza göre daha 
yararlı ve daha isabetli olurdu. 
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Değerli arkadaşlarım, kanundan umulan yararın ı 
sağlanıp sağlanamayacağı noktasında da birkaç ma
ruzatta bulunduktan sonra sözlerimi bitirmek istiyo
rum. Huzurunuzda görüşülmekte olan tasarının sevk 
ettiği maddelere, hükümlere benzer hükümler esa
sen halen Ceza Yasamızda mevcuttur. Geçen sefer 
yapmış olduğum konuşmada da arz ettiğim gibi, Ce- ı 
za Kanunumuzun 141/7, 142/7, 404 son ve 171 son | 
gibi hükümlerinde bu tasarıyla getirilmek istenilen I 
düzenlemeye mütenazır, ona paralel hükümler mev
cuttur. Şimdiye kadar pek çok uygulamacı Ceza Ya- j 
samızda esasen mevcut olan bu hükümlerden öyle 
kayda değer bir sonuç, ya da yarar sağlanamadığı 
konusunda çeşitli ifadeler ortaya koymuşlardır. Sanı
yorum hükümet de bu. görüşü paylaşmak durumun-
dadır. 

Bu nedenle, yüce Meclisi aydınlatabilmek bakı
mından geçen konuşmamda da sormuş olmama rağ
men, bu konuda hükümetçe yeterli bir açıklama ya-
piillmajmaisıını iligftyle 'karışıftadım. MÜlmkün olsa da hü
kümet bu konuda yüce Meclisi aydınlatıcı bilgi versey
di sanırım tasarıyı daha iyi bir değerlendirmeye tabi 
tutma olanağına kavuşturduk. Öte yandan, bu tasarı
ya bener bir tasarının 1978 yılında da yüce Meclise 
sunulduğunu biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususu açıkça tespit et
mek gerekir: Elbette devletin varlığına, ulusun ve 
ülkenin bütünlüğüne yönelik her davranışın karşısın- I 
dayız, karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Elbette 
bu memleketi uçuruma götürmek isteyen, bu memle
keti kendi sapık emellerine, amaçlarına alet etmek 
İsteyenlerle mücadelede hepimiz varız; ama böyle bir 
mücadelede, böyle ulvî bir maksadın gerçekleştirile
bilmesi için devletin sahip olduğu imkânları artıra
cak başka yöntemleri geliştirmek söz konusudur. 
Suçsuz insanları, garip insanları, herhangi bir suçu 
bulunmayan insanları, salt başkalarının kötü niyet
leri uğruna, devletin takibatına maruz bırakmanın 
da bir vicdan terazisinden geçirilmesi gerektiğini lüt
fen kabul buyurunuz. 

'Konu getirecekleri ve götürecekleri açısından iyi 
irdelenmelidir. Mutlaka birtakım insanların haksız 
yere suçlama ve töhmet altına sokulmasını, bunun 
yaratacağı olumsuz durum ve sonuçları önlemek la
zımdır. Mevcut tasarıyla, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, bu sakıncaların önlenebileceği konusunda ciddî 
kuşkularımız vardır. 

Değerli arkadaşlarım, devlet asıl olarak güçlü, 
caydırıcı haliyle, etkinliğiyle suça, daha işlenme
den önce engel olmak durumundadır. Suç işlendi ise, | 
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devlet, ona engel olamadı ise, yapılması gereken 
normal yasal prosedür içerisinde suçluların yakalan
masını temin etmek, delilleri toplamak ve yine ya
saların öngördüğü biçimde muhakameyi yapıp teczi
yesini sağlamakla mükelleftir. Bu nedenle, kanaati
mize göre birtakım sakıncalar içeren bu gibi yön
temlerle umulan amacın gerçekleştirilmesinin pek 
sağlıklı bir davranış olmayacağını ifade etmek iste
rim. 

Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçe
sinde değinmiş olduğu hususlar gerçekten varittir. 
özellikle bu kanun kapsamına girmek ve bu Kanu
nun öngördüğü ceza indirimi ve cezasızhktan istifade 
etmek suretiyle bir nevi affa uğrayanların, sonradan 
aynı mahiyette bir suçu işlemeleri halinde, onların 
durumlarının bizim hukuk tekniği açısından, teker
rür olarak tanımladığımız müessesenin kapsamı içe
risine girip girmeyeceği noktasında yasada bir açık
lık bulunmamaktadır, öte yandan yine Sayın Cum
hurbaşkanının veto gerekçesinde belirledikleri üzere, 
suçlar ve suçluların topluma iras eyledikleri zarar öl
çüsünde bir cezalandırmaya ve şayet bir indirim ya
pılacaksa, o inikas ölçüsünde bir indirime tabi tutul
ması gerekir. 

Bu nedenle suçtan tamamen kurtulmayı öngören 
hükümlerin sağlıklı bir sonuç sağlayacağı, bu itibar
la kademeli bir ceza indirimi yönetiminin yasada yer 
alması gerektiği ve tümüyle cezasızlık durumunun 
hukuk tekniği açısından da pek çok sakınca ihtiva 
ettiğini huzurunuzda saygıyla ifade ederim. 

Saygılar sunarım. (BP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 

5. — 21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 
Malî Yık Bütçe Kanununda Değdiktik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/689) (S. Sayısı : 329) (Devam) 

BAŞKAN — 211.12.1984 Tarihti ve 3140 Sayılı 
1985 Malî Yuh Bütçe Kanununda Değişjikllıik Yapıl
ması Hattındaki Kanun Tasarısının oylamasına 307 
ırtiîetvekii katılmış, 304 kabul 3 ret oyu kuianılhnış-
tır. Bu itibarla tasarı kanunlaşmıştır. 

7. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dair 7.5.1985 tarih ve 3198 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/699, 
3/794) (S. Sayısı : 333) (Devam) 

iBAŞİKAN — Hükümet adına Sayın Adaıiet Ba
kanı, buyurum efendim. 
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ADALET BAKANI M." NECAT (ELDiBM '(Mar
din) —' Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir defa 
daha görüşülmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından iade edilen kanun hakkındaki görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. . 

Kanunun 1 inci maddesinde; devletin şahsiyetine 
karşı suç işlemek için örgüt kurmuş, fakat fiilen suç 
işlememiş olanlarla, böyle bir örgüte mensup olup 
da Men suç işîemüş Ibulutramlandan haklarında henüz 
laJklbaıta haşlıanmamış olaniliann ımadidede ifade edildiği 
şekilde itirafta bulunmaları halinde kendilerine hiç 
ceza veritaıeyeceğli hülkımü gdtiirliılimişıtii'r. Anayasanın 
14 üncü maddesindeki ifadelerden de devletin şahsi
yetine karşı işlenen suçların kastedildiği anlaşılmak
ta, 87 nci maddede ise, bu suçlardan hüküm giyen
lerin genel ve özel af kapsamına alınamayacakları 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu ' hükümler karşısında kanunla getirilen «Hiç 
ceza verilmez» ilkesinin Anayasaya uygun olup ol
madığına karar verebilmek için, meseleyi af mesele
sinin yapısıyla birlikte incelemekte yarar bulunmak
tadır. 

Af Anayasasının 87 nci maddesine göre özel ve 
genel olmak üzere ikiye ayrılmıştır, özel af, kesinleş
miş bir cezayı kaldıran veya hafifleten hir atıfet 
müessesesidir. İBu niiteliği litifoarfiyfede, halklarında he
nüz mahkûmiyet kararı verilmemiş olanlar için özel 
af söz konusu olamaz. Bu kanunla getirilen, ceza 
verilmesi ilkesinin uygulanmasında da, ortada ke
sinleşmiş hık" ceza builunmayaoağından, 'bu uygulıaıma-
nın özel af niteliği taşıdığı söylenemez. 

Genel af ise, bütün suçları veya belirli bazı suç
ları ve bunların hükmedilmiş cezalarını ortadan kal
dıran bir yasama tasarrufudur. Genel af, hem suçu, 
Hem kamu davasını, hem de cezayı ortadan kaldırır. 
bu sebeple, affın kapsamına giren; fakat henüz da
vası açılmamış olan hir suçun sanığı hakkında, artık 
kamu davası açılamaz. Oysa, hu kanunla getirilen, 
«Ceza verilmez» hükmünün uygulanabilmesi için, bu 
kanun çıkmadan önce, takibata geçilmemiş olsa bile, 
kamu davası açılacak; kanunun aradığı şartların ta
hakkuk ettiğinin anlaşılması halinde, ceza Verilmeme
sine hükmedilecektir. 

Görüldüğü gibi, af kapsamına giren ve henüz da
vası açılmamış bir suçun faili hakkında dava açılması 
mümkün olmadığı halde, ceza verilmeme ilkesinde, 
kamu davasının açılması mecburîdir. Bu usul fark
lılığı,. meseleyi aftan tamamen ayırmaktadır. Esasen, 

genel af kanunları, cezaları ya tamamen kaldırmakta 
veya kısmen indirime tahi tutmaktadır. O halde, bu 
kanundaki, ceza verilmez ilkesini, af kanunu niteliğin
de gören düşünceden hareket edilirse, aynı kanun
daki kademeli indirimi de af niteliğinde savmak 
gerekecektir. Halbuki, Cumhuırbaşkanlhğı tezkere
sinde, kademeli indirimin olumlu bulunduğu anlaşıl
maktadır. 

Kanunun 1 inci maddesinde sözü edilen, «Hak
larında henüz takibata başlanmamış olanlar» gizli 
kalmış suç failleridir. Ne kendilerinin kimlikleri, ne 
örgüiflleri ve ne de işledikten suçlar beli dıeğ'ldıir. 
Eğer, işlendiği bilinen bir suçun failinin kim olduğu 
belli ise, kendisi kaçak olsa dahi, gıyabında hazırlık 
tahkikatına başlanacağından, bu gibiler, bu gruba 
girmeyecek ve dolayısıyla da 'bu grup için getiri
len «Ceza verilmez» hükmünden faydalanamayacak
lardır. Bu gruba sadece, kimlikleri bilinmediği için 
haklarında takibata başlanılmamış olanlar ile işledik
leri suçlar henüz tespit edilemediği 'için haklarında 
hiçbir takibat bulunmayanlar girmektedir. Bunlar da 
aynen örgüt mensubu oldukları halde, fiilen suç iş
lememiş olanlar gibi davranarak, örgütün dağıtıl
masına veya ortaya çıkarılmasına sebep oldukları 
veya örgütten kendiliklerinden çekilerek, silahlarını 
teslim ettikleri yahut bu örgütün amaçladığı suçun 
işlenmesini önledikleri takdirde, kendilerine ceza ve
rilmemesi öngörülmüştür. Bu hükümle, ortaya çıka
rılmamış pek çok örgütle, bunların mensuplarının ve 
işledikleri gizli kalmış suçların ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. 

Nitekim, Türk Ceza Kanununun 404 üncü mad
desinde bugün de; «uyuşturucu madde kaçakçılığı, 
imali, alım ve satımı gibi suçları işleyen bir kimse
nin resmî makamlar tarafından haber alınmadan ön
ce keyfiyeti, cürüm ortaklarını, uyuşturucu maddeleri 
sakladığı veya imal ettiği yerleri haber vererek, bun
ların yakalanmasını ve elde edilmelerini kolaylaştır
ması halinde cezadan muaf olacağı» hükmü mevcut
tur. 

Bu şekildeki benzer hükümlerin amacı, gizli kal
mış ve yakalanmamış olan suçlarla, suçların mey
dana çıkarılmasını temin etmektir. Benzer düzenle
me Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesinde de 
vardn1. 

1982 yılında, İtalya'da yürürlüğe giren aynı amaç
lı, geçici süreli kanunda da, terörizm amacıyla veya 
anayasal düzeni ıtahrip eitmek maksadıyla, suç işledik
ten sonra, şebeke veya çetenin dağıtılmasını gerçek-
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leştirenlerin, anlaşmadan vazgeçerek şebeke veya 
çeteden ayrılanların, mukavemet göstermeksizin si
lahlarını teslim ederek, 'örgütün yapısı ve organizas
yonu hakkında malumat vererek teslim olanların, şe
beke veya çetenin kurulma amacını teşkil eden suç
ların icraatına mani olan kişilerin cezalandırılmaya
cakları ilkesi getirilmiş ve bu kanunun uygulamaya 
'başlamasıyla İtalya'ya terörü yayan «Kızıl Tugay
lar» örgütü çökertilmiştir. Görüldüğü gibi İtalya'da 
da, suç işlemiş olsa bile, itiraf edenler hakkında hiç 
ceza verilmemesi ilkesi getirilmek suretiyle, itiraflar 
cazip gösterilmiş ve son derece olumlu sonuçlar alın-, 
mıştır. 

Bu kanun asla bir af kanunu değildir. Bu kanuna 
iadei muhakeme imkânı sağlayan bir kanun nazarıy
la da bakılabilir. Belli şartların gerçekleşmesi ha
linde uygulanacak olan ve şartların tahakkuku da 
tamamen faillerin istek ve iradelerine bağlı bulunan, 
hâkimin delilleri takdir etmesi sonucu uygulanma 
imkânı kazanan, nevi şahsına münhasır bir müesse
sedir. Af ise genellikle şartsız, tek taraflı ve ilgilinin 
rızası olmasa dahi uygulanan bir meüssese olması 
sebebivle, her ikisini aynı nitelikte kabul etmek müm
kün değildir. 

Keyfiyeti bilgilerinize sunar, yüce heyetinizi say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmış bulunmaktadır. 
Kanun tasansınım maddelerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler..,, Kaibufl! etme-
yenfer... Maddelere 'geçilmesi kabul edilmiştir. 

Saıyın mıill'etlvefcileri, oylama esnasında büırçok ar
kadaşın ayakta oylamaya liştiralk ettikler esefle gö
rülmüştür. Bu itibarla, yerlerine otıurmıallarıinı ve oy 
işaretlerini yerlerinden yapmalarını rica ediyorum; 
lütfen efendim, 

1 inci maddeyi okutuyorumi: 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak-Hükümlere 
Dair Kanun 

MADDE 1. — Siyasî ve lideolojik amaçla suç iş
lemek için Türk Ceza İKanununun 313 üncü madde
sine göre kurulmuş teşeikküi; Türtk Ceza Kanununun 
125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 
üncü maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere ku
rulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından is
tenen suçlara iştirak etmeyenlerden, 

i lb) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından liış-
I ilenen suçlara 'işlfciralk etmıiış olmakla berata" hakların

da takibata başlanımamış olanlardan, 
Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faa

liyetleri hakkında 'bilgi vermek suretiyle teşekkül, 
I çete veya cemiyetin dağıtılmasına 'veya meydana çı-
I karılmasına sebep olanlar veya 'teşekkül, çete ve ce

miyet üyelerinden mukavemet .göstermeksizin kendi
liklerinden çeklilierek güvenlik kuvvetlerine silah ve 

I malzemelerini! teslim edenler veya verecekleri bilgi 
I ve belgemde veya bizzat gösterecekleri çaba ile te-
j şıdkkiM, çete veya cemiyetin amaçladığı suçun işlen-
I meşine engel 'olanlar hakkında ceza verilimez, 
I Siyasî ve ideolojik am'açlla suç lişleımek içlin Türk 
I Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurul-
I muş teşekkül ımemsdbu olup da aynı amaçla suç işle-
I yenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 
I ;nci maddeleri ile 146 ıılla 163 üncü maddelerinde ya-
I zûı suçları işleyenlerden biri, suçu ve düğer failleri, 
I bu Kanunun yürüdüğe (girdiği tarihten sonra açıla-
I -ak son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar 
I ettiği ve ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal 
I ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerime göre, ölüm 
I ^zası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası ye-
I rine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası 

verilir ve diğer cezalar dörtte 'bire kadar indirilerek 
I sü,km'Oikınu!r< ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeleri geliş sırasıy-

I la oikutuytarumi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü

kümlere Dalir Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 
aşağıdaki sekide değiştiirilımesıini arz ve teklif ede-

I riz. 
I Saygılarımızla., 

I Rıfat Bayazılt Afi Bozer 
I Kahramanmaraş Ankara 

I Fenni Islimyel'i Haydar Koyuncu 
Balıkesıir Konya 

I Osman Bahadır Eşref Akıncı 
I Tralbzon Ankara 

İhmal Şengün 
I Denıizl 

MADDE 1. — A) Siyasî ve ideolojik amaçla 
I suç işlemek (için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
I maddesine göre kurulmuş teşekkül; Türk Ceza Ka-
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omumun 125, 131, 141 ve 142 ncd maddeleri ile 146 
ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçlan işlemek 
üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu 
ölüp da; bu teşekkül, çeteVeya cemiyet tarafından 
ıbu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen suçlara 
iştirak etmeyenlerden; 

a) Takibata başlamadan önce teşekkül çete ve
ya cemiyetin teşekküllü ve faaliyetleri hakkında bi
lgi vermek süratiyle teşekkül, çete veya cemiyetin 
'dağıtılmasına veya meydana çıkartmasına sebep 
olanlar veya teşekkül, çete ve cemiyet üyelerinden 
mukavemet göstermeksizin kendililerinden çekilerek 
'güvenlik kuvvetlerine silah ve malzemelerim' tesim 
edenler veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya biz
zat gcteterecdkleri çaba ile teşekkül, çete veya cemi
yetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar 
hakkında verilen ceza beşte bire indirilerek hüfcmo-
lunur. 

Ib) iBu ıtür davranışlar takibat başladıktan sonra 
ancak dava açılmazdan evvel yapılırsa verilen ceza 
dörtte bire indlirilllerek hüfcmolünur. 

c) 'Bu davranış dava .açıldıktan sonra ve fakat 
hükmün kesinleşmesinden evvel 'yapılmışsa verilen 
ceza üçte Ibire indirilerek hükmolunur. 

B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için 
Türk Ceza Kanununun 3113 üncü maddesine göre ku
rulmuş teşekkül; Türk Ceza Kanununun 125, 131, 
141 ve 142 ncÜ maddeleri ile 146 ila 163 üncü mad
delerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş siah-
l'ii çete veya cemiyet mensubu olup da; bu teşekkül, 
çete veya cemiyet tarafından Ibu Kanunun yayımı 
tarihinden önce 'işlenen suçlara iştirak etmiş olmak
la 'beraber; haklarında takibatta ibaşlanmamış olan-
îardan; 

a) Takibata başlamadan önce teşekkül, çete ve
ya cemiyetlin .teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bil
gi vermek suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin 
dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olan
lar veya teşekkül, çete ve cemiyet üyelerinden mu
kavemet göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek 
güvenlik kuvvetlerine silah 've malzemelerini teslim 
edenler veya verecekleri 'bilgi ve belgelerle veya biz
zat gösterecekleri çalba 'ile teşekkül, çete veya cemi
yetin amaçladığı suçun istenmesine engel ^olanlar 
hakkında idam cezaisi yerine 8 yıl, müebbet ağır 
hapis cezası yerine 6 yıl ağır hapis cezası verilir ve 
diğer cezalar da ibeşte bire indirilerek hükmolunur. 

<b) ıBu davranışlar takibata başladıktan sonra 
ve fakat son tahkikat açılmazdan önce yapılmış ise 
idam cezası yerine 10 yıl, müebbet ağır hapis yeri
ne 8 yıl ağır hapis cezaisi verilir ve diğer cazalar 
dörtte bire kadar indirilerek ıbükmolunm 

c) Bu davranışlar son tahkikat açılmasından 
sonra ve hükmün kesinlteşımesimden önce yapıldığı tak
dirde ölüm cezası yerine 15 yıl, müebfbet ağır hapis 
cezası yerine 10 yıl ağır hapis cezası verilir ve di
ğer cezalar üçte hüre indirilerek hükmolunur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü

kümlere Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 
2 nci fıkrasının üçüncü satandaki «suçları» kellime-
siinden sonra ı('Bu Kanunun yayımı tarihinden önce) 
kısmını/nı metne ilavesini arz ve teklif ederiz,, 

Saıygıltamızla.< 

Rıfat Baıyazıt 
Kahramanmaraş 
Fenni îslimyıelü 

Balıkesir 
Ferit 'Melen 

Van 

Ali Bozer 
Ankara 

Osman Bahadır 
Tralbzon 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Haydar Koyuncu 
Konyaı 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi Okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bazı !Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü

kümlere Dair Kanun Tasarısımn 1 inci maddesinin 
1 incii fıkrasının (a) ve ı(lb) paragraflarındafci «tara
fından» Ikelknes'inden sonra (İBu Kanunun yayımı ta-
rihin'den önce) kısmının (a) ve (1b) paragraflarına ila
vesini arz ve tekMf ederiz. 

Saygılarımızla, 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanımaıralş 
Fennıi tenyeli 

Balıkesir 
Ferit Melen 

Van 

Ali Bozer 
Ankara 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Haydar Koyuncu) 
Konya 

iBAŞKAN — Diğer, bir önergeyi okutuyorum: 
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Türfkdıye Büyük İMİM Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 333 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştlril-
roesimi arz ve teklif ederiz. 

Peritev Aşçroğhı Salbri Araş 
Zonguldak Kars 

Osman Işık H. Fecri Alpaslan 
Ankara Ağrı 

Mustafa Kemal Togay Saffet Sakarya 
İsparta Çankırı 

MADDE 1. — Siyasî ve ideolojik amıaçila .suç 
'işlemek içîiın, Türk Ceza Kanununun 313 üncü mad
desine igöre, kurulmuş teşekkül; Türk Ceza Kanunu
nun 125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 
163 üncü maddeleriınde yazık suçlan işlemek üzere 
(kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup 
da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından iş
lenen suçlara liştirafc etmeyenlerden, 

!b) Bu 'teşdklkül, çete vıeya cemiyet tarafından 
bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen 'suçlara 
iştirak dtmliış olmakla beralber halklarında tahkikata 
başlanmamış olanlardan, 

Teşekkül, çeifce veya cemiiydtin teşekkülü ve faali
yetleri hakkında bilgi vermdk suretiyle teşekkül, çe
te veya cemliyetin dağılmasına veya meydana çıka
rılmasına sebep olanlar veya teşekkül1, çete veya 
cemiyet üyeliklerinden mukavemet göstermeksizin 
kendilliklerinden çdkilerdk güvenlik kuvvetlerine si
lah ve malzemelerini teslim edenler veya verecekle
ri bilgi ve belgelerle veya bizzat gösterecekleri çaba 
ile teşekkül, çete veya cemliyetin amaçladığı suçun 
işlenmesine engel olanlar hakkında ceza verilmez. 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk 
Ceza Kanununun 3113 üncü maddesine göre kurul
muş teşekkül mensubu olup da bu Kanunun yayımı 
tarihinden önce aynı amaçla suç işleyenlerden veya 
Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 
146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları bu Ka
nunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden biri, su
çu ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar yetkili 
makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğruluğu anla
şıldığı takdirde, hal ve şartlara ve hadisenin hususi
yetlerine göre, ölüm cezası yerine 15 yıldan, müeb
bet, ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olma
mak üzere ağır haplis cezası verilir ve diğer ceza
lar dörtte 'bire kadar indirilerek hükmolunur. 

Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından, bu 
Kanunun yayımı itarilh'inden sonra işlenen suçlara 
iştirak etmiş olanlardan, haklarında tahkikata başla
madan yukarıdaki fıkralarda gösterilen şekilde hare
ket etenliş bulunanlar (için, ikinci fıkrada yazılı indi
rim hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — $ayın miifdtvekilieri, bakan arkadaş
larla biılahara 'görüşlün. Diğer milldtlvdkili arkadaşla
rımız bu durumdan şikâyetçidirler; lültlfen efendim. 

Sayın mıileitlvdkilleri, birçok milletvdkıii arkadaşı
mız önertgdlerin anlaşılmadığını ifade etmektedirler; 
bunu da sayın balkanlarımızla milletvekillerinin tema
sına atfetmdk'tedirer. Lütfen yerlerinize oturunuz efen
dim. 

Şimdi, • önergeleri aykırılık derecelerine göre ye
nliden 'okutup 'oylarınıza sunacağım. 

MADDE 1. — A) Siyasî ve ideolbjik 'amaçla 
suç işlemek içlin Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşdkkül; Türk Ceza Ka
nununun 125, 131, 141, ve 142 nci maddeleri ile 
M6 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları işle-
mdk üzere kurulmuş silahla çete veya cemiyet men
subu olup da; bu teşdkkül, çete veya cemiyet tara
fından bu Kanunun yayı'mı tarihinden önce işlenen 
suçlara iştirak etmeyenlerden, 

a) Takibata başlanmadan önce teşekkül, çete 
veya cemiyetin teşdkkiülü ve faaliyetleri hakkında bil
gi vermdk suretiyle teşdkkül, çete veya cemiyetin da
ğıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olan
lar veya teşdkkül, çete ve cemiyet üyelerinden mu-
kavemdt göstermeksizin kendiliklerinden çdkilerek 
güvenlik kuvvetlerine silah Ve malzemelerini teslim 
edenler veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya biz
zat gösterecekleri çaba ille teşekkül,' çete veya cemi-
veti'n amaçladığı suçun işlenimeskie engel .olanlar hak
kında verilen ceza beşte bire indirilerek hükmolu
nur. 

b) Bu ittir davranışlar takibat başlandıktan. son
ra ancak dava açılmazdan evvel yapılırsa verilen 
ceza dörtte bire indirilerek hükmıolunur. 

c) Bu davranış dava açıldıktan sonra ve fakat 
hükmüm kesinleşmesinden evvel yapılmışsa verilen 
ceza üçte bire indirilerek hükmokınur. 

B) 'Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için 
Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesıine göre ku-
ruilimuş teşekkül; Türk Ceza Kanununun 125, 131, 
141 ve 142 nci maddeleri ile 146 Ea 163 üncü mad
delerinde yazılı suçları işlemdk üzere kurulmuş si-
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îahlı çete veya oemliıyet mensubu olup da; bu teşek
kül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunum yayı
mı tarihinden önce işlenen suçlara iştirak etmiş ol
makla beraber, haklarında takibata başlanmamış 
olanâardany 

a) Takibata başlanmadan önce teşekkül, çete 
veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetlleri hakkında 
bilgi veıimek suretiyle iteşekkül, çete veya cemiyetin 
dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep 
olanlar veya (teşekkül çete veya cemiyet üyelikleri
ne mukavemet göstermeksizin kendiliklerinden çekile
rek güvenlik kuvveitlerine silah ve malzemelerini tes
lim edenler veya verecekleri bigi ve belgelerle veya 
bizzat gösterecekleri çaiba ile teşekkül, çete' veya ce
miyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olan
lar hakkında Mam cezası yerine 8 yıl, müebbet ağır 
hapis cezası yerine 6 yıl ağır hapis cezası veniir ve 
diğer cezalarda beşte bire indirilerek hüküm olu
nur. 

b) »Bu davranışlar takübalta başlandıktan sonra 
ve fakat don tahkikat açimazdan önce yapılmış ise 
'idam cezası yerime 10 yıl, müebbet ağır hapis ceza
sı 'yerine '8 yıl ağır hapis cezası verilir ve diğer ce
zalar dörfite bire kadar indirilerek hükmolunur. 

c) Bu davranışlar son tahkikat açılmasından son
ra ve hükmün kesinleşmesinden önce yapıldığı tak
dirde ölüm cezaisi yerine 15 yıl, müebbet ağır ha
pis cezası yerine 10 yıl ağır hapis cezası veriflir ve 
diğer cezalar üçte bire indirilerek hükmolunur. 

(Kahramanmaraş MlHldtvekili Rıfat Bayazıt ve ar-
kadaşlarn., 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu eîendcm? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
OAROĞLU (Antalya) — RaltıHmıyoruz. 

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

'BALKAN — önergenüz üzerinde konuşmak isti
yor musunuz efendim? 

RIFAT BAYAZIT ^Kalhramanmaraş) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem mMetvekilleri; demin tasarının tü
mü hakkındaki görüşlerimizi! arz etmiştik. Şimdi 1 
inci madde üzerindeki ıgörüşümü arz edeceğim. 

1 inci madde tasarıda (a) ve (b) fıkraları şeklin
de tanzim edilmiştir. Bunlarda, teşekkülle mensup bu
lunup filen suç 'işlememiş olanlar hakkında hiçbir' 

oeza verilemeyeceğini öngörmüştür. Halbuki yargıla
ma sonunda... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, biraz yüksek sesle 
söyler mteniz efendim. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın arkadaş-
Hr otursunlar da, Sayın Barbakanımızı biz de gö
melim buradan. ' 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Yine toplandı-
yxr başına Sayın Başkan, ne kadar lihtar ederseniz 
"diniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Devam edin efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — 1 inci madde-
y<n (a) fıkrasında, teşekküle mensup bulunup da fü-
1 ̂ n suç işlememiş olanlara, (Yargılama sonunda suç-
''ituğu saibit) hiçbir ceza verilmez diyor. Suçu sabit 
cilana, demin de arz ettim, ceza verilmemek olmaz. 
lurada bir kademle kabul etmek lazım. Ceza vermez
sem o zaman 'af niteliğinde olur. 

Biz önergemizde «Takibata başlanmadan önce» 
-iiyerek (a) fıkrasını ikiye ayırdık. Esasen kanunda 
4a, «Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen suç
lar» denmiş; yani yüksek komisyon, kanunun yayı
mı tarihinde de suç işlese, ilki sene içinde bu Kanûn-
ian yararianacaktıır; diyor. Ben o görüşte değilim. 
Bu hususta ayrı bir 'önergemiz var. Zaten bunu öner
gemize de dahil ettik. Bilmem komisyon veya hükü
met buna katılır mı, katılmaz mı? Bu ayrı bir ko
nu. 

Şimdi 141 inci maddeyi ele alalım. 141 indi mad
dede, 163 üncü maddede ve diğer bazı maddelerde 
hir teşekkülden bahsedilmektedir. Bu teşekküller, yı
kıcı faaliyetler, anarşik eylemler ve siyasî, ideolojik 
amaçla suç istemek için 313 üncü maddeye göre ku-
'iıitanuş teşekküllerdir. Bu teşekküllerden birine men

sup olan bir şahıs pişman ölüyor ve «Ben:, asıl1 te
şekkülü kuran kişiyi (açıklayacağım. Mensubuyum; 
fakat 'fiiline iştikak etmedim. Benim cezamı hiç de-
Şi'lse indirin veyahut büsbütün kaldırın» diyor; geli
yor bunu mahkeme huzurunda ispat ediyor. 

Bir teşekkül kurulup da bir kişi ona mensup ol
duğu anda suç tekevvün etmiş oluyor. Kanunun sa
rahati karşısında mahkeme bu kişiye beraat kararı 
veremiyor. 'Beraat kararı veremeyince ne yapıyor? 
Evet, sen suçlusun, bu anarşik olayı (isletmişsin, fakat 
ben semin hakkında ceza tayin etmeyeceğim diyor; 
tasarıda olduğu gibi. 

MUhberem arkadaşlar, birçok kanunlarımıza gö
re, anarşik teyzemlerden dolayı, Anayasanın 14 ün-
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cü maddesine giren fiillerden dolayı mahkûm olan
lar (Yanlı, hu aynı zamanda mahkûmdur) devlet hiz
meti alamazlar; miiletveMıi seçilemezler, belediye baş
kanı olamazlar. Simidi hu kişilerin cezasını büsbütün 
ikaldınyorsunuz; yann devlet dairelerini, her tarafı, 
bunillarla doiiduracalksınız. 

Müsaade buyurun da burada bir indirim yapalım. 
(Biz teklifimizle; bu teşekküle girenlerin, mensup 
olanların cezası azamî 8 senedir diyoruz. Bazı suç
larda 5 senedir, bazı suçlarda 6 senedir. Haydi 5 se
nedir diyelim; 'Bunu beşte bire indirirsek teklifimize 
göre, nihayet 1 seneye inecek. Buna göre, bu kişi 
yatmıştır, çıkmıştır; yani bu l seneyi de mevkufen 
geçirmiştir. Bu kişiyi bu kadar anarşik olaya karış
tıktan sonra, «Haydi sen tertemizsin» diyerek cemi
yetin bünyesi içine atmakla, 1974 affından sonra 
Tuzluçayır'daki akıbete dönersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, ben esasen kanuna kar
şı değilim. Sıkıyönetim mahkemelerinde açılan dava
larla ilgili iddianameleri merak saikiyle şöyle bir göz
den geçirdim ve gördüm ki, o iddianamelere göre 
bahsedilen suçları işleyenler 18 ila 23 yaş arasında
ki kişilerdir. Bu suç konularını bunlara kimler öğret
miştir? İşte bu kanun o öğretenleri ortaya çıkaracak
tır, amaç odur; fakat hükümet ve komisyon bunu 
tamamen açıklamıyor. Amaç budur; bunlar açıkla
nacaktır, açıklanması da lazımdır. Evet, bu yatar çı
kar; ama yılanın başı meydana çıkarılıp ezilmedik-
ten sonra bu memlekette anarşi söndürülemez. (Bu 
anarşinin söndürülmesi için de 'bizim bu önergemiz 
dairesinde, kademeli olarak bir indirimin yapılmaşu 
gerekir. Kademeli olarak yapılacak bir indirimde de 
Anayasaya 'bir aykırılık yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, yine 1 inci maddenin (b) 
fıkrasında, «Fiilen suç işlemiş olanlar» diyor. Hem 
mensup olacak, hem de fiilen suç işleyecek, ötekinin 
suçuna iştirak edecek... Kalkıyoruz bunu da cezadan 
muaf tutuyoruz. Bu da hir insafsızlıktır. «Sen suçu 
işlemişsin, şu şu yıkıcı faaliyetlerde 'bulunmuşsun; ce
zadan da muafsın» demek doğru değildir. Suç iste
memişse mahkeme beraat kararı versin; o ayrı, fa
kat suç işleyen kişiyi nihayet itirafından dolayı, dev
lete yardımından dolayı hir atıfete uğratırsın, Ceza
sında bir indirim yaparsın. Ceza sistemleri böyledir 
zaten. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, sözlerinizi toparla
manızı rica ediyorum efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Efendim, gelelim son fıkraya: Son fıkrada «125, 
131, 146 ve 163» demiş. Nerede hu 141 ve 142? Ta
sarı 'bunları niçin almamış? E, sen »bunu kaldırıyor
sun, fiilen suç işlemiş olanların ölüm cezasını 15 
seneye indiriyorsun. Halbuki, 141 inci maddenin 7 
nci fıkrasında ölüm cezası 7 seneye indirilir; yardım 
edenler için. Biraz da kanunun sistemine riayet ede
lim, kanunun sistemine riayet edilmemiştir. 141 inci 
maddenin 7 nci fıkrasını açın okuyun, cezası ne 
olur? idam cezası 10 seneye indirilir, müebbet hapis 
cezası 8 seneye indirilir, diğer cezalar dörtte 'bire 
indirilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 inci maddenin son fık
rasında 141 ve 142 nci maddeleri almamış, bunu has
saten vurguladım. Bilmiyorum bu konuda başka 
önergeler var mı? O önergeler aleyhinde konuşmak 
lazım gelirse, orada da vurgulayacağım. 

Yalnız 1 inci maddenin birinci fıkrasında 141 ve 
142 nci maddeleri almış, onun için 'bir şey demiyorum. 

Yalnız 141 ve 142 nci maddelerde de 'bir muafi
yet yoktur. Bunu hassaten vurgulamak istedim. 
Mademki suça iştirak etmiştir, iştiraki nispetinde ce
za görmesi lazımdır. Suç istememişse mahkeme 
beraat kararı versin. 'Beraat asıldır; o zaman mem
lekette her göreve girebilir, 'belediye reisi de olabilir, 
muhtar da olabilir, belediye meclisi azası da olabilir, 
milletvekili de olabilir. Fakat o mahkeme ilamında, 
evet bu suçu işlemiştir, ama ben şu kanuna göre ceza 
tayin etmiyorum demekle bu kişiyi bu haklardan mah
rum etmesi gerekir ve cezayı da kimsenin affetmeye 
hakkı yoktur. Bunlar 14 üncü maddeye giren fiiller
dir , 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt... 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bir dakika 
efendim, 2 nci fıkrasını arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir dakikanızı rica 
edebilir miyim efendim? Bunları zaten tümü üzerin
deki konuşmalarda beyan ettiniz. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — 2 nci fıkrayı 
da arz edeyim de... 

BAŞKAN — 'Bu itibarla, vaktiniz hayli geçti to
parlayınız efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — 2 nci fıkrasında 
«Teşekkül mensubu olup da fiilen suç işlemiş olanlar» 
der yine. Demin arz ettim, 141 ve 142 nci maddeyi 
orada da göstermemişlerdir. Bu, gerek komisyon 
için ve gerekse hükümetin teklifi için hir nakisedir. 
141 inci maddenin 7 nci fıkrasında idam cezası 10 se
neye indirildiği halde, burada kalkıp idam cezasını 
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15 seneye indirmek biraz insafsızlık olur. Takdiri 
arkadaşlarıma bırakıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
önergeye Komisyon ve hükümet katılmamakta

dır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 
Ayakta olan sayın üyeler lütfen,jotursunlar da sa

yabilelim efendim. 7 - 8 saatten beri Başkanlık Diva
nını işgal eden arkadaşlara yardımcı olsunlar lütfen. 

önerge kabul edilmemiştir. 
Biz önergelerin mahiyetini anlayabilmek için 

kendimizi buraya teksif etmek durumundayız; ama 
sayın üyeler buna yardımcı olmuyorlar, yerinde bi
zim yanlışlık yapmamıza vesile oluyorlar. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
MADDE 1. — Siyasî ve ideolojik amaçla suç 

işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü mad
desine göre kurulmuş teşekkül; Türk Ceza Kanunu
nun 125, 131, 141 ve 142 nci maddeleriyle, 146 ila 
163 üncü maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere 
kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet, tarafından 
işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden, 

b) Bu teşekkül, çete ve cemiyet tarafından bu 
kanunun yayımı tarihinden önce işlenen suçlara iş
tirak etmiş olmakla beraber haklarında tahkikata 
başlanmamış olanlardan, 

Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkül veya faa
liyetleri hakkında "bilgi vermek suretiyle teşekkül, çete 
veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarıl
masına sebep olanlar veya teşekkül, çete veya cemi
yet üyeliklerinden mukavemet göstermeksizin kendi
liklerinden çekilerek güvenlik kuvvetlerine, silah ve 
malzemelerini teslim edenler veya verecekleri bilgi ve 
belgelerle veya bizzat gösterecekleri çaba ile teşekkül, 
çete veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine 
engel olanlar hakkında ceza verilmez. 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk 
Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurul
muş teşekkül mensubu olup da bu kanunun yayımı 
tarihinden önce aynı amaçla suç işleyenlerden veya 

* Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 maddeleri ile 
146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları bu ka
nunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden biri, su-
ÇU ve diğer failleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra açılacak son tahkikata kadar yetkili 

makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğruluğu anla
şıldığı takdirde hal ve şartlara ve hadisenin hususi
yetlerine göre, ölüm cezası yerine 15 yıldan, müeb
bet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar dört
te bire kadar indirilerek hükmolunur. 

Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından, bu ka
nunun yayımı tarihinden sonra işlenen suçlara iştirak 
etmiş olanlardan haklarında tahkikat başlanmadan 
vukardaki fıkralarda gösterilen şekilde hreket etmiş 
bulunanlar için, ikinci fıkrada yazılı indirim hüküm
leri uygulanır. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMtSYONU BAŞKANVEKILt AH
MET ÎLHAMÎ KÖSEM (Malatya) — Katılıyoruz 
efendim. 

ADALET BAKANİ M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor. 

önergeyi ovlarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri okutuvorum... 
ADALET KOMtSYONU BAŞKANVEKILt AH

MET tLHAMt KÖSEM (Malatya) — Sayın Başkan, 
usul hakkında konuşmama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Hangi konuda?.. 

ADALET KOMtSYONU BAŞKANVEKtLI AH
MET tLHAMt KÖSEM (Malatya) — Efendim, öner
genin biri kabul edildiğine göre, diğerlerinin okunma
ması gerekir; aynı mahiyettedir. 

BAŞKAN — Efendim, diğerleri buna nazaran nü
ans farkı ile aykırılıklar arz etmektedir. Bu kabul 
edilen önergede de bazı değişiklikler istenmektedir. 
Bu itibarla aykırılık derecesine göre oya koyuyo
rum. 

Buyurun devam edin efendim. 
Bazı Suç Failleri Hakkında uygulanacak Hüküm

lere Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin ikin
ci fıkrasının üçüncü satırındaki «suçlan» kelimesin
den sonra «Bu Kanunun yayımı tarihinden önce» 
kısmının metne ilavesini arz ve teklif ederiz. ^ 

Saygılarımızla. 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve 

arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ AH
MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALETE BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, izin verirseniz önergeyi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; siz söz istediniz 
de biz vermedik mi efendim? 

Sayın Bayazıt, süreniz 5 dakikadır, aşmamanızı 
rica ediyorum, 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Biliyo
ruz; teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, çok muhterem Milldtivekilleri; ge
nel gömşımemde de, demin dle arz et'tiim, hükümet tek
lifinde «Bu Kanunun yayımı tarihinden önce» den
miştir. Komisyon bunu değiştirmiş, bunu kaldırmış; 
yani kanun neşri tarihinden İtibaren-2 sene daha uy
gulanacak. 

2 sene müddetle kalkacakism 'bu memlekette 'anar
şik ve ideolojik cemiyetleri kuracak, silahlanacak, 
icabında birçok hareketlere geçecek, kanunun menet-
tiği kuruluşlara girecek, bunların içinde elebaşı ola
rak veya 'teşekkül mensubu olarak fiil de yapacak; 
gayesine ya vasıl olacak veya devletin kuvvetleri sa
yesinde vaJsıl olamayacak; faakt (bir töanösi çıkacak', 
gelecek, «Ben pişman oldum hu işten. Bizi teşvik 
eden filan zaitti» diyecek, onu ele verecek 'veya ce
miyet merkezini ele verecek, ibu adam da hu indi
rimden veya cezadan büsbütün 'kurtulacak... Müsaa
de buyurun, geçmişi yapıyorsunuz; hiç değilse ka
nunun neşrinden sonrayı yapmayın. 

ıBu hükümetin getirdiği tasarı biraz mülayimdi; 
fakat bunu daha genişletmek bu ^memlekette felaket 
yaratacaktır. 2. sene daha b'iz çalkantıların içinde ka
lacağız. Sizler de Iburidan pişman olacaksınız. Korka
rım ki, kötü kötü neticeler verecek, Hukuka biraz 
saygılı olun.* 

Saygılar sunar, hepiinüzi selamlarım. (MDP Sıra-
larundan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeye hükümet ve komisyon katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm-

'lere Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin bi
rinci fıkrasının (a) ve (b) paragraflarındaki «tarafın
dan» kelimesinden sonra «Bu Kanunun yayımı tari
hinden önce» kısmının (a) ye <b) paragraflarına ila-
vtösiini arz 've teklif öderiz. 

Saygılarımızla. 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar

kadaşları1 

BAŞKAN — önergeye komlîsyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AH
MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Komisyon ola
rak katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar
din) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önerge sahibi olarak?.. 
RIFAT BAYAZIT '(Kahramarımaraş) — Aynı şey

leri 'tekrar edSiyoruın öf endim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Bilmeyenler... önerge kabul edilmemiiştÜr. 
)1 inci maiddeyii, kabul edilen önerge şekliyle oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..-. 1 
inci madde kabul edilen önerge şekliyle kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi lokütüyorum i 
MADE 2. — Haklarında Türk Ceza Kanununun 

•1'4'İ inci maddesiinin 7 numaralı fıkrası, 142 nci madde
sinin 7 numaralı fıkrası, 171 inc'i ma'ddesünin son fık
rası, 404 ündü maddesinin 3 numaralı 'bendi ile son 
fıkrası ve bu Kanun hükümleri uygulananlar için, il-. 
gilin'in isteği hal'inde 'Devlet tarafından hüviyet de
ğiştirme dahil gereken her 'türlü koruma tedbirleri 
alınır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca hüviyetleri değiştirilen
lerin yeni hüviyetleri adlî sicildeki kayıtlarına işlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, ofcu'tu-

yorum : 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lere Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştkimesini arz ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 
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ıMADDE 2. — Haklarında Türk Ceza Kanunu
nun H41 inci maddesinin 7 numaralı fıkrası, 142 nci 
rriaddlesinin 7 numaralı fıkrası, 170 nci maddesi ve 
171 inci maddesinin son fıkrası, 404 üncü maddesi
nin 3 numaralı bendi ile son fıkrası ve Ibu Kanun hü
kümleri uygulananlar için, 'ilgilinin isteği halinde Dev
let tarafından hüviyet değiştirme dahil gereken her 
türlü 'kloruma tedbirleri alınır.' 

Yukarıdaki fıkra uyarınca hüviyetleri değiştiri
lenlerin yeni hüviyetleri adlî sMldekü kayıtlarına iş
lenir.' 

Rıfat Bayazıt Ali Bozer 
(Kahramanmaraş Ankara 
•Fenni îslimyeli Haydar Koyuncu 

Bafchüslir Konya 
Eşref Akırlcı Osman Bahadır 

Ankara Trabzon 
'tsmaliİ Şemgün 

(Denizli! 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ AH
MET İLHAMI KÖSEM '(Malatya) — Katılıyoruz 
efendim. 

tAlDAUET BAKANI M. NECAT EIJDBM (Mar
din) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Bilmeyenler... Önerge kahul edilmiştir. 

•2 nd maddeyi kalbul edilen önergeyle birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

SABAHATTİN ERYURT ıCBrzurum) — Başka 
önerge var Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Yok efendim, (başka önerge gelmedi 
efendim^ 

(SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Var 
efendim, ıgönderdim. 

İBAŞKAN — Gelmedi-efendim. 

O önerge ıgeçioi madde 'için verilmiş efendim. 
2 nci maddeyi kalbul edilen önergeyle birlikte 

tekrar oylarınıza sunuyorum): Kahul edenler... Etme
yenler... Kalbul edümliştir. 

,3 üncü maddeyi okutuyorum': 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanması bakı

mından mahkeme, ilhlbar ve açıklamanın doğruluğunu 
ayrıca içişleri Bakanlığı vasıtasıyla da araştırır. İçiş
leri Bakanlığı mahkemenin yazısı üzerine konuyu en 

kısa zamanda inceleyerek mahkemeye gerekçeli bir 
rapor verir. 
Bu Kanunun uygulandığı hallerde, mahkemece ge

rekli görülürse infazın tehirine karar verilebillir; 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum^: "Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edlimiştür. 
14 üncü maddeyi okuituyorumi: 
'MADDE 4. — Teşekkül, çete veya cemiyet men

suplarının cezadan toplu olarak kurtulmak için arala
rında anlaştıkları ısülbuta ererse hu Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz ilsteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kalbul edenler...: 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanuna göre yapılacak ihlbaır 

ve açıklamaların kötü niyetle yapıldığı veya delillerin 
uydurulduğu anlaşıldığı takdirde, fiil ibaşka bir suç oluş
tursa Ibüle ayrıca Ibeş yıldan az olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir. 

İBAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler.., Kalbul edikniştif. 
Şimdi kalbul edilen 5 nci maddeden: sonra, yeni hir 

madlde eklenmesine dair 3 önerge vardır; ayrı ayrı 
okutup oylarınıza sunacağım': 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lere Dair Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 
5 inci maddesinden sonra aşağıdakli möbnin 6 nci mad
de olarak kalbulünü arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt Ali IBozer 
Kahramanmaraş Ankara 
Fenni îslimyeli Osman Bahadır 

Balıkesir Trabzon 
Eşref Akıncı Haydar Koyuncu 

Ankara Konya 
Ismaül Şengün 

Denizli 

'MADDE 6. — Bu Kanundan istifade edenler daha 
sonra bu Kanun kapsamına giren suçlardan birimi iş
lemeleri hainde hu Kanun hükümlerinden yararlana
mazlar. Tekerrür hükümlerinden ayrı olarak bila-
hara işledikleri suçlardan dolayı verilecek ceza üçte 
hir oranında artırılarak hülkmolunur. 
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Türkiye Büyük Millet Mec&i Başkanlığına 
Görüşülmekte alan 333 sıra sayılı Kanun Tasarısına 

6 ncı makide »olaralk aşağıdaki maddenin eklenmesini 
arz ve ifcelkllif ederiz. 

Peribev Aşçıoğlu Mahmult Oltan Sungurlu 
Zonguldak Gümüşhane 

•Burhan Cahit Gündüz 'M. Memdulı Gökçen 
İzmir Bursa 

Kemal îğrek Fahir Sabunliş 
Buraa Borsa 

MADDE 6. — Haklarında bu kanun hükümleri 
uygulanmış bulunanlar, bu kanun ıkapsamma giren 
suçlan yeniden işlemeleri durumunda, bu kanundan 
tekrar faydalanamazlar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıya 6 ncı madde olarak 

aşağıdaki maddenin eklenmesini ve numaratajın ona 
göre yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Madde 6. — Bu yasa ile öngörülen ceza indirim-' 
lerinden veya cezasızlıktan yararlananların, bu yasa 
kapsamına giren suçları yeniden işlemeleri halinde 
bakiye veya eski suçlan için ilgili yasada öngörü
len ceza ayrıca eklenerek hükmolunur. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Yılmaz önen 
İzmir 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

(MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 
kâtip üyenin okuduklarından ben hiçbir şey anlama
dım, lütfen tane tane okusun da anlayalım. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar okutacağım. 
önergeleri yeniden okutup 'oylarınıza sunacağım. 
MADDE 6. — 'Bu Kanundan istifade edenler da

ha sonra bu Kanun kapsamına giren suçlardan bi
rini işlemeleri halinde bu Kanun hükümlerinden ya
rarlanamazlar. Tekerrür hükümlerinden ayrı olarak 
bilahara işledikleri suçlardan dolayı verilecek ceza 
üçte bir oranında artınlarak hükmolunur. 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AH

MET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Katılmıyo-
ruzâ 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; bu maddeyi 
tasarıya ekletmekten maksadımız; Geçen maddede 
cezalarını kaldırdınız veya cezalarını indirdiniz, mah
kûm olacak adamları muaf kıldınız. Biz, hiç olmaz
sa şu cezalarını indirdiğiniz veya kaldırdığınız 
adamlar bir daha suç işlerse bu kanundan yararlan
masın, diyoruz. 

ikincisi; bunlar hakkında tekerrür hükmü uygu
lansın diyoruz. 

Üçüncüsü; bunlar uslanmamışlardır, meslekî mu-
tad haline getirmişlerdir. Bazı hırsızlık suçları var
dır; doTandırıcılık, emniyeti suiistimal vardır, şu var
dır bu vardır ki, bunlar meslekî mutad haline getirilmiş
tir. Zaten anarşik olaylar da bu memlekette meslekî mu
tad haline geldi, işte biz bu önergeyle bunları önle
mek istiyoruz. Ne diyoruz? (Bu suçu bir daha işleyen
lere, tekerrür hükümlerinden ayrı olarak tayin edi
lecek ceza üçte bir nispetinde artırılsın diyoruz. Biz 
çok bir şey istemiyoruz, idam da istemiyoruz; hiç de
ğilse üçte bir nispetinde artırılsın diyoruz. .Bu mem
lekete bir nizam getirmek istiyoruz. 

Ben sizlerden ziyade bu memleketin nizamını, 
birlik ve beraberliğini düşünen insanım. Kalkıyor
sunuz, efendim, şu örgüte dahil değildir, suç sabittir, 
fakat bunlara ceza vermeyelim örgüte dahildir, suça iş
tirak ermiştir, asıl fail değildir buna ceza vermeyelim, 
gibi şeyler getiriyorsunuz. Onları*haydi çıkarttınız; fa
kat bir de suça iştirak edenler var. 10 senelik cezası 
2 seneye inenler var. Bundan mütenebbih olmamış, 
bir daha cemiyete girmiş, iştirak etmiş, suç işlemiş. 
Hiç değilse bunun cezasını biraz diğerlerinden farklı 
verelim. Hasan ile Mehmet bir olmasın. Hasan evvel
ce derneğe girmiştir, kuruluşa girmiştir, suç işlemiş
tir, devletin kanunlarından, himayesinden istifade et
miştir, fakat öbürü hiç istifade etmemiştir. Öbürünü 
artırmayın; ama hiç değişe bunun cezasını artırın. 
insaf artık.. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Görüşülmekte olan 333 sıra sayılı Kanun Tasarı

sına 6 ncı madde olarak aşağıdaki maddenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 
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'MADDE 6. — Haklarında bu kanun hükümleri 
uygulanmış bulunanlar, bu kanun kapsamına giren 
suçları yeniden işlemeleri durumunda, 'bu Kanundan 
tekrar faydalanamazlar. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon ive hükümet 
katılıyor mu efendim? 

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

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz. 
, BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 

katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge 6 ncı madde olarak kabul edil-
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Madde 6, — Bu yasa ile öngörülen ceza indirim-

lıerlnıden veya cezasızUıktan yararlananların, bu yasa 
kapsamına giren suçları yeniden işlemeleri hallinde 
(bakiye veya eski suçları için Mgili yasada öngörülen 
ceza ayrıca eklenerek hükmolunur. 

Çanakkale Milltetıvıekıili Onural Şeref iBozkurt 
ve arkadaşiları; 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ AH
MET (İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Katılmıyo
ruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar-
diin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katıllmıyor. 

önergeyi oylarınıza Sunuyorum: Kaıbul edenler... 
Kalbui etmeyenler... Önerge kalbul edilmemiştir, 

Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önce; 
A) iSİyasî ve ideolojik amaçla suç 'istemek için 

Türk Ceza Kanununun 3)13 üncü maddesine göre 
Ikurulmuş teşekkül veya Türk Ceza Kanununun 
125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ıile 146 ila 163 
üınıçü maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere ku
rulmuş ısülalhlı çöte veya cemiyet mensubu olup da 
Ibu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suç
lara iştirak etmeyenlerden; 

a) Haklarında hazırlık ve son tahkikat yapıl-
m'ak'Ca olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri ke
sinleşenlerden, 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde yetkili merci veya hükmü 
veren 'mahkemeye başvurup da teşekkül, çete veya 
cemiyetin teşekkülü ve 'faaliyetleri: hakıkında bilgi 
vermek, suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin da-
ğrtılmasuna veya meydana çıkarılmasına sebep olduk
ları anlaşılanlar, 

ib) IBu Kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarihten önce; 
haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safha
sında veya tahkikata 'başlanmadan önce veya veri
len hüküm kesinleştikten sonra yetkili mercilere açık
lama yapmak suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin 
dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına seibep ol
dukları anlaşılmış 'bulunanlardan ydtkü merdi veya 
davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkeme
ye başvuranlar, 

Hakkında 'bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci 
fıkrası hükmü uygulanır. 

B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için 
Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre ku
rulmuş teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç 
'İşleyip veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci 
Tiaddelieri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazıla 
suçları işleyip; 

a) Haklarınıda son tahkikat yapılmakta olanlar 
iile verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, 
suçları ile ilgili teşekkül, çete veya cemiyeti ve di
ğer failleri, Kanunun yüırürüğe girdiğli tarihten itiba
ren üç ay içinde davayı görmekte olan veya hük
mü veren mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan 
ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olanlar 
hakkında; açıklamanın hülküm kesinleştikten sonra 
yapıllmış 'dlması halinde, hal ve şartlara ve hadise
nin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 30 yıl
dan, müeblbet ağır hapis cezası yerine 24 yıldan asa
lı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar yarısına kadar indirilerek hüfcmolunur. Açık
lama son tahkikat (safhasında yapılmış ise, hal ve 
şartlara ve hadisenıin hususiyetlerine göre ölüm ceza
sı yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve 
diğer cezalar üçte Ibire kadar indirilerek hükmolu-
nur. 

b) Haklarıınlda yapılan tahkikatın herhangi bir 
safhasında veya tahkikata haşlanmadan önce veya 
verilen hüküm kesfin'leştikten sonra suçları ile ilgili 
teşekkül, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Ka-
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nunun 'yürürlüğe girdliği tarihten önce yeddi merci
lere açrküaimış olup da bu açıklamalarının doğruluğu 
anlaşılmış bulunanların yetkili merci veya davayı 
görmekte olan veya hükmü veren 'mahkemeye başvur
maları halinde 'haklarında; açıklamanın hüküm ke
sinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve 
şartlara ve hadisenlin hususiyetlerine göne ölüm ce
zası yerine 30 yıldan, müdbbet ağır hapis cezası ye
rine 24 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis ce
zası verilir ve diğer cezalar yarısına kadar indirile
rek hülkmolunur. Açıktama son tahkikat safhasında 
yapimış ise, 'hail ve şartlara ve hadisenin hususiyetle
rine göre ölüm cezası 'yerine 20 yıldan, müebbet 
ağır hapis cezası yerime 15 yıldan aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilir .ve diğer cezalar üçte 
bire kadar indirilerek hüfcmıolunur. Eğer açıklama 
tahkikata başlanmadan önce veya hazırlık tahkikatı 
sırasında yapılmış ise bu Kanunun 1 inci maddesi
nin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.ı 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
'Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, oku-

tuyoruırn: 

Türküye Büyük Milllelt Meclisi Başkanlığına 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü

kümlere Dair Kanun Tasarısının geçici maddesinin 
aşağıdaki sekilide değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla., 

OECtCt MADDE — A) Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce; 

1. iSiyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için 
Türk GeZa Kanununun 313 üncü maddesine gö
re kurulmuş teşekkül veya Türk Ceza Kanununun 
125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 üa 163 
üncü maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurul
muş silahlı çete veya cemiyet ımensubu ölüp da bu 
teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suç
lara iştirak etmeyenlerden; 

a) Takibata 'başlamadan önce teşekkül, çete ve
ya cemiyetlin teşekkül ve faaliyetleri hkkında bilgi 
vermıak suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin da
ğıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olan
lar veya teşekkül, çete ve cemiyet üyelerinden muka
vemet (göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek gü
venlik kuvvetlerine siılalh ve malzemelerini teslim 
edenler veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya biz
zat gösterecekleri çaba ile 'teşekkül, çete veya cemi
yetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar hak-
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kında verilen ceza 'beşte 'bire indlirilerek hükmıolu
nur. 

b) Bu tür davranışlar takibata başladıktan sonra 
ancak ıdava açılmazdan evvel yapılırsa verilen ceza 
dörtte bire indirilerek hütooiünur. 

c) iBu davranışlar dava açıldıktan sonra ve fakat 
hükmün kesıiınleşmesünden evvel yapılmışsa verilen 
ceza üçte bire indirilerek hükmolunur.: 

d) Bu davranışlar hükmün kesinleşmesinden 
TOnra ve Ibu Kanunun yayımını takip eden'üç ay için
de olduğu takdirde verilen ceza yarıya indirilerek 
'hükmıolunur. 

B) Bu Kanunun yürürlüğe gİrkMği tarihten ön
ce; 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk 
Oeza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurul
muş teşekkül veya Türk Oeza Kanununun 125, 131, 
141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 üncü mad
delerinde yazılı suçlan 'işlemek üzere kurulmuş slilah-
h çete veya cemiyet mensulbu olup da bu teşekkül, 
çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak 
edenler; 

a) Takibata başlanmadan önce teşekkül, çete 
•/aya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında 
Vlgli vermek suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin 
dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olan
lar veya teşekkül, çete ve cemiyet üzerinden muka
vemet göstermeksizin kendliMerıinden çekilerek gü
venlik kuvvetlerime silah ve malzemelerini teslim 
edenler veya verecekleri blgi ve belgelerle veya biz
zat gösterecekleri çaba ile teşekkül, çete veya cemi-
vetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar 
hakkında idam cezası yerine 8 yıl, müebbet ağır ha-
TİS cezası yerline 6 yıl ağır hapis cezası verilir, di-
Ter cezalar 'beşte bire indirilerek hükmolunur. 

b) Bu tür davranışlar takibata başlandıktan son
ra ve fakat son tahkikat açılmadan önce yapılmış 
!se idam cezası yerine 10 yıl, müebbet ağır hapis ce-
rası yerime 8 yıl ağır hap'is cezası verilir, diğer ce
zalar dörtte bire indirilerek hükmolunur. 

c) Bu tür davranışılar son tahkikat açılmasın
dan sonra ve fakat hükmün kesinleşmesinden önce 
vapılmış İse ölüm cezası yerine 15 yıl, müebbet ağır 
hapis cezası yerine 10 yıl ağtr hapis cezası verilir, 
diğer cezalar üçte bire inıdirilerek hükmolunur. . 

d) Bu tür davranışlar hükmün kesinleşmesinden 
sonra ve Ibu kanunun yayımını takip eden üç ay içiri-
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da yapıldığı takdirde ölüm cezası yerline 20 yıl, mü
ebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıH ağır hapis ce
zası verilir, diğer cezalar yarıya indirilerek hükmo-
lunur. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Fenni îsiimyeli 
Balıkesir 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Ali Bozar 
Ankara 

Eşıref Akıncı 
Ankara 

tsmalil Şengün 
Denizli 

• Osman Babadır 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dair Kanun Tasarısının geçici maddesinin, 

1. ı(A) fıkrasının ı(a) bendindeki «verilen mahkû
miyet hükümleri kesinleşenlerden» 

2. flb) bendindeki «veya verilen hüküm kesin
leştikten sonra» 

3. '(B) fıkrasının (a) bendindeki «le verilen mah
kûmiyet hükümlleri kesinleşenlerden» ve yine aynı 
bend içindeki «açıklamanın hüküm kesinleştikten son
ra yapılmış olması halinde,» 

4. <b) 'bendindeki «veya verilen hüküm kesinleş-
tikıten sonra» 

Şeklindeki hükümlerin madde metinlerinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fenni Islimyeili 
(Balıkesir 

M. Sedat Turan 
Kayseri 

(Haydar Koyuncu 
Konya 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Türkiye Büyük iM'iIllet Meclîsi 'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 333 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının geçici maddesine aşağıdaki fıkranın ilave edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Hükmü veren mahkemenin herhangi bir nedenle 
kalkmış olması halinde bu husustaki kararlar, kaldı
rılan mahkemenin işlerine devam eden mahkemece, 
böyle biır mahkemenin bulunmaması halinde, suçun 

'işlendiği yer itibariyle davaya bakmaya yetkiilli Dev
let Güvenlik (Mahkemesince verlir.» 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 
Sabri Araş 

Kars 
Mustafa Kemal Togay 

İsparta 
'M. 'Memduh Gökçen 

Bursa 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Osman Işık 
Ankara 

Saffet Sakarya 
Çankırı 

Kemal tğrek 
Bursa 

Mustafa Ertuğruil 'Ünlü 
Bursa 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
yeniden okuituyorum: 
Türkiye iBüyüık Mıillet Meclisti Yüksek (Başkanlığına 

'Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lere Dair Kanun Tasarısının geçici maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve ıteklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
GEOtCt MADDE — A) Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği itarihlten önce; 
1. Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için 

Türk Geza Kanununun 313 üncü maddesine göre 
kurulmuş teşekkül veya Türk Oeza Kanununun 125, 
131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ilâ 160 inci 
maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş 
silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da bu teşek
kül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iş
tirak etmeyenlerden; 

a) Takibata başlamadan önce teşekkül, çete veya 
cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi 
vermek suretiyle teşekkül, çete veya" cemiyetin dağı
tılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olanlar 
veya teşekkül, çete ve cemiyet üyelerinden mukave
met göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek güven
lik kuvvetlerine silah ve malzemelerini teslim edenler 
veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat gös
terecekleri çaba ile teşekkül', çete veya cemiyetin 
amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar 'hakkın
da verilen oeza beşte bire indirilerek hüfcrnoiunur. 

b) 'Bu tür davranışlar ıtafcibalta başladıktan son
ra ancak dava açılmazdan evvel yapılırsa, verilen ce
za dörtte bire indirilerek hükmolunur. 

c) Bu davranışlar dava açıldıktan sonra ve fakat 
hükmün kesinleşmesinden evvel yapılmışsa verilen 
ceza üçte bire 'indirilerek hüfcmolunuır. 

d) Bu davranışlar hükmün kesinleşmesinden son
ra ve bu Kanunun yayımını ıtakip eden 3 ay içinde 
olduğu takdirde verilen ceza yarıya indirilerek hük
molunur. 

— 315 — 
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B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarlhltem önce; 
Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek içlin Türk 

Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş 
teşekkül veya Türk Ceza /Kanununun 125, 131, 141 
ve '142 nci maddeleri ile 146 ilâ 163 üncü maddele
rinde yazılı suçları İşlemek üzere kurulmuş silahlı 
çeite veya cemiyet mensubu olup da bu teşekkül, çete 
veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak eden
ler; 

a) Takibata başlanmadan önce (teşekkül, çete ve
ya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında • bilgi 
vermek suretiyle teşekkül, çe'te veya cemiyetim dağı
tılmasına veya meydana çıkartmasına sebep olanlar 
veya teşekkül, çete ve cemiyet üzerinden mukave
met göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek gü
venlik kuvvetlerine silah ve malzemelerimi teslimi eden
ler veya verecekleri bilgi ve 'belgelerle veya bizzat 
gösterdikleri çaba ile teşekkül, çete veya cemiyetin 
amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar hakkın
da idam cezası yerine 8 yıl, müebbet ağır hapis ce
zası yerine 6 yıl ağır hapis cezası verilir, diğer ceza
lar beşte bire indirilerek hükmolunuır. 

b) Bu ıtür davranışlar takibata başlandıktan son
ra ve fakat som tahkikat açılmadan önce yapılmış ise 
idam cezası yerine 10 yıl, ımüebbet ağır hapis cezası 
yerine 8 yıl ağır hapis cezası verilir, diğer cezalar 
dörtte bire indirilerek hükmolunuır. 

c) Bu tür davranışlar son ibahto'kait açıılmasından 
sonra ve fakat hükmün kesinleşmesinden önce yapıl
mış ise ölüm cezası yerime 15 yıl, müebbet ağır ha
pis cezası 10 yıl ağır hapis cezası verilir, diğer cezalar 
üçte bire indirilerek hükımolunur. 

d) Bu ıtür davranışlar hükmün kesinleşmesin
den sonra ve bu Kanunun yayımını takip eden 3 ay 
İçinde yapıldığı takdirde ölüm cezası yenine 20 yııl, 
müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıl, ağır hapis 
cezası verilir, diğer cezalar yarıya indirilerek hükımo
lunur. 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat İBayazıit ve ar
kadaşları 

BALKAN — önergeye hükümet ve kornıisyom ka
tılıyorlar mı? 

ADALET «AKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayım ıBayazit ve arkadaşlarının bu önergesi, 
1 inci maddeyle ilgili reddedilen önergeye mütenazır 
olarak hazırlanmıştır. O önerge reddedildiği için bu-
nu kabul 'ötmek ımümikün değildir. 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ AH-
MEH İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Komisyon da 
kanun tekniği bakımımdan bu önergeye katılmıyor. 

BAŞKAN — Buyurum Sayın Bayazılt. 

RIFAT (BAYAZIT (Kahramanmaraş) — ISayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
ve tümü üzerinde görüşlerimi arz ettiğim bu kanun, 
memleketin temelden sarsılmasını ilgilendiren bir ka
nundur. Burada ne kadar söz sarf etsek ben boş ol
duğuma kaniim; çünkü hepiniz daha önceden kararlı
sınız. 

Geçici madde; «ISiyasî ve İdeolojik amaçla suç 
işlemek için Türk Ceza Kanunumun 313 üncü mad
desine göre kurulmuş teşekkül» diyor; fakat daha 
suç işlememiş. Teşekkül mensubu olmak da bizatihi 
suçtur. Türk Ceza Kanununun 313 üncü ve İlgili 
maddelerine göre teşekküle dahil olmak suçtur. Mah
kemeye gidiyor, duruşması yapılıyor, mahkûm ola
cakken, «Ben örgütün elebaşısını haber vereceğim» 
diyor, haber veriyor, bumu ispat ediyor, fakat ceza
dan kurtulamıyor. Ceza verilmiyor, mahkûmiyeti 
kabul ediliyor. Burada ceza vermemek bir af nliteli-
ğindediır. Demin de arz etniğimi gibi, hiç değilse bu
mun l/5'!ml imdir; fakat indirmiyor. Biz bumu getir
dik ve birimci safhada cezasının 1/5'i indimildî  

îfcimei safhada, bu tür davranışlar takibata baş
landıktan sonra, ancak dava açılmıasındam evvel ya
pılmışsa bu cezaların 1 /4'ü indirilir dedik. Bunlar asıl 
fail değildir; bunlarda idam cezası olmadığı için 
idam hükümlerimi mütalaa etmedik, müebbet hapis 
cezalarımı mütalaa ötmedik. Bunlarım cezası 5 sene, 
mihayet 8 senedir. 1/5'lmi indiriyoruz, 10 seme olsa 2 
seme eder, 5 seme olsa 1/5'i 1 sene eder. Hiç değilse 
yaptığı fiilim cezasını da görsün; fakat hizmet etmiş
tik devlete, 4 senesini bağışilıyoruz. 

Bu davranışlar dava açıldıktan sonra, fakat hü
küm kesinleşmeden evvel yapılmışsa verilen ceza 
1/3'e indiriliyor. IBu davranışlar hükmün kesinleş
mesinden sonra ve bu kanunun yayımımı taklip edem 
3 ay içimde olduğu takdirde, verileoek ceza yarıya 
kadar indiriliyor. Biz bu şekilde bir düzenleme geti
riyoruz; fakat komisyon bunun hepsini kaldırıyor. 
Asili mühim olıam, ı()B) bendidir. iSayım Komisyon bu 
(B) bendimi getirmiştir, buna göre «Türk Ceza Kamu
nunum 313 üncü (maddesine göre kurulmuş teşekkül 
mensubu olup da, bu kanunum 125, 131, 146 ila 163 
üncü maddelerimde yazılı suçları işleyip haklarında 
verilen mahkumiyet hükümleri kesinleşenlerden, Ka
nunun yürürlüğe ©irdiği tarihten itibaren üç ay için-
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de itiraf edenler,» mahkemeyi kolaylaştııaniar, diğer 
örgütleri haber verenler» demiş. Fakat burada da 
«löılüm cezası yedine 30 yıl» dermfş. 

Muhterem arkadaşlar, şayet bunun (1 inci mad
de de ıkabül ettiğimiz konu muteber ise, nkekıim mu
teber oldu) dadeyi muhakeme yolu vardır. Ceza Usu-
fti Muhakemeleri Kanunumuz dadtei muhakeme yo
llunu getirmiştir. Siz bu maddeyi iadeyi muhakeme
nin yerine koyuyorsunuz. Bunu da kabul e/tmek, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunumun anaprensip-
lerAne taban tabana zıttır. 

Evet, indirdiniz; ölümıü 30 sene dediniz, müeb-
'böti 24 sene dediniz. Açıklama som tahkikat saf
hasında 3 ay içimde yapılmışsa ölüm cezası yerine 20 
sene olduğuna göre; son tahkikat safhasında nerede 
bunun 141 ve 142 nci ma'dlde hükümleri? Son tah
kikatta 141 ve 142 istifade etmez. Nerede bu ceza 
uygulaması? Demin de onu arz ettim; burada yok 
dişte. Açın bakın, bunu fcaldirıyorfsunuz, indiriyorsu
nuz; ölüm cezasını 20 seneye. Zaten' orada bir hal 
vardır, som tahkikat açılmasıma kadar 141 înci mad
denin yedimci fıkrası; o da ölüm cezası 10 seneye in
dirilir, müebbet hapisler 8 seneve, diğerleri de 1/4V 
indirilir. Son tahkikata cevaz vermemiş orada. Siz 
(burada diğer umumî hükümleri veriyorsunuz; fakat 
141 "i bunun içinden sıyırıp atıyorsunuz. Bu bir na-
kişedlir. Noksanlığını bilmek kadar. fazilet yoktur; 
noksan tatbikatımızı lütfen kalbul edin. 

Geliyoruz (B) bendine: «Haklarında yapılan tah
kikatım herhangi ibir safhasında veya takibata başlan
madan önce veya verilen hüküm kesinleştikten son
ra suç işleyen teşekkül failleri hakkında, bu Kanu
num yürürüğe ıgirdiği talihten önce açıklamayı yetki
li merdie yapmış olanlardan, hüküm kesinleştikten 
sonra açıklama yapanlar..,» O zaman yapmış ve bu
nun ölüm cezasını da 30 yıla 'indiriyorsun; fakat 
burada da yine 141 ve 142'yi almıyorsunuz. 

Geliyoruz (b) bendine: «Açıklama son tahkikat 
safhasında yapılmışsa, ölüm cezası yerine 20 yıl» di
yorsunuz ve burada da yine 141'i almıyorsunuz. Ta
mamen çelişki içindesiniz. 

Kanunun düzenlemesi, bizim önergemiz doğrultu
sunda olursa, tamamen kanunun metnine ve ruhuna 
uygun olur. Takdiri sizlere bırakmıyorum. 

(Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — ömengeye hükümet ve komisyon 

katılmıyor. 
Önergeyi kalbul ©demler... Kalbul etmeyenler... 

önerge kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı Suç Faiieıli Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dair Kanun Tasarısının Geçici Maddesi
nin, 

1. ı(A) fıkrasının, (a) bendindeki «verilen mah
kûmiyet hükümleri kesinleşenlerdien,» 

2. (b) bendindeki «veya verilen hüküm kesinleş
tikten sonra», 

3. (B) fıkrasının (a) bendindeki «ile verilen mah
kûmiyet hükümleri kesinleşenlerden» ve yine aynı 
bent içindeki «açıklamanın hüküm kesinleştikten son
ra yapılmış olması halinde», 

4. ı(b) bendindeki «veya verilen hüküm kesinleş
tikten sonra», 

Şeklindeki hükümlerim madde metinlerinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz.) 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve ar
kadaşları;] 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Katılmı-
"loruz efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Kaülmıyoruz efendimi.. 

BAŞKAN — Önerige sahibi konuşmak ister mi? 
Buyurunuz. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Anavatan Partisinin 
amblemi arıda, arılar acaba kovana mı geliyorlar, 
yoksa balpeteğine mi geliyorlar; belli değil. Sayın 
B-iş'bakanılm ya bal peteği, ya arı kovanı, etrafını pek 
!e çeviriyorlar. Demin Başkanımızın ikazına rağmen, 
<ne arkadaşlar Sayın - Başbakanı dinlemekten ımah-
-iim bırakıyorlar, üzülüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada önümüze ge
len mevzuun en mühimi ve can alıcı noktası bu ke
sinleşmiş hükümler hakkında olan bölümdür. Demin 
genel konuşmamda bu hususları vurguladım, vakti
mizi almamak ve sizleri yormamak için teferruatıyla 
tekrar oıaya dönmeyeceğim. 

Arkadaşlarım, özel af kesinleşmiş bir cezayı kal
dıran komisyondaki arkadaşlarımın hazırlamış ol-# 

dukları raporda belirtülen bir husustur; kendileri de 
takdir buyuracaklardır. Ne diyor? «Kesinleşmiş ce
zayı kaldıran veya hafifleten bir atıfet müessesesi» 
diyor. Bu önümüze gelen kanunda da kesinleşen bir 
ceza kandırılıyor, ceza tayin edilmiyor ve şimdi ar-
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kadaşlaranın beyan ettikleri gibi, cezalar kademe 
kademe indiriliyor; hem hafifletiyor, hem cezayı kal
dırıyoruz, o halde kesinleşen hükmü ortadan kaldır
mış oluyoruz. Bu maddenin inceliği burada. 

ŞJimdi, genel affa gelince, ne diyor? «Bütün suç
ları1 veya belirli 'bazı suçtan, bunların hükmedilmiş 
cezalarını bütün neticeleriyle ortadan kaldıran .bir 
yasama tasarrufudur» diyor. Şimdi sevgüll arkadaş
larım, sizlere arz edeceğim husus şu: Bu geçici mad
dede geliyor. (Sayın Başbakanını demin arkadaşım 

. konuşurken1 kanunu açtılar, okudular, kendilerine 
ilgilerinden dolayı teşekkür ederim, keşke herkes öyle 
yapabilse), (a) bendinde diyor ki, «Verilen mahkûmi
yet hükümleri kesinleşenlerden...» Yine (b) bendin
de, «Verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, 
veya 'hüküm kesinleştikten (sonra» diyor. Ne olmaz? 
Alf çıkarılamaz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Anayasanın 87 noi 
maddesini tekrar hatırlatıyorum. «Anayasanın 14 ün
cü maddesindeki (ki bizjm mevzumuz onlar) fiil
lerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere» af 
çıkarılamaz.] Hülkülm giyenler ıhariç. Burada biz hü
küm giyenleri affediyoruz, hüküm giyenlerin cezası
nı oriadan kaldırıyoruz, hüküm giyenlerin cezasını 
hafifletiyoruz. Bu, Anayasaya tamamen aykırıdır, 
Anayasaya aykırı 'bir karar çıkarıyoruz, Anayasayı 
ihlal ediyoruz arkadaşlarıım. Demin yine arz ettim, 
sonra sıkıştığımız zaman «Efendim biz hukukçu de-
ğÜldik, hukuku bilmiyoruz» diyoruz; hukukçu olma
ya lüzum yok, mantık, muhakeme, alkil, izan var ve 
bir de hüsnüniyet var. Taibiî, bunları hep beraber 
düşündüğümüz zaman, beraber muvaffak olursak bu 
memleket istkaplardan kurtulacaktır, elbetteki bu gibi 
ağır suçların lortaya çıkmasında yarar umulacaktır. 
Biraz evvel çıkardığınız Sıkıyönetim Kanununu or
tadan kaldıracak imkânlara kavuşmamızı biz de 
hep (beraber isteriz.. Zaman zaman bu kürsüden 
«Muhalefet yok; ama hiz de muhalefeti yapabiliriz» 
ıgilb'i, taibiî yersiz sözler söylendi; ama bugün arka
daşlarım çok şükür tashih buyurdular, muhalefeti 
de kabul ediyorlar. Onun için, muhalefetiyle, iklfli-
darıyla bu memleektin gerçeklerine sahip çıkmamız 
ve hep beraber millet olarak başarılı olmamız la-
zılm. 

Hepinize saygılar sunarım, takdir arkadaşların
dır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul ediirnemiş&r. 

— 318 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 333 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının ıgeçici maddesine aşağıdaki fıkranın ilave edil
mesini arz ve teklif edeniz. 

Hükmü veren mahkemenin herhangi bir neden
le kalkmış olması halinde, 'bu husustaki kararlar, 
kandırılan mahkemenin işlerine devam eden mahke
mece, böyle biır mahkemenin bulunmaması halinde, 
suçun işjlındiği yer itibariyle davaya bakmaya yetkiM 
Devlet güvenlik mahkemesince verilir. 

Zonguldak MiMjvekili iPertev AşÇDoğhı ve arka
daşları; 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
AHMET İLHAMt KÖSEM (Malatya) — Katılı
yoruz efendim.! 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar
din) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon . 
katıhıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... önerge kalbul edilmiştir. 

Kalbul edilen önerge ile birlikte, oylanan 1 inci 
maddeye mütenazır olarak, geçici maddedeki maddî 
bir haitayı düzeltmek için verilmiş bir önerge var, 
okutuyorum': 'j 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1 inci maddede kalbul edilen önerge doğrultusun
da geçiici maddede geçen «takibat» kefaıelerinin 
«tahkikat» olarak düzeltilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Necat Tunçsiipei! Mehmet Timur Çınar 
Balıkesir Manisa 

Süha Tanık îsmail Dayı 
İzmir Balıkesir 

Atâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu maddî ha
taya katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVBKÎLİ AH
MET ÎLHAMt KÖSEM (Malatya) — Katılıyoruz 
efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Kabul edilen Ceza 'Muhakemeleri Uslu Ya
sası muvacehesinde (böyle bir düzeltme yapıliması ge
reklidir; kalbul ediyoruz. 
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IBA§KA!N — Bu maddî hatanın düzdtilmasinıi. oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi kalbul edilen önerge ve <bu maıddî 
hatalarının düzeltilmesi kaydıyla oylarınınza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi 7 nci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 7. —< -iBu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer ve yayunı talihinden iki yıl sonra yürür
lükten kalkar. 

BAŞKAN — 'Madde tizlerinde söz 'isteyen?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi 8 inci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 8, — B̂u Kanun hükümlerim' Bakanlar 

Kurulu yürüttür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmış bulunmaktadır. 

İBiır açık oylama teklifli vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

333 sayılı kaiun tasarısının tümü hakkındaki son 
oylamanın, açık 'oylama suretiyle yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Abdurrezak Ceylan 
Sitit 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ferit Melen 
Vaın 

Yusuf Kazancıoğlu 
Trabzon 

VecM Akın 
Konya 

Hiimf Biçer 
Sinop 

Osman Bahadım 
Trabzon 

Galip Deniz 
Gaziantep 

Isımaıü Şengün 
Denizi 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

A. (Necatfi Kara'a 
Kütahya 

M. Arif Atalay 
Adıyaman 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Ahmet Süter 
izmir 

Tuigut Halit Kunter 
Rize 

Ertuğrul Gökgün 
s Aydın 
femet Tavigaç 

Bursa 

BAŞJKIAN — $imdi önergedeki imza sahiplerinin 
burada olup olmadıklarım saptayacağız. 

Mehmet Afbdurrezak Ceylan?.. Burada. 
Rıfat Bayazıt?.i Burada. 

Sabahattin Eryurt?.. Burada. 
Abdurrahman Necati Kara'a?.. Burada. 
Ferlit Melen?.. Burada, 
Mehmet Arif Atalay?.. Burada. 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu?.. Burada^ 
Ali Mazhar Haznedar?.. Burada. 
Vec'ihi Akın?.. Burada. 
Turgut Sera TiraM?.. Burada. 
Hilmi Biçer?.. Burada., 
Ahmet Süter?.. Burada. 
Osman Bahadır?.. Yok. 
Turgut Haüt Kunter?.. Burada. 
Galip Deniz?.. Burada, 
OEr'tuğrui Göfegün?.. Bura/da. 
İsmail Şengün?.. Burada^ 
İsmet Tavgaç?.. Burada. 
Yeterli 'imza vardır. 

Şilmdi, oylama şekli teklif edilmediği için, İçtü
züğe göre, ilk önce birindi konuyu oylarınıza suna
cağım. 

Kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiy
le açık oylamanın yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımişjt'ir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 
oylama işlemi yapılacaktır. 

Kupalar sıralar 'arasında dolaştırılsın.. 
Oyların toplanmasına 'başlandı, 
7. — 1918 Sayth Kaçakçılığın Men ve Takibine 

Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Aynı Kanuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 ün
cü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kâ
nununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
7.5.1985 Tarih ve 3197 sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/698), 3/793) (S. Sayı
sı : 334) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 7 nci sırada, 
1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Ka
nuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Madde
sinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 27 
nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 7.5.1985 ta
rih ve 3197 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 

(1) 334 5.ı Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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maddesi gereğice Cumhurbaşkanınca bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Geri gönderme tezkeresi ile Adalet Komisyonu 

Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza suna
cağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

tik konuşma sırasını Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Sayın Rıfat Bayazıt almışlardır; 
'buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli mil
letvekilleri!; 334 sıra sayılı ve 1918 Sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine Dair Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı evvelce 
yüce Meclisçe kabul edilmişti o müzakereler sıra
sında burada yine bu maddelerin Türk Ceza Kanunun
daki birçok' ilkelere ve aynı zaımanda Kaçakçılık Ka
nunundaki ilkelere ters düştüğünü arz etmiştik. Şimdi 
bu kanun, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da tek
rar görüşülmesi önerisiyle yüce Meclise gönderilmiş
tir. Komisyondan gelen metin üzerinde yaptığımız 
inceleme sonucunda, yine bazı eksiklikleri gördük; 
bunları ifade etmekten kendimi alamayacağım. 

Sayın Başkan, esas itibariyle bu kanun, sayın 
hükümetin görüşüne uygun olarak bazı suçları ayır
mış ve bunları ekonomik suçlar arasına sokmuştur. 
Biz bu konuda tamamen ayrı bir görüşteyiz. Türk 
Ceza Kanununun içerisinde de birçok ekonomik suç
lar vardır: hırsızlık, zimmet, rüşvet de ekonomik 
suçtur. Bunlara ceza veriyoruz, öbür taraftan devle
tin Hazinesinden vergisini; Gümrük Vergisini kaçı
ran adama ceza vermiyoruz... Bu, eşitlik ilkelerine 
sığmaz. Kaçakçılığı yapıyor; 30 milyona kadar ka
çakçılık yaptı mı, bunlara hapis cezası yok, yaptığı 
kaçakçılık 30 milyonu geçerse, hapis cezası var. Hapis 
cezası var ama, bu rakam Bakanlar Kurulu kararı 
ile icabında 40 milyona, 50 milyona çıkar ve hak
kında takibat yapılan da, getirilen maddeye göre, 
bu işten • kurtulur. Anlamıyorum, ne biçini hukuk 
anlayışı, ne biçim kanun hazırlamak? 

Anayasanın 38 inci maddesi ve Türk Ceza Kanu
nunun da 2 nci maddesi sarihtir. Bu maddeleri hiç 
değilse karşılaştirsalar da buna göre tedvin etseler, 
herhalde daha hayırlı olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 nci maddeye eklen
miş bir fıkra var; bu hakikaten çok garip bir fıkra. 
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27 nci maddeye eklenen bu fıkrayı bir türlü hukuk 
anlayışıma sığdırarnadım. Eklenen fıkra şu şekilde; 
«îkinci fıkranın uygulanmasını gerektiren durumlar
da: Mal veya eşyanın özel kanunlarla veya ithalat 
ve ihracat rejimi kararlarıyla memlekete ithal veya 
ihracı yasaklanmamış olmakla birlikte gümrüklen-
miş piyasa değeri otuz milyon lirayı, geçmemesi ve 
tekele tabi maddelerden olmaması halinde, ikinci 
fıkradaki ağır hapis cezasına hükmedilmeyip sadece 
üçüncü fıkraya göre ağır para cezasına ve mal veya 
eşyanın müsaderesine karar verilir. Bu fıkradaki 
miktarı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı tarafından yayınlanan «Toptan Eşya Fiyat
ları Yıllık tndeksindeki artışlar oranında artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» Siz bunu 50 milyona 
çıkarttınız; bu kanunun yürürlüğü zamanında suç iş
lenmiş, ben hemen bunu bir kararname ile 50 mil
yona çıkarttım... tnsaf, Allah aşkına, yapmayın bu
nu, bu adamı cezadan kurtarmayın. Nereye gidiyo
ruz, ne yapıyoruz? Hukuk nizamı içerisinde bir türlü 
bunun farkında değilsiniz. 

Efendim, yine bir made ile, Türk Parasının Kıy
metini Koruma Hakkındaki Kanunda var; fakat 
orada bu kanunun 1 inci maddesinde suçu da Bakan
lar Kurulunun kararları getiriyor. Burada ise suçu 
Balkantlaır Kurulunun kararı getirmiyor, kanun geti
riyor. Kanunun getirdiği suça kanun ceza verir, ar
tırmayı da, indirmeyi de kanun yapar. Bakanlar Ku
rulu böyle bir ıkarar vermek, karar almak yetkisine 
haiz değildir; biz kalkıyoruz bunu Bakanlar Kuru
luna veriyoruz. 

Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi mevcut iken, 
' ek 7 nci maddenin getirilmesi zaittir. İBen, esasen 
suçun kanunla vasfının, cezasının değiştirilmesi ha
linde, ki demin de o kanunda söyledim Türk Ceza 
Kanununun 2 nci maddesi bize rehberdir. 170 inci 
maddede, orada, rehber olan oydu; fakat yapılmadı, 
arkadaşlar tetkik etmemişler; belki biz yanılıyoruz 
ama, ben bunu inceledim, kendi görüşümü her za
man savunabilirim. 

Burada da, Türk Ceza Kanununun 2 nci madde-
isi - liçinı'zde ANAP milletvekillileri arasında çok iyi 
hukukçular vardır, incelerlerse herhalde bunu tatbik 
esmişlerdir, vâkıflar - muvacehesinde ek 7 nci mad
denin getirilmesine karşıyız. Bunun hakkında da bir 
önerge verdik. 

Diyeceksiniz ki, «Efendim Türk Parasının Kıy
metini Koruma Hakkındaki Kanunda bunu getirdik» 
Fakat, onun özelliği başkadır. O kanunun 1 inci mad-
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desinde, "getirip, Bakanlar Kurulu ikararı ile suç ih
das ediyorsun; burada ise suçu kanunla ihdas edi
yorsun. Yalnız buraya-bir şey "getirmişiz; ek 7 nci 
maddede Bakanlar Kurulu 30 milyon 50 milyon ya
par, icabında 100 milyon da yapar. Bu kanun bu 
yönden sakattır. 

Yalnız yine bir düzenleme yapılmıştır; evvelce de 
arz ettim, Gümrük Kanununun 27 nci maddesine 
göre vergi kaçakçıları, hatta memurları iğfal ederek, 
yanlış beyanname vererek, onları gümrük resmine 
tabi iken muaf gibi göstertmek suretiyle kaçakçılık 
yapanlar burada paıra cezası âe kurtuluyor. 

Yine 14 üncü maddede bazı kanunlar vardır; ba
vullarda saklamışlar, gizlemişler, tertibatı mahsusa 
yapmışlar; bunlar yine para cezası ile kurtuluyor. 
Bunlar çok acıdır. Yalnız, bazı yerlerde düzenleme 
getirilmiştir; bundan dolayı da komisyona, bilhassa 
geri çevrilmeden sonra düzeltmeyi kabul ettiği için, 
o noktada teşekkür ederim. 

2 önergemiz vardır; bu önergeler üzerinde görüş
meler yapılırken de ayrıca görüşlerimi arz edeceğim. 
Hukuku çiğnemeyelim, azamî derecede dikkat ede
lim; geçmiş tarihlerde hukuk çiğnene çiğnene bu 
hale geldi, bundan sonra Anayasayı, hukuku mü
dafaa edelim, ona yalnız sıkıştığımız zaman sarıl
mayalım. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? 
EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Ben şahsım adı

na yazılı müracatta bulunmuştum Sayın 'Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağagil. sayın Ağa-

gil, süreniz 10 dakikadır. 
EROL AĞAOÎL (Kırklareli) — Teşekkür ede-

• rim efendim. . 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Ka-

çakçi'Iiiğm Men ve Takibi Hakkındaki 1918 Sayılı Yasa 
Taslağı daha önce Genel Kurulda görüşülmüş ve 
gerek tümü, gerek maddeler hakkında teknik her 
türlü konu dile getirilmiş idi. Bu kere, Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından, çeşitli nedenlerle tekrar ince
lenmesi için Türkiye Büyük 'Millet Meclisine geri 
gönderilen bu tasarı hakkında, ben teferruata girme
den; bir tanesi, lbu kanunun getireceği konu üzerin
deki öz, ikincisi de, bu kanun dolayısıyla halihazır
da meydana gelmiş olan birtakım idarî aksaklıklar
dan bahsederek, gerek yasa taslağı üzerinde hüküme
tin ve komisyonun, gerekse uygulama üzerinde biza
tihi hükümetin ve Başbakanın dikketlerini çekmek 
istiyorum. 

Cumhurbaşkanımız tarafından iade edilen ve şu 
anda komisyondan gelmiş, tekrar görüştüğümüz bu 
tasarı hakkında ciddi endişeler halen kalkmış değil
dir. Zira, komisyonda yapılan değişikliklerle birta
kım haksızlıklar veya kayırmalar tamamen düzeltil
miş değildir. Bu yasa taslağının Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki ilk görüşmeleri sırasında da bu 
konu, demin de arz ettiğim gibi, dile getirilmişti. An-
oak, bunun üzerine ve Hükümet Başkanının ikazıyla 
Adalet Bakanı bir basın toplantısı yaparak bazı 'be
yanlarda buılunımüş ve basımın yanıldığını, 'bunun hiç
bir zaman kaçakçıları koruyan bir kanun olmadığını 
iddia etmiştir» Ne acıdır ki muhterem üyeler, yanı-
lan muhalefet ve basın değil, bizzat Adalet Baka
nıydı. Olay gazete sütunlarına «Kim yanılıyor; 
bakan mı basın mı?» şeklinde geçti. Basının sütun
larında ülkenin AHalet Bakanına hukuk dersi verme
sini görmek, hiç düşünmediğimiz, olmasını isteme
diğimiz bir olaydı. 

1918 sayılı Yasada yeni yapılan değişiklikler ile 
de bu tasarıda, iddia ediyorum, sadece ve sadece 
muayyen bir kesim haksız yere istifade edecektir. Bu 
kesim, biraz önce görüştüğümüz ve oylarınızla ka
bul edildiğini kesin olarak bilmediğim - inşallah ka
bul edilmez-bir adı da «Pişmanlık Yasası» olan 
yasada, devlete karşı gelmiş terör örgütleri, şimdi 
görüştüğümüz 1918 sayılı Yasa ile de _ beynelmilel 
kaçakçılık şebekeleri ve bunların Türkiye'deki uzan
tılarının istifadesine olacaktır. Birçok ceza hukuku 
uzmanının da görüşünün bu merkezde olduğunu be
lirtmek isterim. 

Kanun üzerindeki görüşümü böylece belirttikten 
sonra, bununla alâkalı idarî uygulamadaki aksak
lıkları arz edeceğim. 

1918 sayılı Yasa ile 1567 sayılı Yasada değişik
likler yapan teklifler, şu anda şimdiden bazı devlet 
dairelerinde huzursuzluğa yol açmıştır. Başta emni
yet teşkilatı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mensup
ları arasında olmak üzere, bir kısım kamu kuruluşu 
görevlileri arasında tedirginlik vardır muhterem üye
ler; sebebini şimdi izah edeceğim nedenle tedirgen-
lik vardır. Malumunuz, kaçakçılık şebekelerinin faa
liyetlerini yürütebilmeleri için zaman zaman ve es
kiden beri de olduğu gibi, bazı devlet görevlilerini 
çeşitli şekillerde elde etmeye çalıştıkları ve elde ettik
leri bilinen bir gerçektir. Kaçakçılık davalarında ge
nellikle iki tür sanık bulunmaktadır; birinci tür sa
nıklar kamuoyunda «Baba» diye bilinen kaçakçılık 
şebekelerinin başlan ve onların adamlarıdır. Bu «Ba-
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baların» yardımcıları olan ikinci tür sanıklar ise, ka
çakçılık şebekelerine yardımcı olan bizatihi devlet 
memurlarıdır. . ' - . 

'Kaçakçılık şebekeleri üzerinde sürdürülen operas
yonlarda bunların tamamen ortadan kaldırıldığını 
iddia etmek mümkün değildir. Aynı şekilde, operas
yona hedef olmuş şebekelerin bile tüm mensupları
nın temizlendiğini söylemek de mümkün değildir. 
Bu durum, devlet kadrolarında çeşitli unvanlarla ça
lışan ve kaçakçılık şebekelerine yardımcı olması 
muhtemel bazı* görevlilerin mevcut olduğu ihtima
linin daima göz önünde bulundurulmasını gerekti
recek önemde ve ölçüdedir. 

Kaçakçılık olaylarıyla mücadele eden her kade
medeki devlet memurları, zaten her duruşmada ale
nen yapılan ve sürekli olarak da el altından muhatap 
oldukları tehditlere, neredeyse alışkanlık kazanmış
lardır. Ancak, kendi etkili kademelerindeki bazı 
işbirlikçilerin baskı ve kıyımlarına nasıl karşı ko
yacaklarıdır; işte asıl huzursuzluğun kaynağı burada 
yatmaktadır. 

Muhterem üyeler, bu yasa taslağı kanunlaştığı tak
dirde, sonucunda salıverilme şansını elde edecek 
olan «Babaların» ve onların devlet dairelerindeki 
yandaşlarının daha şimdiden kelle isteme türünden 
bazı hazırlıklara giriştikleri de muhtelif söylentiler 
arasındadır. JBu nedenle emniyet teşkilatında, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığında ve diğer benzer bazı kurum
larda tayinlerle ilgili listeler hazırlandığı veya nor
mal olarak yapılması gereken tayinlere ilişkin liste
lerin içerisine bu alanda mücadele veren görevlilerin 
ustalıkla yerleştirildiği de pne sürülen iddialar ara
sındadır. 

İlgililer, kaçakçılıkla ilgili yasaların Sayın Cum
hurbaşkanımız tarafından veto gerekçelerinin yanı 
sıra, bir de devlet kadrolarında hesaplaşmaya yol 
açabileceği endişesinde olduklarını belirtmektedirler. 
önemine binaen bu idarî konuyu, kanunun yeniden 
görüşülmesini fırsat bilerek, sizlerin huzurlarınızda 
muhterem hükümetin dikkatlerine bir kere daha sun
mayı vazife saydım. 

<Bu vesileyle yüce heyetinize saygılar sunarım. 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ağagil. 
(Kanun tasarısı üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bu itibarla, kanun tasarısının maddelerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
1918 Saydı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinin DeğiştMtmesi ve Aynı Ka
mana Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli H&kkındaikli Kanunun 44 üncü Madde
sinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 

27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
IMAODE 1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Ta'kÜlbine Dair Kanunun 14 üncü maddıesıinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yolcuların beyanlarına muhalif olarak yanların
da veya ık'aplıarında zulhur eden ve ticarî mahiyet ve 
miktarda olan eşyalarıyla gümrükten kaçırılmak mak
sadına m'ülslüenid olarak; sandık, bavul, çanta ve bun
lara benzer eşya veya kapılarında veya 'bunların muh
teviyatında gizli tertiple yaptınknış, yerlerden veya 
üstümde (bulundurduğu eşyanın ıgizli yerlerinden veya 
yastık, yorgan ve şiltelerin (içinden çıkarılan veya 
ayakkabılarına yerleşltirülmliş, vücutlarına sarılmış ve
ya 'sıkıştırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir 
surdfcle muayeneye arz edilimemiş olan 'gümrüğe ve 
tekele talbi kaçak eşyaıdan dolayı müsadere kararı 
verilmekle beralber, yufkanda zikredilen mal veya eş
ya, özel kanunlarla veya ilhalat relimi kararlarıyla 
memlekete ithali yasaklanmış mallardan değilse fail, 
eşyanın ıgümrü'klenrriiş değerinin Ibir enlisi ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. ıMal veya eşyanın memleke
te idhalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kırar-
larıyla yasalklanmış olması durumunda fail hakkında 
ayrıca Ibir 'Seneden »beş seneye kadar hapis cezasına da 
hükımolunur. Tekel kaçağı maddeler için fail, bir se
neden beş seneye kadar hapis cezasıyla (birilikte bu 
maddelerin GİF değeri ile özel kanunlarında yazık 
para cezasının veya resıminin birer misli ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. Tekel kaçağı maddeler hafc-
Ikında özel kanunlarında para cezası tayin edilmemiş 
olması halinde hükmolunaoak para cezasına bu mad
delerin güımrüklenmüş piyasa değeri (mîk'barınca bir 
meblağ (ilave olunur.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde «öz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Soru sormak is

tiyorum Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı?.. 

Yok, 
©uyurun Sayın Tututm. 

CAHİT TUTUM ('Balıkesir) — Sayın Başkanını, 
bu madde ile ceza sistem'inde bir değişiklik; radikal 
(bir değişiklik getirilmekte, ekonomik suça ekonomik 
ceza ülkesi savunulmaktadır. Bu getirilen hükümler 
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-sayın hükümete soruyorum- sanayici ve iithalatçıla-
n, özel deyimiyle «Baba» lığa teşvik etmeyecek mi
dir? Resmî yollardan vergisini ödeyerek ithalat ya
pacak olan kişiler; özel deyimiyle, eğer kullanılma
sında sakınca yoksa Sayın Başkan, enayi durumuna 
düşmüş oknayacaklar mı? Bu hüküm rüşvete prim 
vermemekte ıriidir? Bu soruların cevabını istlirhaım 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
idin) — Sayın Başkan, ilk kanunda; yani Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere gön
derilen kanunun müzakerelerinde de açıkladığım gi
bi, biz ekonomik felsefemizin gereği olarak, ekono
mik suça ekonomik ceza prensibiyle bu tasarıyı ha
zırlayıp, yüce (Meclislin huzuruna getirdik. 

Sayın Tututn'un suali teknik değil, siyasî bir sual. 
Biz, vehimlere veya ihtimallere göre değil, düşünce
mizin, Mlsöfemıizin istikametinde kanun tasarsı ge
tirdik. «Balba» ların korunması veya vergisini Öde
yen kişilerih kenldüleriin'i enayi yerine konmuş sayma
ları, saidece ve sadece arkadaşımızın hüsnü kuruntu-
sudur, kendi düşüncesidir, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim., 
Madde üzerinde başkaca söz Meyen?.. Yok. 
Maddeyi oylannmza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir* 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 2. — 1918 sayılı Kacakçılı&n Men ve 

Takibine Dair Kanunun 20 nci ımafddıesi aşağıdaki 
sekilide d©ğiştM(limliştir. 

«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile 
veya suiistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe 
aykırı her türlü beyanname veya belge 'ibrazı ile 
gümrüğü yanıflltarak muamelesini yaptırmak suretiy
le eksik resim vısya vergi ödemek veya resim veya 
vergileri ödememek, ödenmdkdizin ödenmiş veya 
muamelesi yaptırılmış veya '(Tösüm veya vergiye tabi 
olduğu halde muafiyete talbi mal gibi gösterilmek 
voya özel! kanunllarla veya 'ithalat rejimi' kararlarıyla 
ithali yasak veya tekele talbi bir malı, İthali yasak-
lanmaımış olarak veya (tekel dışında göstermek sure
tiyle memlekete mal veya eşya 'ithal edenler veya it
hale teşebbüs eyleyenler; resim veya vergileri nok
san verlen mal ve eşya için bu noksanlığım, resim ve
ya vergileri ödenmemiş olan mal veya eşya 'için de 
tekmil resim veya vergilerin, yasak veya tekele tabi 
maıdde ve mallar için gümrüMlenmliş püyasa değeri
nin üç misM ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Mal veya eşyanın tekele talbi olması veya memle
kete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejıimi ka
rarlarıyla yasaklanmış bulunması durumunda ayrıca 
İki seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hüfc-

molunuir, 
Mal veya eşyanın yakalanmış ofaıası halinde mü

saderesine karar verilir, yakalanmaması halinde ise 
yukarıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına ıgüm-
rüklenmilş piyasa değeri de ilave olunur.» 

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

CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendıim, yalnız soru ma-

niyetlinde olsun. 
CAHİT TOTOM {Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değiştirilen 20 nci maddede, hile ve suiistimal ile bir
takım malların yurda sokulması hallinde, resim ve-
-*a veügrlleri ödenmemiş ise, sadece resim ve ver
gilenin ödenmesi öngörülmektedir. 

Şimdi soruyorum: Hile ve suiistimal bir kamu gö
revlisi tarafından yapıldığında Ceza Kanununda ağır 
kıçlar, ağır müeyyideler konulmuştur. Şimdi ayını 
Nite Ve suiistimali bir ticaret erbabı yaptığında, sa
dece verğjtai ödenmemiş olan eşya içCra o vergilerin 
T-danmesi öngörülmektedir. Bu bir ceza mıdır? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın ©akan bu suale 
oevap verir vermez; fakat «Bu bir felsefedir, bu 
bir 'görüştür» beyanında bulundular. Bu itibarla, tek
rar kendilerine söz yeriyorum. 

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

din) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, zatıâlıin'iz izah 
buyurdunuz.̂  

CAHİT TUTUM (Bahkeslir) — Cevap istiyorum 
Sayın Başkanım. 

«Hile ve suiistimal himaye mi görüyor?» diye 
soruyorum. Evet mi veya hayır mı? 

BAŞKAN — Efendim, «Bu bir görüştür, bir hü
kümet. görüşüdür. Bunu bu şekilde getirdik» diyor
lar, o. şeklide cevaplıyorlar. Bunun aksini... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
«Hile ve suiistimal himaye görmemektedir» demesi 
lazım veyahut da «Evet, o anlam çıkar» demesi la
zım. Hile ve suiistimal söz konusu_burada. 

ADALET .BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, maddenin diğer kısımlarını okur
larsa veyahut da okudular da unutmuş olacaklar; 
müeyyidenin bulunduğunu arkadaşımız gayet açık 
seçik şekilde görmüş olacak; olması lazım. Bina
enaleyh, müeyyide getirilen bir fiilin himayesi, ko-
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runması söz (konusu olur mu? Müeyyide. getiriyo
ruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sadece vergi 
ödüyor, müeyyide yolk. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Hayır efendim, ceza da var; ağır para 
cezası var. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi .oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü; maddeyi okutayorum:: 

MADDE 3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 25 indi maddesinin üçüncü 
fıkrası ^aşağıdaki sekide değişlMlım'iştir. 

«Yukarıdaki fılkra dışında kalan ve bu Kanunda 
ayrıca cezası bulunnıayan her nevi kaçakçılık suçla
rının faulleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin, tekel kaçağı maddeler liçitm OIF değeri İle 
birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya 
resminin birer misli ağır para cezası lile cezalandırı-
'lır ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. 
Mail veya eşyanın, tekele talbi olması veya memleke
te ithalinin veya ihracının özel kanuınlaria veya it
halat ve ihracat rejimli kararlarıyla yasaklanmış ol
ması durumunda fail 'hakkında ayrıca bir seneden 
beş iseneve kadar hapis cezasına da hükmoılunur.» 

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

Etmeyenler... 3 üncü maldde kalbul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

'MADDE 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 27 ndi maddesine, üçüncü 
fıkrasından sonra dördüncü fıkra olarak aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.. 

«ikindi fıkranın uygulanmasını gerektiren durum
larda; mal veya eşyamın özel kanunlarla veya itha-
la!t ve ihracat rejimi kararlarıyla memlekete liithal ve
ya ihracı yasalkâanm'amış olmakta birlikte gümrük
lenmiş piyasa değerMn otuz milyon lirayı geçme
mesi ve tekele tabi maddelerden olmaması halinde, 
ikinci fıkradaki ağır hapis cezasına hükmedilmeyıip 
sadece üçüncü fıkraya göre ağır para cezasına ve 
mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Bu fık
radaki miktarı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından yayınlanan «Toptan Eşya Fi
yatları Yıllık îndeksliHidefci artışlar oranında artırma
ya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmî 
Gazetede yayınlanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Sayın Yaşa ve Sayın Tutum söz listemektedki 
Buyurun Sayın Yaşa. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 'bu fıkranın ilavesi ve
silesiyle, önce kanun hakkında 'bir değerlendirmemi 
takdim etmek istiyorum; sonra 'benlimle aynı partMe 
olan ve demin parti grubu adına konuşmasına rağ
men, maalesef fikrine katılmadığım Sayın Bayazıt'ın 
buradaki endeksileme konusuna yaptığı itiraz hak
kımda da bir değişik fikir getirmek istiyorum. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkın
daki Kanun, 1930'larda Türküyelde yerleşen bir İk
tisat rejiminin hukukî müeyyidesinli oluşturur. 1930 
yılından sonraki dönemlerde iktisadî sistem ve po-
litıika zaman zaman değişmiş olmasına rağmen, 1918 
sayılı Kanunun daima meriyette kalması bedbaht bir 
oüaydır. 

Tüıikliye'niın 1983 yılından bu yana; yam)i Türki
ye Büyük Millet Meclisinin tekrar çalışmaya fır
sat ve imkân bulmasından bu yana takip edilen ik
tisat politikasının liberal bir politika olduğu ve es
kisinden, en azından himaye konusunda çok farklı 
bir yapıya saMp olduğu bilinmektedir. Böyle bir ik-
Vısa't politikasının değişik bir hukuk sistemi olması 
kadar normali bir şey olamaz. Bu itibarla, 1918 sa-
-'îlı Kanunun değiştirilmesi ve bu Kanunun müeyyi-
dieierina, halen uygulanmakta olan iktlisat polMkasıma 
uygun bir mahiyet verilmesinde şaşılacak hiçbir hu
sus yoktur. 

Ben şahsen bu Kanunu buralya getiren hükümeti 
ve özelikle bu Kanunun sonuna kadar takibini bü-
<4i)k bir cesaret ve metanetle yürüten Sayın Adalet 
Bakanını tebrik etimefc istiyorum. (Alkışlar) 

4 üncü maddeye ilave edilen fıkradaki endeksle-
me, yani konulmuş olan 30 milyon liralık haddin, 
;teride fiyatlarda vukua gelecek değişikliklere göre 
değiştirilmesi hususunda verilen yetki, hükümete 
keyfî olarak ceza ısınırını artırma yetkisi veren bir 
madde değildik. Aksine, bu sınırı sabit ıtutan bir mad
dedir. Çünkü, eğer başka kanunlarımızda da böyle 
bfir enıdeksleıme mekanizması ofoaydi, zaman zaman 
para değerinin düşmüş olmasından dolayı, kanunları 
dle&iiştirmek gibi bir külfete katlanmamış olacaktır. 
Böyle bir madde, bugün eğer 30 milyon lira ma
kûl had olarak kabul ediliyorsa, bu 30 milyon lira
nın ileride de bugünkü değere göre sabîlt tutulması
nın sağlanmasını icap eder. Yoksa hükümete, ileri
de bugün 30 miliyon İra olarak kabul edilen sınıra, 
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bugünkü para lıie 50 milyona veya 60 milyona çıkar
ma yeitlkM vermemektedir. Bunun alksine bir müla
haza, en azından fiyat endeksinin ne olduğunu an
lamamak manasına 'gelir ki, 'bunu hiç kimseye yakış
tırmak işitemiyorum, Bu itibarla maddeyi ve fıkra
yı, belki başka kanunlarımızda da intikal ettirilme-: 

si gereken bir malkul ve bir rasyonel prensip ola
rak karşılıyorum. Bu vesile ile hepinizi saygıyla se-
lamhıyoruım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edenini. 
333 ısına sayılı kanun tasarısına oyunu kullanma

yan var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırıl-

Ml. 
(Oyların ayırımına 'başlandı) 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Balkan, 

(değerli üyeler; 'toplu kaçakçılıkla ilgili olarak mad
deye eklenen son fıkra 2 açıdan önemli sakıncalar 
taşımaktadır., 

(Bir defa bu madde, 30 milyon lirayı geçmemek 
şartıyla, bir düzenleme getirmektedir. Benim burada 
öğrenmek istediğim, sık sık tekrarlanan bu 30 mil
yonun çok üzerindeki değerde olan malların 30 mil
yon liirayı aşmayacak şekilde taksitle yurda getiril
mesi halinde ne gibi bir işlem uygulanacağıdır. Sayın 
komisyonumuzun ya da hükümetimizin bu konuda 
bir açıklama yapmasını bekliyorum. Yani, bu hü
küm taksitle kaçakçılığı (teşvik ediyor mu? Açık ve 
net bir soru. 

ikindi nokta, Sayın Yaşa'nın son derece iyi ni
yetlilerle değindiğine inandığım, ama katılmadığını 
önemli bir yanılgısına burada değinmek istiyorum. O 
da enddksleme yoluyla bu baddin, 30 milyon lira
nın aşılabileceği konusudur. Sayın Bayazıt'ın da de
ğindiği bu nokta değildi. O noktaya nedense değerli 
arkadaşımız hiç değinmediler. O da şudur : Bir fiil 
işlendiği tarihte suçtur. Onun cezası da bellidir. Di
yelim ki, (burada 30 milyon lirayı aşmayacak) 30 mil
yon likayı aşmayacaik değerde bir eşya getirmiştir ve 
onun da para cezası bellidir. Siz şimdi bu haddi aş
lığınız zaman, o fiilin işlendiği tarihteki miktarlar 
bunun aşağısında kalacağına göre, dolaylı olarak iş
lenen o fiilleri de affetmiş olmuyor musunuz? Sanı
yorum ki, bu son derece önemlidir. 

Bilgi çerçevesinde bana intikal eden verilere göre, 
diyelim ki Ankara Sıkıyönetim 4 Numaralı Askerî 
Mahkemesince karara bağlanan 7 sanıklı bir davada 

sanıklar 2 milyar 5'27 milyon liralık para cezası öde
meye mahkûm edilmişlerdir. Bu yasa para cezasının 
tavanını 10 milyon lira olarak belirlediğine göre, sa
nıklar 2 milyar lira cezadan kurtulmuş oluyorlar mı 
sayın hükümet; bunu sormak (istiyorum? 

Dolayısıyla, 4 üncü maddeye 'ilave edilen demin 
bahsettiğim bu ıson fıkranın metinden çıkarılması ve
ya d'üzel'tiümesi gerekir. 

Arz* ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
334 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü mad

desiyle 27 nci maddeye eklenen fıkranın sekizinci 
satırındaki «müsaderesine karar verilir» den sonra 
başlayan 'bentlerin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Rıfat Bayazıit Ali Bozer 

Kahramanmaraş Ankara 
Fenni îslimyeli Ferit Melen 

Balıkesir Van 
Haydar Koyuncu İsmet Tavgaç 

Konya Bursa 
İsmail Şengün Sabahattin Eryurt 

Denizli Erzurum 
Osman Bahadır 

Trabzon 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UĞUR ENER (Kütahya) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ADALET BAKANI M. NECAT EtLDEM (Mar
din) — Kattalmıyoruz efendim. 

RIFAT BAYAZrr (Kahramanmaraş) — Söz is, 
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli milleilivek'illeri; önerimiz, esas kanu
nun 27 ndi maddesine bir fıkra elenmesine ilişkin 
maddedeki fıkranın son ilki cümlesinin metinden çıka
rılmasına matuftur. Bu Mirada daha önce bir baraj 
'tüymüştür, 30 milyon lira demiştir. Evet, 30 milyon 
ira hükümetin ekonomik .görüşüne göre hazırlanmış-
Ur, komisyondan geçmiştir. Bu bir ekonomik görüştür, 
jen buna 'bir şey demiyorum. 
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Sayın Memduh Yaşa bizim fikrimize -iştirak et
medi, ben ona bir şey demem, yalnız kendileri ik-
ıtüsait 'hocasıdır, hukuku da bilmesi lazımdır. Biz Türk 
Ceza Kanununun 2 neti maddesinden bahsettik, ho
cam herhalde onu dinlemerniştir. 

Burada getirilen hüküm şudur ; «IBu fıkradaki mi!k- I 
'tan, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı tarafımdan yayınlanan «Toptan Eşya Fiyatları 
Yıllık İndeksi» nd'eki tartışlar oranında artırmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir.»: 

Bu yetkiyi Balkanlar 'Kuruluna veriyoruz. Anaya 
sanın 3'8 inci maddesinde, suça ceza getirmek 'kanuna 
bırakılmıştır, Bakanlar Kuruluna (bırakılmamıştır, ida
reye bırakılmamıştır, yasama organına bıralkılmıştır. 
Yalnız 38 'inci maddede demin de arz ettim, 'bir istis
na olmuştur, Ibu Anayasa Mahkemesinden de geçmiş
tir; 'hatta Anayasanın 3(8 'inci (maddesinin gerekçe
sinde de mevzubahis edilmiştir. Demin arz dttlim; Türk 
Parasının Kıymetiriin Korunması Hakkındaki Kanu
nun 1 inci maddesine göre ceza ihdas eden hükümet 
tebliğleri ve kararlarıdır. Yukarıda getirilen hüküm 
ona paralel olduğu için, ona 'bir şey demedik. Nite
kim, Anayasanın 38 ineli maddesinin gerekçesinde; 
«'Mesela Türk Parasının •Kıymdtiin'in Korunması Hak-
kınıdalki Kanunun yaptığı gibi» denmiştir, o vurgulan-
ımıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Parasının 
Kıymetinin Korunması Hakkındakli Kanunu 'tekrar ge
ri çevirmediğini de. bilmem, ama Anayasanın bu ge
rekçesini görmüştür, Anayasayı hepimizden daha iyi 
bilir, 

'Muhterem arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 2 
nci maddesi de, suçun işlendiği zamandaki cezanın 
verilmesini öngörmüşitür; lehine kanun (değişikliği olur-
ısa, ondan yararlanır. Biz şimdi Bakanlar Kuruluna 
yetki veriyoruz, «diyoruz ki, sen 30 milyonu 5 gün 
sonra 50 milyona çıkar. Bu, olmaz. Bu, ancak kanun
la olur. İktidarınız 209 kişidir, her zaman, her ka
nunu bir haftanın 'içerisinde çıkarmaya muktedirsiniz. 
Kanunu çiğnemeyelim, Anayasayı çiğnemeyelim, Ana
yasaya uygun olarak Ibu maddenin düzenlenmesi ge
rekir. Hukuk kaidelerini ihlal etmeyelim, benim bü
tün çabam 'bunun içindir. Yoksa, (burada birbirimize 
politika yapıp, iben filanın îftkırini k'albul etmiyorum, 
filanın fikrini kabul ediyorum dernek doğru değildir. 
Konuyu, kumlan Anayasa nizamı ve Türk Ceza Ka
nununun 2 nci maddesindekli ilkeler içerisinde yürüt
memiz gerekir. 

Maddenin son 'bendinin metinden çıkarılması hak
kındaki önergemize 'iltifat ederseniz, Anayasaya ve ka
nunlara uygun hareket etmiş olursunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından al-
nşılar) 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz işitiyorum.! 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, ne vesileyle söz isti-
/orsunuz efendim?' 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sataş
ma var. 

(BAŞKAN — Hangi konuda sataşma var efen
dim?! 

AHMET 'MEMDUH YAS/A (İstanbul) — «Hulkuk 
'bilımıê i gerekir, Ihükük okuması ıgerekir» dediler 
efendim. 

(BAŞKAN — IBu İbir görüştür, isiz îde okudum der
siniz mesele biter. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Benim 
hakkımda değerlendirme yapıldı efendimH 

BAŞKAN — Çok kısa olmak kaydıyla buyurun. 
Sayın Yaşa, tekrar cevabı davet edici bir konuş

ma olmamasını rica ediyorum. Sadece slize atfolunan 
söz hakkında konuşunuz. 

AHMET MEMDUH YAŞA /(İstanbul) — İkazı
nıza teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sataşmayacağım, sataşmaya da cevap vermeyece
ğim. Yalnız, endeksli (bir daha izah edeceğim. Yani, 
şunu ısöyleyeceğim : Buradaki 30 milyon lira değe
rin fiyatlar değiştikten sonra artırılması, suç ihdası 
değildir. Çünkü, 30 milyon liranın artırılması anla
mına gelmez, 30 milyon liranın sabit kalması anla
mına gelir. Bu 'itibarla, kanun vazıına, yani Meclise 
bırakılacak bir yetki yoktur. Hatta bu yetkinin Ba
kanlar Kurulunda olmasına da 'gerek yoktur. 'Bu yetki 
otomatik olarak bir idarî organa da tevdi edilebilir. 
Çünkü, yapılan şey tamamıyla mekanik bir iştir. Ya
ni, 1995 yılında bir adam çıkacak, 1985 yılındaki 30 
milyon liranın bulgun kaç para ettiğini hesaplayacak. 
Hadise bundan ibarettir. 

Ben kimseye hukuk öğrenmesini tavsiye etmiyo
rum; ama herkesin matematik öğrenmesini bilhassa 
tavsiye ederim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Ermeyenler... Önerge kabul edilme-
mişitıir. 
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4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde 'kabul edil
miştir. 

5 İnci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun Bk 2 nci maddesinin (III) 
numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştkilmiştT. 

III - Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddele
rine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına aykı
rı olarak herhangi bir madde ve eşyayı memlekete 
ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu 
fiillere teşebbüs edenler bir seneden 'beş seneye ka
dar hapis ve yüzbin liradan onmilyon liraya 'kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Ütihal ve ihracı 'lisans veya izne bağlı eşya ve mad
deler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı ola
rak veya izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gi
bi göstererek herhangi bir madde veya eşyayı mem
lekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar ve
ya bu fiillere teşebbüs edenler yüzbin liradan onmil
yon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. 
Bunların müsadere edilememesi hallinde tayin edile
cek ıpara cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri 
milkltarınca, rayiç değer tespit edilemezse yüzbin li
radan onmilyon liraya kadar bir meblağ ilave, olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Söz isteyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 5 indi madde kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 

IMADDE 6. — 19H8 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 7 nci madde 
ilave edilm'işitir.j 

'EK MİADDE 7. — İthalat ve ihracat rejimi ka
rarlarında veya 1'615 sayılı Gümrük Kanununun 19 
ve 20 nci maddelerine göre Baklanlar Kurulunca alı
nan kararlarda leh© değişiklik yapılması veya bu ka
rarların yürürlükten kaldırılması hallerinde; değişti
rilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta bu
lunmuş olanlar hakkında, failin lehine olan kararlar 
ve kanun hükümleri tatbik ve infaz olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

334 sıra sayılı Kanun Tasarısının ek madde 7'hin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla^ 
Rıfat Bayazit Ali Bozer 

Kahramıanmıaıraş Ankara 
Fenni tslimyeli Ferit Melen 

Balıkesir Van 
Haydar Koyuncu ismet Tavgaç 

. Konya Bursa 
tsmail Şengün Sabahattin Eryurt 

Denizli Erzurum 
Osman Bahadır 

Trabzon 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka

tılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI İM. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UĞUR ENER '(Kütahya) — Katılmıyoruz. 
RIFAT BAYAZİT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 
ıBAŞKAN —Buyurun Sayın Bayazit. 
RIFAT BAYAZİT (Kahramanmaraş) — Sayın 

ıBaşjkan, çok kıymetli milletvekilleri; önergemiz tasa
nınım ek 7 nci maddesine ilişkindir. Ek 7 nci madde 
aynen şu şekildedir: 

«İthalat ve ihracat rejimi kararlarında veya 1615 
sayılı Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine 
göre Bakanlar Kurulunca alınan kararlarda lehe de
ğişiklik yapılması veya 'bu kararların yürürlükten kal
dırılması hadlerinde; değiştirilen veya kaldırılan ka
rarlara aykıo davranışta bulunmuş olanlar hakkın
da, failin lehine olan kararlar ve kanun hükümle
ri tatbik ve infaz olunur.» 

Muhterem arkadaşlar, esasen Türk Ceza Kanunu
nun '2 nci maddesinin bilhassa son fıkrasını size ha
tırlatmak istiyorum: 

«Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanın 
kanunu ile sonradan neşrolunan kanunun hüküm
leri birbirinden farklı ise, fail lehine olan kanun tat
bik edilir.» 

Son fıkra bu şekildedir. Burası da kanundan vur
gulanmıştır. Bakanlar Kurulunun kararı; sayın ho
cam o karara da lüzum yoktur, bu bir endeksle de 
olabilir diyor. Böyle 'bar endeksin bu işte yeri yok-
itur. Biz kanun devletiyiz, hukuk devletiyiz. Anaya-
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sanın 38 inci maddesi de buna imkân vermemektedir. 
Böyle, Bakanlar Kurulunum (kararıyla, bir talimatla, 
bir endeksle Türk Ceza Kanununun 2 ndi maddesi 
arikaya atılarak ceza uygulamamasına gidilemez. Bu 
bir nevi cezlarda muafiyet ıgetirir. 

Mulhiterem arkadaştanım, ibiİyorsunuz, defalarca 
bu kürsülerden bahsedildi. Anayasa sadakatimiz üze
nine yeminler ettik. Bu yeminim manasımı hepimiz 
•biliyoruz. Ben Anayasamın 38, Türk Ceza Kanunu
nun anakuralındaki 2 nci maddemin çiğnenmesimii 
istemliyoruım. 

Önerigem'izin bu yoldan kabulünü rica eder, he
pimize saygılar sunarım'. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum': 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kafoül edenler... 
Etmeyenler... 6 nci madde kalbul edilmiiştir. 

7 ndi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takilb'i Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 8 inci madde 
ilave edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Serbest bölgelerden Türkiye' 
nin diğer kesimlerine veya Türkiye'nin diğer kesim-
teninden serbest bölgelere, gümrük muamelelerine 
talbii ölırmalksızım mal getirilmesi veya göitiirülmesi ve
ya bu fiililere teşebbüs edilmesi kaçakçılık sayılır. Ka
çakçılık mevzuatımın ceza hûkümlerin'in uygulanma
sında, serbest bölgeler yurt dışı olarak kalbul edi
lir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorumı: Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7 ndi maddeden sonra 8 inci madde olarak yeni 
bir madde ilavesiyle ilgili bir önerge vardır, okutu
yorum': 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 334 sıra sayılı Kanun Tasarı

sına 8 inci madde olarak aşağıdaki maddenin ilave
sini ve diğer maddelerin numaralarının da buna gö
re teselsül ettirilmeslin'i arz ve teklif ederiz. 

Akaittim Fırat Pertev Aşçıoğlu 
Muş Zonguldak 

Burman Cahit Gündüz Mwstafa Kemal Toğay 
îzmfir İsparta 

Recep Ercüment Konukımaın Enğim Cansızoğlu 
îsîtanlbul Zonguldak 

Akif Kocamam 
Gümüşhane 

MADDE 8. — 1918 sayılı Kaçakçılığım Men ve 
Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek 9 uncu mad
de öktenmiştir, 

EK MADDE 9. — Eşyamın, Gümrük Kanunun
ca böl iri: iten fiklif, antrepo ve- sundurmalardan, güm

rük giriş işlemlerine başilanmadain ve bu işlemler bi
tirilmeden ve vergilileri kedin olarak ödenmeden ve 
gümrüğün yazılı izni olmadan kısmen veya tama
men çıkarılması halinde, eşyanın gülmrüklenmiş pi
yasa değerinin milkltarıma bakılmaksızın, sadece fii
lin temas ettiği maddedeki ağır para cezasına ve mü
sadereye hükmedilir, hürriyeti bağlayıcı ceza veril
mez. 

Bu mad'de hülkımü, bu Kanunun 29 uncu madde
sinin tatbik edildiği hallerde uygulanmaz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tı l'iıyoı mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
ı.'ĞJJR ENER (Kütahya) — Katılıyoruz efendim. 

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

BAŞKAN — önergeyi 8 inci madde olarak oy
larımıza sunuyorumı: Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Önerge 8 inci madde oilarak kalbul edilmiştir. 

8 inci maddeyi 9 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 9. — 1918 saydı Kaçakçılığım Men ve 

Takibine Dair Kamunun 1 inci maddesinin (F) ben
di, 25 indi maddesinin ikinci fıkrası ile ek 3 üncü 
maldde&i yürüdükten kaMırılımi'şitır. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul 

edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kalbul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi 10 uncu madde olarak okutuyo
rum: 

MADDE 10. — 1918 sayılı Kaçakçılığım Men ve 
Takibi Hakkında Kanunum 18 linçi maddesinin birin
ci fıkrasındaki «(beş rnıisi» 'İbaresi «üç misli» olarak; 
27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki 
«beş misli» ibaresi «dört (misilli» olarak; «on misli» 
ibaresi ise, «altı m'Mb> olarak; 34 üncü maddenin be
şinci fıkrasındaki «25 imci maddenin üçüncü fıkra
sında yazıla ceza» ibaresi «25 imci maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı ceza» olarak; 41 ve 43 üncü madde
lerinde yazılı «25 inci maddeüim üçüncü fıkrasında» 
ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında» olarak; 
55 inci maddenin birindi fıkrasında yazılı «25 inci 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarıyla» ibaresi «25 
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inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değişt'iril-
mişitir. 

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

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kalbul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi 111 inci madde olarak okutuyo
rum: 

MADDE 11. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Teke
li Hakkınafci Kanunun 44 üncü maddesinin (a) 'ben
dinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Yalbancı memleketten gelen yolcuların ıberalberle-
rinde 'getirecekleri tütün mamullerindi cinsi ve miktarı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönet
melikte gösteriir., 

IBAŞKAN — 1!1 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok, 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler.., İH indi madde kabul edil-
triiştiıv 

11 indi maddeyi 12 nci madde olarak okutuyo
rum1: 

MADDE 12. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 27. — BlyKanunun 1 inci maddesine ay-
kıırı davranarak izinsiz tuz (istihsal edenler ile bu şe
kilde istihsal edilmiş tuzları nakledenler, bulundu
ranlar ve yalbancı memleketten Türkiye'ye kaçak tuz 
ısdkanllar haklkında ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — 1'2 nci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

1!2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde, kabul edilmliş-

IBAŞKAN — 12 nci madde üzeninde söz iste
yen?... Yok.| 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kalbul edilmiş
tir. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ive Taklibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci mad
deleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası 
hükümlerine muhalefetten açimış kamu davaların
dan; 

a) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci mad-
Meri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkra
sının ıbu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece 
para cezaisi verilmesini gerektiren tutuklu veya hü
kümlüler derhal tahliye edilirler. 

b) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci madde
leri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası
nın bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece pa
ra cezası verilmesini gerektirenler hakkında verilmiş 
ve henüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet kararları
nın sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olu
nur. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan do
layı daha önce tutuklu kalınan süreler ile infaz edil
mekte olan hürriyeti (bağlayıcı cezadan fiilen infaz-
ediimiş olan süreler 647 sayıliı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
birinci (bendinde cürümler için gösterilen asgarî had
de ıgöre hesap edilerek mahsup edilir. 

2. (Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun 1 inci maddesinin (F) ibendi ile Ek 3 üncü 
maddesi hükümlerine aykırı davranıştan dolayı; 

a) Yapılmaklta olan takibatın durdurulmasına, 
b) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırt

masına, 
Karar veril'ir. 
c) Bu suçlardan 'tutuklu veya hükümlü olanlar 

derhal (tahliye edilir, mahkûmiyet hükümleri infaz 
edilmez ve hükmün kanunî neticeleri kalkar. 

3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyarınca 
halklarında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanuna göre dalva açılmış olup da, 3078 sa
yılı Tuz Kanununun 27 nci maddesinin hu Kanunla 
değişjik hükümlerine ıgöre kapsam dışında kalan tu
tuklu veya hükümlüler 'derhal 'tahliye edilir. 191® sa
yılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan 
mahkûmiyet hükümleri inifaz edilmez ve hükmün 'bü
tün kanunî neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hüküm
lülükte fiilen geçirilen süreler 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının birindi 'bendinde cürümler için gösterilen 
asgarî hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı Tuz Ka
nununa göre hükmedilen para cezasından mahsup 
edilir. 

IBAŞKAN — Geçici madlde üzerinde söz iste
yen?^ Yok. 
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Geçici maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici madde 'kabul edilmiştir. 

il 2 nci maddeyi 13 üncü madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 13. — Bu Kânun yayımı tarihinde yü-
rürülüğe girer. 

JBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi 14 üncü madde olarak okutu

yorum : 
MADDE 14. — Bu Kanun bükümlerini Balkan

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

Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UĞUR ENER {Kütahya) — iBLr redaksiyon duru
mu var onu arz etmek işitiyorum. 

Sayın Başkan, bu geçici maddeden sonra gelen 1 
ralkamınm kaldırılmasını, kanunun başlığındaki «aynı 
'kanuna bir ek madde» ibaresindelki «bir» ^kelimesi ye
rine de «üç» kelimesinin getirilmesini istiyoruz. Maru
zatımız bu kadardır efendim, 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, izin verirseniz bir hususu 
açıklayayım, daha doğrusu arkadaşımızın beyanını 
tashih edeyim. Geçici madde 1 değildir, o geçici mad
denin birinci fikrasıdır, aHtta da ikinci fıkrası vardır. 

BAŞKAN — Biz de geçici madde olarak okuduk. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Madde numarası değildir efendim., 

BAŞKAN — Başlığı komisyonun bu düzeltme 
talebine uygun olarak yeniden okutup oylarınıza su
nacağım. 

•19r8 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Ka
nuna Üç Ek Madde İlavesiyle 1H77 Sayılı Tütün ve 
Tütün Tekel Hakkındaki Kanunun 44 üncü Mad
desinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 
27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun. 

(BAŞKAN — Bu maddî hatanın, ilave edilen mad
de sebebiyle başlığının bu şekilde düzeltilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kalbul edenler..,* Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde açık oylama ta
lebi yardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının tümünün 

ad okunarak açık oylamaya sunulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Cahit Tutum 
Ağrı Balıkesir 

Erol Ağagil Ruşan Işın 
Kırklareli Sivas 

Kâzım İpek Selahat'tin Taflıoğlu 
Amasya Yozgat 

Sabit Batuımhı Ömer Kuşhan 
İstanbul Kars 

Selçuk Akıncı Durcan Emiırbayer 
Tekirdağ İzmir 

Hüseyin Aydemir Davut Abacıtgil 
İzmir Balıkesir 

Veysel Varol Mehmet Azizoğlu 
Erzincan Bursa 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

BAŞKAN — Şimdi açık oylama talebi için ye
tersayı var mıdır bunu kontrol edeceğiz. 

(Paşa Sarıoğlu?.. Burada. 
Cahit Tutum?.. Burada. 
Erol Ağagil?.. Burada. 
Ruşan Işın?.. Burada. 
Kâzım İpek?.. Burada. 
SelahaJttin Taflıoğlu?.. Burada. 
Selçuk Akıncı?.. Burada. 
ISalbüt Batuımlu?.. Burada. 
Ömer Kuşhan?.. Burada. 
Durcan Emkbayer?.. Burada. 
Hüseyin Aydemir?.. Burada. 
Orhan Otağ?.. Burada. 
Davut Abacıgil?.. Burada. 
Veysel Varol?.. Burada. 
Mehmet Azizoğlu?.. Burada. 
Yeterli sayı vardır^ 
Şimdi, oylamanın ad okunmak sureitiyle yapılma

sı ile ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın diğer şeklini oylayacağız efendim. 
Kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle 

açık oylama işleminin yerine getirilmesini oylarınıza... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kürsünün önüne 

neden koymuyorsunuz? Onu oylayın Sayın Bfaşkanım. 
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BAŞKAM — Efendim, Tüzükteki oylama şekil
leri sırasının birincisi bu. Biz, sizin teklifinizin ay
kırı olması sebebiyle en son sekini oyladık. Bu iti
barla yeniden birinci şekline dönüyoruz. Bu kabul 
edilmediği takdirde de diğerini oylayacağız. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaş
tırılması suretiyle yapılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edil
miştir; açık oylama işlemi, kupaların sıralar arasında 
dolaştırılması suretiyle yapılacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
^Oyların toplanmasına başlandı) 

6. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dair 7.5.1985 tarih ve 3198 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (lj'699, 
31794) (S. Sayısı: 333) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın mffletvekilleri, 333 sıra sa
yılı Kanun tasarısı için yapılan açık oylamanın so
nuçlarım arz ediyorum : 

Yapılan açık oylamaya 307 milletvekilli katılmış; 
lı66 kalbul, 125 ret, 15 çekimser oyu kullanılmıştır, 
1 geçersiz oy çıkmıştır. 

IBu suretle 333 sıra sayılı kanun tasarısı kanun
laşmıştır. 

8. — Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/694) (S. Sayısı : 335) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kıs
mının '8 inci sırasında 'bulunan; Serbest Bölgeler Ka
nunu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe, Komisyonları raporları müzakeresine geçi
yoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini almış bulunmak
tadırlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla
rınıza arz edeceğim. 

(Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler..* 
Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa
yın İsmail Şengün; buyurunuz efendim. 

(iy 335 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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MDP GRÖBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı ile 'ilgili ola
rak Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşlerini sunu
yorum. 

'Değerli arlcadaşlarım, etrafımıza bakıyoruz, kom
şu ülkeler, Ortadoğu ve Akdeniz ülkeleri, takriben 
15 ülkede 401tan fazla serbest 'bölge statüsü içinde 
çalışan 'bölgeler mevcut. Bunun bazısına serbest li
man deniyor, bazılarına serbest ticaret bölgesi adı 
vermiyor ve Jbazılarına serbest sanayi bölgesi deniyor, 
ihracata hazırlama 'bölgesi adı veriliyor muhtelif 
isimler altında serbest 'bölgeler yıllardan beri faali-
/ette bulunuyor. 

Serbest bölgeler ihracata yönelik sanayileşme poli
tikasının bir aracıdır. Milliyetçi Demokrasi Partisi
nin programında, «Temel Esaslar Kitabı» nda serbest 
bölgelerle ilgili olarak şunlar söyleniyor : «Dış tica
ret bakımından önemli bir limanda bir bölgenin veya 
belirli bir yerin 'serbest bölge olarak tespiti oldukça 
esticiye dayanan ve birçok ülkelerde uygulanan bir ti
caret yoludur. Böyle bir bölgenin tesisi ile ülkeler, 
ülke içi sızmaları konltrol altına almak kaydıyla, dış 
ticarette uyguladıkları sınırlamaları ve Gümrük Ver
gisini serbest bölge içinde kısmen veya tamamen kal
dırmaktadır. Bu suretle, serbest bölgelerde yaratılan 
ticarî faaliyet, liman hizmetleri ve yapılan yatırımlar 
ülke ekonomisine sürekli yararlar sağlamaktadır. 

Ülkemizde serbest bölgelerle İlgili mevzuat 1953 
yılında 6209 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş ise de, 
herhangi bir uygulamaya geçilememiştir. Buna kar
şılık ülkemizin dış 'ödemeleri dengede tutabilmek için 
döviz kazanmaya ihtiyacı vardır. Son yıllara kadar iç 
talep ve iç piyasaya dönük bir üretim ve pazarlama 
yapısına sahip olan ülkemizin dışa açılması ve diğer 
ülkelerle olan ticarî ilişkilerini artırarak rekabet 'gü
cünü gelişibirmesi şarttır. 

Diğer taraftan ülkemiz, yüksek satın alma gücüne 
sahip olan petrol üreticisi ülkelerle, sanayleşmiş ül
keler arasında bir tmevkidedir. Sonuç olarak, önemi 
ihraç 'limanlarımızda ihdas edilecek serbest bölgeler 
vasıtasıyla ithalatımızda ve ihraç mallarımızın tanı
tılmaları ve pazarlanmalarında, tesislerin gereksiz stok 
yapmadan, düzenli ve ucuz maliyetle faaliyetlerini yü-
rü'taıelerinkie sürekli 'kolaylıklar sağlanacağı şüphe
sizdir. 

Ayrıca, yabancı 'sermayenin 'bu bölgelerde yapa
cağı yatırımlardan, liman, depolama ve nakliye hiz
metlerinden döv*iz kazanılacağı gibi, yeni iş alanları 
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da açılacaktır. Bu bölgeler vasıtasıyla diğer ülkelerin 
mallarının başka ülkelere satılmasına imkân veren 
reekspOirt /ve sviç işleunlerlinden yararlanılacaktır. 

IBu 'imkânları dikkate alan ptaı'tilmiz, dış ticarete 
açık önemli limanlarımızdan (başlamak üzere ülke
mizde ıseılbest bölgeler tösis'ine gereken önemi verecek
tir. 'Bu amaçla (mevzuatta, özellikle (gümrük ve kam
biyo mevzuatında gerekli görülen yeni düzenlemeler 
yapılacaktur.» 

ıSayın rdiiletvekileri, aynı konuda Anavatan Par
i s ! Hükümet Programında da şu sözler yer almakta
dır : «Serbest iböligelerin, genel olarak 'ihracatın artı-
rılmaisında olduğu kadar, doğrudan hizmet ihracında 
öniemli bir araç olduğuna ve bu yüzden de süratle te
slis edilmesi gerektiğine inanıyoruz.» 

Değerli milletvekilleri, her iki parti programında 
ehemımliyetle değinlilen serlbest Ibölıge konusunda 'güdü
len amaçları kısaca şöyle özetlemek mümkündür : 

Her şeyden önce serbest bölge kurmakla ödemeler 
dengesi açıklarının kapatılması amaçlanmaktadır. 

(tsltihdam sorununa (bir çözüm getirilmek istennıek-
tedir.ı 

Teknoloji Jtrans'ferler'inin gerçeMeştirilmesi ve iş
gücü eğitiminin sağlanması umulmaktadır. 

Yeni sanayii alanlarının geliştirilmesi ve bunların 
yurt içi sanayileriyle Mşkıilendlirimesi düşünülmek
tedir., 

Acaba dünyalda mevcut ve sayıları bir ifadeye gö
re 450 yli aşkın serbest bölgeler 'ihdas edildikleri, ku
ruldukları takdirde, derhal yerli ve yabancı firmala
rın teveccühlerine ımazhar olmakta mıdırlar? Tabiî ki 
hayır. Firma için daima tek ve en önemli motiv, (ma
liyetin azaltılmasıdır. Maiyetin azaltılmasında da, bü
tün arkadaşlarınun takdir edeceği gibi, coğrafî konum 
gaydt önernl'idir, 

Serbest bölgenin deniz kıyısında olması, önemli 
transit yolları üzerinde bulunması gerekir. 

O ülkede politik 'istikrar da serbest bölgenin ku
rulmasında. aranılan başlıca faktörlerden birisidir. Po
litik istilkrar yanında ülkede sosyal dengen'in de ımev-
cudiyetline önem verilir. 

Bürokratik önlemlerin müimkün olduğu ölçüde 
azaltılmış olması beklenir. 

Nihayet değerli arkadaşlliarım, en önemli noktalar
dan birisi altyapı tesislerinin tamamlanımrş olmasıdır. 
Enerji, su, kanalizasyon, iletişim ve ulaşım gibi ha
yatî önemi haiz olan her ekonomi faaliyet için ge
rekli bulunan hazırlıkların tamamlanması ve diğer ül
kelere göre mümkün olduğu ölçüde ucuza mal edil-
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mesi gerekir ve işgücü yönünden ise serbest bölgeler
de bol işgücü aranır, ucuz işgücü aranır, tş anlaşimaz-
lıkları ve grevlerin de mümkün lollduğu ölçüde alt dü
zeyde tutulmuş olmasınla dikkat edilir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi 'buraya kadar ifade 
ettiğim fikirler içinde ve ışığında önümüzdeki kanun 
taisarısına bir göz atalım. 

önümüzdeki kanun tasarısı serbest 'bölgelerle ilgili 
olarak çok açık bir organizasyonu maalesef ortaya 
koymamaktadır. Devlet Planlama Teşkilatımızla ilgi
li olarak 223 sayılı bir kanun hükimüöde kararname 
mevcuttur. Bu Kanun hükmündeki kararname elan 
Plan ve Bütçe Komisyonundadır, görüşülmek üzere 
sıra bdkleımektedir ve bu Kamum hükmündeki karar
name içinde büyükçe bir bölüm, «Serbest Bölgeler 
Başkanlığı» başlığı altında yer almaktadır., 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşkilatı 
her şeyden önce istişarî bir kuruluşltur. Görevleri de 
Anayasalda açıkça belirtilmiştir. 1982 Anayasamızda 
Devlet Planlama Teşkilatının 'başlıca görevinin plan
lamak olduğu gayet açık olarak serdedilmiştir. Dev
let Planlama Teşkilatımız icraî bir kuruluş değildir, ol
mamalıdır. Ona icraî görevler verildikçe biz korkarız 
ki, esas görevi ihmale uğrar . ve uğramaktadır da.; 
Nitekim serbest piyasa mekanizmasının uygulandığı 
ekonomilerde değerli arkadaşlarım, zaman zaman ba
zı aksamalar ortaya çıkar ve bu aksamalar birtakım 
kamusal düzenlemelerle giderilmek gerekir. İşte bu 
noktada Devlet Planlama Teşkilatı derhal devreye 
girmelidir, örneğin, gelir bölüşümü ve göreli fiyat
lar 'konusunda politik analizler yapmalıdır kir, ken
disine düşen görevi yaptım, yerine getirdim diyebil-
sin. 

Sadece serbest bölgeler konusunu ele alalım. Kısa 
ve orta vadeli mukayeseli üstünlüklerin araştırılması, 
ortaya konulması gerekir k'i, yarın serbest bölgeler 
faaliyete geçtiğinde buralara daha çok hangi üretim 
dallarının yerleştirilmesi, buralarda faaliyet göstermesi 
gerektiği hususunda ilmî verilere, açık görüşlere sa
hip olalım, 'işte Devlet Planlama Teşkilatının görevi 
budur; planlamaktır ve üstişarî birtakım mütalaalar 
venmektür, icraî kuruluş olmak değildir. Denecek k'i, 
yıllardan beri Devlet Planlama Teşkilatı 'içinde Teşvik 
ve Uygulama Dairesi var. Evet var. 

Değerli arkadaşlarım, o dairenin ismi herhalde 
teşviktir; fakat sadece uygulama değildir, uygulama
nın denetimidir. Uygulamanın denetâımM ise icraî 
bir üş olarak görmemekteyiz. 

Devlet Planlama Teşkilatımız, kendisine Anayasay-
. la verilen bu görevleri yapacağına, son günlerde he-
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pimizin dikkatini çekmekte olduğu gibi Zaman zaman 
maden kanun tasarıları hazırlaımaklta ve bakanlıklar 
üstü bir kuruluş hüviyeHM sanki izhar etmektedir. 
Devlet Planlama Teşkilatımız bugün araştırmacıların 
değil ve fakat uygulamacı bazı memudarımızın yer 
aldığı bir kuruluş hüviyetine girmektedir. 

Değerli arkadaşlarıim, hükümetten sormak isterim; 
dünyanın neresinde, hangi ıseribest bölgeler, eğer ora
da devlet planlama teşkilatı varsa, oraya bağlanır?. 
. (Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, Türkiye mevcut in- . 

san potansiyeli birikimi ve tecrülbesi'yle bazı konular
da dünyaya örnek olacaktır. Bundan şek ye şüphe 
etmek istemiyoruz. Ancak Devlet Planlama Teşkila
tı gibi istişarî bir kuruluşu icracı mevkiinde görmek 
istemediğimizi de hassaten burada ifade etmek isti
yoruz., 

Devlet Planlama Teşkilatı hakkındaki kanun 
hükmündeki kararnameye biraz önce değinmiştim. 
Bu kararname henüz kanunlaşmamıştır, henüz -Plan 
ve Bütçe Komisyonumuzda ele alınmamıştır ve he
nüz Genel Kurulumuza inmemiştir. Şimdi sormak 
isterim; Meclisin millî iradesi, söz konusu kanun (hük
mündeki kararnamede yer alan serbest bölgeleri red
dedecek olsa ne yapacağız? Mümkün değil midir? 
İktidarın çoğunluğunla rağmen bu Meclis iradesini or-
t)aya koyup, Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili kanun 
hükmündeki kararnamedeki serbest bölgeleri reddede
bilir m!i edemez mi? Eder. 

Değerli arkadaşlarım, o halde, demekki burada da 
bir usulî eksikliğimiz ortaya çıkmaktadır. Bu nokta
da ben, değerli Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan
lık Divanından rica ediyorum, eğer kanun hükmün
deki kararnameler söz konusu ise ve bir tasarıyla 
-Iburada görüşülmekte olan tasarıyla- ilgili ise, lütfen 
önce onu görüşsünler, sonra 'ilgili tasarıyı buraya ge
tirsinler., 

Değerli arkadaşlarım, serbest bölgeler Devlet Plan
lama Teşkilatı... 

BAŞKAN — Sayın Şengün, 4 dakikanız kalmıştır; 
onu hatırlatmak için rahatsız ettim. 

Buyurun, devam edin. 
ÎSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan.. 
, Değerli arkadaşlarım, «Peki, ıseribest bölgeler Dev

let Planlama Teşkilatına bağlı olmasın da, nasü ol
sun?» diyebilirsiniz. Zaten bize, yani muhalefete sık 
sık yönelttiğiniz suallerden birisi de «Alternatifiniz 
nedir?» sorusudur. Elbette bizim de kendimize göre 
birtakım düşüncelerimizin olduğunu hemen ifade ede

lim. «Temel Esaslar» adlı kitabımızda, serbest böl
gelere büyükçe bir yer ayırdığımıza göre, bizim de 
bu konuda Ibir çözüm şekli önereceğimiz tabiîdir. 

(Değerli arkadaşlarım, serbest bölgeler dünyanın 
birçok yerinde sanayi ve ticaret bakanlıklarına veya 
varsa, deniz ıbakanlığma bağlıdır. O nedende biz, ser
best 'bölgeler için en iyi çözüm şeklinin, tfüzelkişüğe 
sahip katma bütçeli ıbir idare olabileceğini söylüyo
ruz. 

Biraz sonra vaktin müsaadesi nispetinde ifade ede
ceğim gibi, önümüzdeki tasarıda, serbest bölgelerin 
kurulması,, işletilmesi, tanıtılması, gerekli araştırma
ların yapılması vesaire için bir döviz fonu kurulması 
önerilmekte ve bu döviz fonu da direkt olarak Dev
let Planlama Müsteşarlığına bağlanmaktadır. Yani, 
bugüne kadar hükümetin takip ettiği yol aynen iz
lenmekte ve bütçe dışı yeni bir fon ortaya atılmak
tadır. Bütün pratikliğine rağmen ^(iktidarın ifade et
tiği üzere) biz kesinlikle bu fonların karşısındayız. 
Bütçenin birliği ve tekliği prensibine bağlıyız ve o 
nedenle bu fon hikâyesine (burada da karşı çıkmak
tayız. Gene o nedenle, bu işin çözümünün tüzelkişi
liğe haiz katma bütçeli Ibir idareyle de yapıHabüece-
ğine ve istenen amaçlara Zamanında ulaşılacağına 
kesinlikle inıanıyoruz. 

(Değerli arkadaşlarım, eğer sözünü ettiğimiz bu fon 
Devlet Planlaıma Müsteşarlığına bağlanırsa, endişe ede
rim ki, bu kuruluşumuz belki de yakın bir (gelecekte 
büyük bir gücü elinde bulunduran, haşmetli, kudret
li bir malî kuruluş olma vasfını da taşıyacaktır. 

Üzerinde duracağımız diğer bir husus ise, ıseribest 
bölgelerin kurulması şekliyle ilgilidir: 

Değerli arkadaşlarım, tasvip ettiğimiz, onayladığı
mız yeni Ibir düzenlemeye, geçiyoruz. Bu düzenlemeye 
geçerken birtakım zorluklarla karşılaşılacağı gayet ta
biîdir. Bu düzenlemeye geçilirken birtakım istimlak
lerin zarurî olarak yapılacağı da tabiîdir; tasarıda da 
bununla ilgili hükümler vardır. Şimdi bliz tutuyoruz 
serbest bölgelerin kumıtaası işini hükümete olduğu ka
dar, yerli veya yabancı (gerçek veya tüzelkişüere de 
bırafcabiMyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, (başlamakta olduğumuz yenli 
bir hareketin başlangıcında hükümetin münhasıran 
serlbest bölgeler kurulmasıyla ilgilenmesi ve bu işi üst
lenmesi gerekir. Serbest bölgeler kurulması konusu
nun yabancı veya yerli gerçek veya tüzelkişilere bı
rakılmaması yerinde olur kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan 'tasarının 
serlbest bölgelerle ilgili olarak kurulma, işletilme ve 
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özellikle Ideneüimle ilgili hükümleri gayet yetersiz
dir. Kaçakçılığın önlenmesi 'serbest bölgeler yönünden 
büyük önem taşır. Kaldı ki değerli arkadaşlarım, eğer 
birtakım sızmalar söz konusu ise, kaçakçılık ihtimali 
yüksek ise, bizim seribest bölgelerden beklentilerimiz 
.gerçekleşmeyecektir. 'Bu fevkalade önemli hususta, 
maalesef tasarıda herhangi bir açıklık, hüküm, madde 
yer almamaktadır., 

Değerli milletvekilleri, bütün dünyada serbest böl-. 
ıgeler söz konusu olduğundan, yabancılara tanınan 
hakların daima bir süresi ve sınırı ortaya konmuştur. 
îla nihaye yabancılara aynî haklar tanınmamaktadır. 
Bir zaman sınırı da getirilmektedir. Vergi vesaire 
muafiyetleri, bu tasarıda olduğu gibi, sonsuz değildir. 
Ben hükümetimizden, kendileri konuya yakınen vakıf-
oldukları 'için, bizdeki kadar ayrıcalık, imtiyazın ta
nındığı kaç tane serbest bölge dünyada vardır sor
mak istiyorum? 

Sayın 'milletvekilleri, serbest bölge müdürlüklerin
den bahsedilmektedir; fakat birıaz önce sizlere söy
lemeye çalıştığım serbest bölgeler başkanlığı lafı ta
sarıda bıiçbk zaman geçmemektedir. Belki die sadece 
Devlet Planlama Teşkilatı ifadesi yer aldığı için kâfi 
görülmekltedlir: fakat 'açık olan şey şudur ki, serbest 
bölgeler başkanlığı ve bölgeler içinde serbest bölge 
müdürlükleri arasında 'bir ilişki, bir koordinasyon ola
caktır ki, arıyoruz, arıyoruz tasarıda bununla da ilgili 
'bir hüküm maalesef bulamıyoruz. 'Sadece bize ifade 
edilen, tasarının dışında, serbest bölgelerin vilayetler
de valiiklere bağlı olacağı hususudur; 'bunu da hay
retle karşılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz 5 dakika geç
miştir. Bu 'itibarla toparlamanızı rica ediyorum. Da
ha evvel hatırlaltoıam-m sebebi birçok konularda tek
rarlamalar vardı, o tekrarları kısaltmanız vesilesiyle 
söylemiştim. iBu itibarla toparlayınız. 

İSMAİL ŞENGÜN ^Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan^ 

Değerli arkadaşlarım; yabancı uyrukluların ça
lışma esaslarının Ibir yönetmelikle belirtileceği ifade 
edilmliştir. Bunun dışında da teslis ve geliştirme döviz 
fonuna tahsilatın ve fondan yapılacak harcamalara ait 
usul ve esasların da yönetmeliğe bırakıldığını ıgör-
mekiteyiz. Bizler, Ibu önemli maddelerin yönetmelikler 
yolu ile ele alınmasına taraftar değiliz. 

Seribest bölgede faaliyette bulunan firmaların 
sermaye, kâr ve temettülerıinlin yurt dışına götürüle-
bilımeleri konusunda açık bir hüküm de bulunma-
malk'tadır. iBel'k'i Devlet ıPlanlama Teşkilatlımız, bunu 

ruhsat verirken kararlaştıracaktır; ama bunun kısımen 
veya tamamen nasıl olacağının garantisinin madde 
metninde yer alması gerekirdi.; 

(Benzer bir husus da, bankacılık, sigortacılık ve 
diğer hizmetilerle 'ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bankalara tanınacak ayrıcalılkların ne olduğu konu
sunda da tasarıda bir sarahat yoktur.. 

Serbest böJgedekti ticarî, sınaî faaliyetin, benzeri 
yurt İÇİ faaliyetlere getireceği olumsuz rekabeti önle
yecek düzen ve hükümlere de tasarıda maalesef yer 
verilmemliştlir. Halbuki, bu hususların kanun tedvi
ninde göz önünde bulundurulduğu genel gerekçede 
belMüımekte idi. 

Değerli mlletvdkilleri, tasarı, ülke menfaatları ve 
şirketlere tanınan ayrıcalıkları dengeleyecek hükümler
den yoksundur ve oldukça muğlaktır. Ümit bağlanan 
bir hareketin bu tasarı ile başarıya ulaşacağından kuş
ku duyduğumuzu ifade eder, yüce Meclise Milliyetçi 
Demokrasi Partilisi Grubu adına en derin saygılarımı 
sunarım. (IMDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
334 sıra sayılı kanun tasarı için oyunu kullan

mayan var mı? Yok. 
Oy toplama işlemi tamamlanmıştır, oy kupaları 

kaldırılsın. 
'(Oyların ayrımına başlandı.) 
'BAŞKAN — Başkaca söz isteyen var mı? Yok. 
Kanun tasarısının maddelerline geçilmesi hususunu 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir, 

il indi maddeyi okutuyorum : 

Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı 

BtRfNaİ 'BÖLÜM 
Genel Hükümler1 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun, Türkiye\ie ihracat için 

yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve tek
noloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiya
cını ucuz ve düzenli şekilde .temin etmek, dış finans
man ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmak 
üzere, serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının 
tayini, yönet'imi, faaliyet konularının belirlenmesi, İş
letilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili 
hususları kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok, 

II iinci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 
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2 nci üinatdideyi okutuyorum : 
YeUki 
MADDE 2. — Türlkiiye'de sedbe&t bölgelerin yer 

ve sınıd'annı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Serbest 'bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, 

yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerce kurul-
masırıa, işletilmesine Balkanlar Kurulunca izlin veri
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Melen. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; serbest bölge kurulmasına dair olan 
görüşlerimizi grubumuz adına konuşan arkadaşları
mız izah etti. 

Esasen Serbest Bölge Kanunu 1953 yılında çık
mıştır. 30 küsur yıldan beri uygulama alanına kona
mamıştır. Benim gördüğüme göre, bu daha çok em
niyet sebebiyle olmuştur; Türkiye'nin emniyeti ba
kımından buna cesaret edilememiştir. Nihayet Ulu
su Hükümeti tarafından buna karar verilmiş ve te
şebbüse girilmiştir. Şüphesiz, karar yerindedir. Filva
ki, emniyet müalhazaları bugün de vardır; ama o 
tehlikeyi ortadan kaldıracak iyi bir düzenleme ol
duğu takdirde şüphesiz o mahzur da ortadan kalkar. 

1953 yılında kabul edilen kanunda, serbest böl
geleri hükümet kurar, yetki hükümete verilmiştir. 
Bu defa getirilen rejim ondan farklıdır. Serbest böl
gelerin yerlerüni hıütkülmeft ıtiayün eder; fafcaıt serbest 
bölgeleri fcurımava verli ve yabancı firmaları, memur 
edebilir, yani firmalara izin verebilir. Bu sebeple 
Türkiye'de serbest bölge kurmak için her memleket 
müracaat edebilecektir her firma müracaat edecektir 
ve bu kurma yetkisini hükümet, bu tasarı kabul edil
diği takdirde kendisi kurmayacak yerli VÖ yabancı 
firmalara verecektir. 

Serbest bölgeler kurulması, için şüphesiz istimlaklar 
yapılacaktır, Belki o bölgede vatandaş varsa, halk bo
şaltılacaktır, onlara tazminat verilecektir; birçok mese
le ortaya çıkabilecektir. İstimlaki, tazminatı ve halkın 
boşaltılmasını bir firma kanalıyla halletmek, onun eliy
le yaptırmak kanaatimce sakncalıdır. Eski kanunda ol-
olduğu gibi, serbest bölgeyi hükümet kurmalıdır. Arka
daşımızın ifade ettiği gibi, bunun için bir katma bütçeli 
daire ve tüzelkişilik kurmak lazımdır. Serbest bölgeleri 
hükümet kurar; çünkü bunu tanzim etmek çok önem
lidir. Asayiş bakımından, emniyet bakımından, güm
rük bakımından, kaçakçılık bakımlarından çeşitli ted
birler almak lazımdır ki, bunu ancak hükümet ala
bilir. Bunu firmalara veremez, firmalara verilmesi fev

kalade sakıncalıdır. Aynı zamanda halkı da rencide 
etmiş oluruz. Bilmem, yabancı bir petrol şirketi ge
lip tesis kuracak, onun adına oradan halkı tahliye 
edeceğiz, istimlak yapacağız, şunu yapacağız, bunu 
yapacağız. 

Bu bir amme hizmetidir, devlet yapmalı, hükü
met yapmalı; serbest bölgeyi hükümet kurmalı ve 
orada çalışacak firmalara depo kurmak, fabrika kur
mak, işletme tesisleri kurmak vesaire kurmak için 
izin vermelidir. Normal olanı budur. Bu şekilde 
serbest bölgeler kurulursa, az çok düzenli şekilde 
işleyebilir; ama, bunu firmalara ihale ettiğiniz tak
dirde, tıpkı aşar mültezimleri gibi firmaları ortaya 
koyacaksınız, ki onun her bakımdan sakıncası vardır. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci nokta, hükümeti de 
müşkül mevkie koyarız. Yunanlılar gelecektir, göste
rilen yerlerden Ege'de veya birçok yerlerde bölgeler 
kurmak isteyeceklerdir. Hükümetin onlara müsaade 
verip vermemesi bir konudur. Arkasından komünist 
memleketler gelecekler serbest bölgeler kurmak iste
yeceklerdir, komünistlere serbest bölge kurdurma 
müsaadesi vermek için uzun uzun düşünmek lazım
dır. Sanıyorum bunu da hükümetin göze alması 
mümkün değildir, yapamayacaktır. Bu durumda, 
muhtelif memleketlere farklı muameleler yapma du
rumuna girerek ve o memleketlerle olan münasebeti 
bakımından çok müşkül vaziyete girecektir. Reddet
tiği takdirde belki iktisadî mukabeleye de maruz 
kalacaktır. 

Bu sebeple verilmiş olan bir önergemiz vardır. 
Eski kanunda, yani 1953 yılında kabul edilen kanun
da olduğu gibi, serbest bölgeleri müsaade edin hü
kümet kursun. Serbest bölgelerin işletilmesini, vesai-
resini, imtiyazını bilahara hükümet firmalara vere
bilir; fakat kuruluş behemahal hükümet eliyle ol
malıdır. Aksi takdirde serbest bölgeler nizamı bu 
memleketin başına büyük dertler açabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; bu maddenin bu şekliyle tedvin edil
mesi, bu şekilde kaleme alınması, serbest bölgelerin 
bugünkü dünya tatbikatına bir paralellik getirmekte
dir. 

Aslında, 1953 yılında çıkarılan 6209 sayılı Ser
best 'Bölgeler Kanununda da buna benzer hükümler 
vardır. Sadece orada, Sayın Melen'in de ifade ettiği 

335 — 



T. B. M. M. B : 107 

gibi,, daha çok işletilme safhasında başkalarına, yani 
özel ve tüzelkişilere serbest bölgelerin verilmesi ba
his konusu iken, burada kurma safhasında da bu 
imkân getirilmiştir. 'Bu husus, şüphesiz ki, bazı yer
lerde kurulacak olan serbest bölgelerin kurulmasın
da Türkiye'ye hem finansman yönünden, hem de 
zaman yönünden büyük bir kaynak sağlayacaktır. 

Bu bakımdan, biz bütün ülkelere eşit muamele 
yapar mıyız, yapmaz mıyız veyahut da her gelen tek
life evet dermiyiz, demez miyiz meselesi, doğrudan 
doğruya hükümetlerin inhisarında olan bir konudur. 
Eğer herhangi bir teklif, bu memleketin menfaatla-
rına uygun düşmüyor ise, bu memleketin ve bu mil
letin birtakım projelerine uygun düşmüyor ise, şüp
hesiz ki o konuda müsaade verilmez, ki bugünkü ya
bancı sermaye tatbikatında da buna benzer durum
lar vardır. Şöyleki, Türkiye'ye müracaat eden her 
ya'bancı sermaye projesine müracaat edildiği şart
larıyla evet denilmez. Ona birtakım şartlar ileri sü
rülür, birtakım pazarlıklar yapılır ve memleketin men
faati nerede ise, karşı ile yapılan pazarlıklar sonu
cunda bir noktaya varılır ve ona göre müsaade edilir. 
Dolayısıyla bu meselede her gelene biz, olduğu 
gibi müsaade edeceğiz, birtakım istemediğimiz kim
selere, istemediğimiz yerlere, istemediğimiz projelere 
müsaade edeceğiz anlamı kesinlikle çıkmaz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bozkurt, konuşma süreniz 5 da

kikadır. 
ONURAL ŞEREF İBOZKÜRT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; serbest bölge
ler konusunda bizi ciddi endişelere sevk eden birtakım 
noktalar vardır; o noktaları müsaadenizle bu kısa 
süre içerisinde anahatları itibariyle arz etmek iste
riz. 

Dünvadaki mevcut uygulama tetkik edilecek olur
sa, halihazırda kurulu bulunan serbest bölgelerde 
işçi ücretlerinin son derece düşük olduğu gözlen
mektedir. Bir bakıma serbest bölgenin itıdasmdaki 
maksat da, orada ucuz emek bulunmasıdır. Yaban
cı sermayeyi, herhangi bir serbest bölge alanını ca
zip hale getirdiği için çeken noktaların temelinde, 
o bölgedeki emek ya da işçi potansiyelinin yüksek 
olması, ücretlerin düşük bulunmasıdır. Serbest böl
ge uygulaması, esasen orada mevcut bulunan düşük 
ücretin yükseltilmesi istikametinde bir etkide de bu
lunamamıştır. 

İkinci bir husus; serbest bölgelerde, özellikle çev
rede kirlilik yaratan teknolojilerin ya da sektörlerin 
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J kurulmuş olmasıdır. Gerçekten petro - kimya ya da 
zehirli artıklar çevrenin sağlığı açısından zarar ver-

I mesi muhtemel artıklar bırakabilen sanayiler özel-
I likle serbest bölgelerde oluşmaktadır. Bu serbest 
I bölge konusu da dünyada şimdiye kadar karşılaştığı-
I mız uygulamaların ortaya çıkardığı bir sonuçtur. 
I Diğer bir nokta da, serbest bölge uygulamasında 
I o bölgenin coğrafî sınırları içinde bulunan ülkenin 
I hükümranlık haklarıyla ilgili birtakım olumsuz uy-
I gulamaların da ortaya çıkmış olmasıdır. Gerçekten 
I serbest bölgelerde faaliyette bulunan sektörler için 
I birtakım vergi muafiyetleri, vergi bağışıklıkları orta-
I ya konulmaktadır. Buna paralel olarak, o devletin 
I oradaki etkinliğinin büyük ölçüde zaafa uğradığı 

bir gerçektir. 
I Değerli arkadaşlarım, serbest bölge uygulaması 
I nın işaret etmek istediğimiz diğer bir sakıncası da, 
I bu bölgelerin yabancı sermayeyi oraya çekebilmesi 
I için »bir altyapıyı gerektirmiş olmasıdır. Gerçekten 
j vabancı sermayenin serbest bölgeye yatırım yapa-
I bilmesi için esas itibariyle o bölgede kurulacak sa-
I nayi tesislerinin kurulmasına elverecek oranda gayet 
I müJkem'me1! bir altyapının tesisi zorunludur, öylesine 
I bir altyapı ki, serbest bölgenin coğrafî sınırları içe

risinde bulunan ülkenin kaynaklarının bu altyapı 
j masrafını karşılayıp karşılayamayacağı noktasında, 
I karşılasa bile, onu kendi imkânları ve normal hüküm-
I ranlık sahası içinde kullansaydı sağlayacağı faydalar-
I la mukayese edilmesi halinde, ortaya ciddi tereddütler 
I çıkmaktadır. 

örneğin, küçük bir bölgede kurulacak mükem-
I mel altyapı hizmetlerinin finansmanını acaba ül-
I ke kendi imkânları içerisinde değerlendirse, sağlana-
I cak sonuçlar serbest bölgenin o ülkeye sağlayacağı 

faydalarla mukayese edilirse, doğrusu bu konuda 
I vapılacak yatırımın da ne derece uygun olacağını 

hesaba katmak gerekir. Bu düşünceler, serbest bölge-
I nin sakıncalarını belirleyen düşüncelerdir. 

I Bu noktayı tezekkür etmek ve serbest bölge kav-
I ramını ona göre değerlendirmek gerektiği düşünce

siyle yüce 'Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Savın milletvekilleri, 2 nci madde 
I üzerinde 2 milletvekili arkadaşım söz almış, gruplar 
I adına başkaca söz isteyen bulunmamaktadır. Bu iti

barla madde üzerindeki müzakere tamamlnamış bu-
I Ummaktadır. 

Madde üzerinde 3 önerge vardır, bu önergelerin 
görüşülmesinin zamanımızı biraz uzatacağı kanaa-

I tindeyiz. 
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Bu itibarla 2 nci maddenin müzakeresinin ta
mamlanmasına kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Serbest Bölgeler Kanun Tasa

rısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde deiğştiril-
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 2. — Türkiye'de sefbest bölgeler kur
maya ve bölge yerlerini tayine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

Ferit Melen tsmail Şengün 
Van Denizli 

Ertuğrul Gökgün Ali Mazhar Haznedar 
Aydın Ordu 

Mehmet Erdal Durukan 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Serbest Bölgeler Kanun Ta

sarısının 2 nci maddesinde yer alan «yerli veya ya
bancı gerçek veya tüzelkişiler» ibarelerinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer İsmail Şengün 
Ankara Denizli 

Arif Atalay Rıfat Bayazıt 
Adıyaman Kahramanmaraş 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
335 sıra sayılı Kanun Tasarısında 2 nci madde

nin ikinci fıkrasındaki «kurulmasına» kelimesinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Türkân Turgut Arıkan Cafer Tayyar Sadıklar 

Edirne Çanakkale 
Fehmi Memişoğlu Sedat Turan 

Rize Kayseri 
Ali Mazhar Haznedar Hilmi Biçer 

Ordu Sinop 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre tekrar 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşlarının 
önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Serbest Bölgeler Kanun Ta

sarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 2. — Türkiye'de serbest bölgeler kur
maya ve bölge yerlerini tayine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ AYOAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Ankara Milletvekili Ali Bozer ve arkadaşlarının 

önergesi : 

" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Serbest Bölgeler Kanun Ta

sarısının 2 nci maddesinde yer alan «yerli veya ya
bancı gerçek veya tüzelkişiler» ibarelerinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuvorum: Ka'bul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önerge ka'bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

335 sıra sayılı Kanun Tasarısında 2 nci madde
nin ikinci fıkrasındaki «kurulmasına» kelimesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE 'KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan buyurunuz (Alkışlar) 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında Serbest 
Bölgeler Yasasının çıkarılmasına hiç karşı değilim. 
Yalnız, 2 nci maddede gördüğünüz gibi, yabancı 
gerçek ve tüzelkişilerin, serbest bölgelerin kurulması 
yönünde yetkili ve etkili olmasını sakıncalı görü
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Mü
dürlüğünün yayınladığı ve bizlere dağıttığı bir kitap 
var; serbest bölgeler konusunda. O kitabı incele
dim, işletilmesine hak tanınmış, kurulmasına çok az, 
bir iki ülke dışında yok. İşletilmesine gerçek ve tüzel 
yabancı kişilere hak tanınmış. Bunu şu açıdan sa
kıncalı görüyorum: Bütçe Komisvonunda sayın 
bakanımıza, «bir yabancı, gerçek veya tüzelkişi ge
lip Türkiye'nin herhangi bir yerinde serbest bölge 
kurmak üzere sizden izin isterse verecek misiniz, vere
bilir misiniz?» diye sorduğumuzda, «Verebiliriz» de
diler. Bu bizi endişeye sevk etti. 

Türkiye'nin stratejik bir konumu var. Gerçi Ba
kanlar Kurulu bunu her zaman dikkate alabilir ama; 
yasaları gene ülkeler çerçevesinde düzenlemek ge
rekir. Herhangi bir stratejik açıdan sakıncalı olabile
cek yerde, bir yabancının talepte bulunmasını sakın
calı gördük, o açıdan «kurulması» kelimesinin me
tinden çıkarılmasını istedik. 

İkincisi, tasarıda açıklık yok. Kurulması öngörülü
yor; ama 5 inci maddede kamulaştırma konusu var. 
Kamulaştırma nasıl yapılacaik? Kamulaştırma Ka
nununa göre mi yapılacak? Bu 2 yasa arasındaki 
denge nasıl sağlanacak? Yasada bu konuda da açık
lık göremiyoruz. Kaldı ki, daha sonraki maddelerde 
göreceksiniz, altyapı meselesi, daha doğrusu gerek
çede, altyapısını fondan sağlama imkânı var. Acaba 

gelen kişi altyapıyı yapacak mı? Yoksa fondan mı 
altyapı yapılacak? Yasada bu konularda açıklık gö
rünmüyor. O nedenle «kurulması» kelimesinin çıka
rılması konusundaki önergemizi verdik. Takdir yü
ce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. (Bağımsızlar sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

7. — 1918 Sayılı Kaçakçûığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Aynı Kanunu Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 ün
cü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılt Tuz Kanu
nunun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
7.5 1985 Tarih ve 3197 sayılı Kanunun ve Anayasa
nın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/698, 3/793) (S. Sa
yısı : 334) (Devam) 

BAŞKAN — 334 sıra sayılı Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 321 üye katılmış; 186 kabul, 134 
ret, 1 çekimser ov kullanılmıştır. 

i Bu itibarla 334 sıra sayılı tasarı kanunlaşmıştır. 
| Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan, sözlü 

sorularla, gündemde bulunan ve gündeme girecek 
olan kanun tasarı ve teklifleriyle diğer konuları görüş
mek üzere 6 Haziran 1985 Perşembe günü saat 10.00' 

I da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
j Kapanma Saati : 19.35 
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21.12.1984 TarihU ve 3140 Sayıh 1985 MaU Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısına YerUen Oyların Sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

« 0 
307 
304 

3 

(Kanunlaşmıştır.) 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 

Halil İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
S udi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemovin 

j İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 

R A. Sabahattin Özbek 
jj Fahir SabunSş 

İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahıin 
fsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Ma'hmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arikan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhüttin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
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Sabahattin Eryurt 
Hilmfi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanhoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karsh 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE. 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demfirtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenıoğlu 

İSPARTA 
Fatlma Mihriban Erden 
MusıtaJfa Kemal Toğay 
tbralh'ilm Fevzi Yaman 

İÇEL 
'Hılkmöt Bicentürk 
Ali İhsan Elgin 
Rüştü Kâzıim Yücelen 

İSTANBUL 
Bdhiç Sadi Abbasoğlu 

' Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiız 
M. Vehbi Dinçerler 

Hayrettin Elmas 
Halil Orihan Ergüder 
îsmail Safa Giray 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh İter 
Doğan Kasaroğlu 
R. Ercümenıt Konıukman 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Turguıt özal 
İbrahim özdemir 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz'Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
tbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
Özdemir Peıhlüvanoğltı 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 

Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

. KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Cemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 

I Mehmet Necat Eldem 
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Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MÛŞ 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekıkı 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
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Mustafa Kemal Palaoglu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğhı 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçeli 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
'Salih Alcan 

Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal öademir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

l TUNCELİ 
İ Ali Rıdvan Yıldırım 
S • U Ş A K 
j Yusuf Demir 
f Mümtaz Güler 
i; 

î Mehmet Topaç 
VAN 

l Hüseyin Aydın Arvasi 
[ Mirza Kurşunluoğlu 
£ Ferit Melen 
\ YOZGAT 

Mehmet Bağçeci 

Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
tsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Neriman Elgin 

İSTANBUL 
Hüseyin Avni Güler 

KONYA 
Sabri Irmak 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Şevket Gedik 
Metin Üstünel 

AFYON 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

BALIKESİR 
Necat Tunçsiper 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 

BOLU 
-Ahmet Şamil Kazokoğlu 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 

HATAY 
İhsan Gürbüz 

İSPARTA 
Metin Altaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Mehmet Kafkaslıgil 
Akan Kavak 
Leyla Yeniay Klösieıoğlu 
Kemal özer 
Bilal Şişman 
Alı Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 

Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Muzaffer Yüdırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Salim Erel 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 
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MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 
Münir Fuat Yazıcı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NİĞDE 1 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN ] 

tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
VecM Ataklı 
Osman Doğan 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Talat Sargın 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NİĞDE 

: 1 

: 1 

: 1 

: 1 

: 1 
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Bazı Suç Faüleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 
Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçeersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
307 
166 
125 
16 

(87 + 1 Geçersz oy) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Atogün Alibayrak 
Ledin Barlas 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delaceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Bakbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker * 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoglu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AH Dizdaroğlu 
Sudi Nes> Türel 

BALIKESİR 
İsmail Dayı^ 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir SaburJiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çettin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arjcı 
Ayçan Çakıroğullan 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Sabahattin Araş. 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fattma Mihriban Erden 

Musitaifa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yamaın 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Rüşitü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B. Doğanean Akyürdk 
M. Vdhbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
îsmail Safa Giray 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Konûkiman 
Leyla Yeniay Klöseoğhı 
Turgut Özal 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR t 

İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özderndr Pehlivanoğlü 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
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KIRŞEHİR 
îsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

jKONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur. Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emdroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş ArpacıoğÜu 

• ANKARA ' 
Eşref Akıncı 
Ali Bozer 

^Nerüman Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 
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MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 

Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 

Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 

(Reddet 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

'BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demtir 

BÎIUİS 
Kâmran İnan 

IBURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 
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İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Müıkerrem Taşcıoğîu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

ienler) 

i ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLÎ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Kadir Narün 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

'ERZİNCAN 
* T J. 1 % T 1 

Veysel Varol 
ERZURUM 

Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmli Nalbantoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

^ YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon > 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Teyfik Bilâl 

ftÇEL 
Ali thlsan Elgin 
Mdımet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykult 
Sabit Batumlu 
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Ömer Necati Cengiz 
Mehmet Katfkaslıgil 
Günseli özkaya 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 

ÎZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
HayruUah Oka 
Yılmaz önen 
Işılay Saygm 
Tungut SunaJp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ ' 
Rıfat Bayant 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS • 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

AMASYA 
Kâzım İpek 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

IBALIKESÎR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

(BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ADANA 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
ot A.) 
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KIRKLARELİ 
Erol AğagÜ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

(Çekim 

DİYARBAKIR 
Ahmet Sarp 

GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

HATAY 
Abdurrahman Demiirtaş 
M. Murat Sökmenoğlu 

(Oya Katıl 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
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ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakalhoğhı 
Turgut Sözer 

'SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

StoRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

sSIVAS 
Yılmaz Altuğ 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

serler) 

İSTANBUL 
Doğan KasaroğUu 
Namık Kemal Şentürk 
Ahmet Memduh Yaşa 

• KARS 
Musa öğün 

mayanlar) 

Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 

Ferit Melen 
YOZGAT 

Selahattin Taflıoğlu 
ZONGULDAK 

Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
İsa Varda! 
Muhteşem Vasıf Yücel 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

MUŞ 
Nazmi önder 

ISAMSUN 
Hasan Altay 

BALIKESİR 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Raf et İbrahimoğlu 

BOLU , 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Fuat öztek'in 
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ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemalmaz 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

tÇEU 
İbrahim Aydoğan 
Edip Özgene 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Yaşar Albayrak 
Hüseyin Avni Güler 

Yılmaz İhsan Hastürfc 
Ömer Ferruh llter 
Feridun Sikir öğünç 
Tülay öney 
İbrahim özdemir 
Kemal Özer 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 

JZM'R 
Vural Arıkan 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
l Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 

" SAMSUN ' 
llyas Aktaş 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoglu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Osman Doğan 

TOKAT 
Enver Özcan 

TRABZON • 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lu'tfullah Kayalar (l.A.) 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NIÖDE 
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1918 Saydı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Ka
nuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 Saydı Ttttttn ve Ttttttn TekeU Hakkındaki Kanunun 44 ttnctt Madde
sinin (a) Bendinin ve 3078 Şayıh Tuz Kanununun 27 nd Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı

sına Verilen Oyların Sonucu: 
(Kanunlaşmıştır.) 

400 
321 
186 
134 

1 
74 (73 + 1 Geçersiz oy) 

^ye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Agaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy -

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

İsmail Dayı 
Şeraf ettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunfiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çettin 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğullan 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşed 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuzfürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akdf Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demiirtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat iSölcmenoğlu 

İSPARTA 
Faıtaıa Mihribaın Erden 
Mustafa Kemal Toğay 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

ÎSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğançan Alkyürek 
Yaşar Albajyrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayretötin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh İter 
AJtân Kavak 
R. Ercüment KJonıuıkman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgult özal 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Mustafa Tınaz Titiz 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir Pehliıvanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Musa öğün 
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KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERt 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
tbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 
Kâzım ipek 
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i Ahmet Ekici 
•Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANÎSA 
! Mehmet Timur Çınar 
i Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmı önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ati Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

I • N İ Ğ D E 
i Mustafa Sabri Güvenç 
I Haydar Özalp 
ı Birsel Sönmez 

I ANKARA 
j Eşref Akıncı 
[ Ali Bozer 
I Neriman Elgin 
| H. tbrahim Karal 

ANTALYA 
[ Kadri Altay 
i Aydın Güven Gürkan 
I ARTVİN 
I Nevzat Bıyıklı 
I Hüseyin Şen 

j AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

I Ertuğrul Gökgün 
i Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
[ Davut Abacıgil 
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ORDU I 
Nabi Poyraz I 
İhsan Nuri Topkaya I 
Şükrü Yürür I 

RİZE I 
Arif Şevket Bilgin I 
Ahmet Mesut Yılmaz S 

SAKARYA | 
Nihat Akpak I 
Mustafa Kılıçaslan I 
Mümtaz özkök I 
A. Reyhan Sakallıoğlu [ 

SAMSUN 
llyas Aktaş I 
Muhlis Arıkan i 
Mehmet Aydın I 
Berati Erdoğan I 
Gülami Erdoğan I 
Süleyman Yağcıoğlu I 

SİİRT I 
Aydın Baran I 
M. Abdürrezak Ceylan I 

SWAS 
Mahmut Karabulut I 
Ahmet Turan Soğancıoğlu I 
M. Mtikerrem Taşcıoğlu I 

i Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 

BtTLtS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

I ismet Tavgaç 
| ÇANAKKALE 

Cafer Tayyar Sadıklar 
ÇORUM 

Ali Rıza Akaydın 
I DENİZLİ 

Mustafa Kani Bürke 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

Halil İbrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Nartn 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmli Nalbantoğlu 

ed\ (Reddedenler) 
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(Çekimser) 

İSTANBUL 
Doğan Kasaroğhı 

5 . 6 . 1985 O: 2 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

StİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teksin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuft 
Ruşan Işın 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal Ozdemir 

TRABZON 
Osman (Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğhı 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahâttin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

imser) 

4BUL 
oğhı 

tümayanlar) 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tir al i 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 

İSTANBUL 
imren Aykut 
Sabit Baltumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Mehmet Kafkaslıgü 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay ömey 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 

ADANA 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
İbrahim Taşdemir 
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I Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrul'lah Olca 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

I KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

(Oya . 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Göksel Kalaycıoğlu 

Mehmet Seyf i Oktay 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

BİTLİS 
Raf et Ibrahimoğlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
İlhan Aşkın 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZU 
Muzaffer Arıcı 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Tagay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
İhsan Gürbüz 

1 İSPARTA 
Metin Ataman 
İbralhîm Fövzîi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Edip Özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yâmz İhsan Hastürk 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Bilâil Şişman 
Ali Tanrıyar 
ibrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Ankan 
Yılmaz Önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ • 
KAHRAMANMARAŞ 

1 Ülkü Söylemezoğlu 

(Açık Üy 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NİĞDE 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KIOCAET İ 
Abdulhalim Araş 
(Bgk. V.) 

KONYA 
Salim Erel 

MALATYA 
Metin Eröiroglu 
Ahmet tlhami Kösem 

MANİSA j 
Mustafa İzci 
ismail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 

elikler) 

: 1 

« ili 

: 1 

: 1' 

: 1 

NİĞDE 
Arif Toprak 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğh 
Şevki Taştan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
tsa Vardal 

»•«« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

107 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 6 . 1985 Çarşamba 

Saat : 10.00 

l 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Sıkıyönetimin bazı illerden kaldırılmasına 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/803) 
2. — Olağanüstü halin bazı illerden kaldırılmasına 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/804) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) <1) 

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

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

6. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi' 
(6/328) 

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

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

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

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddi
asına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/353) 

11. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, millî gelir dağılımını gösteren istatistik! veri
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/354) 

12. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Kü
tahya İli eski Gediz İlçesinin belediye hizmetlerinden 
faydalanabilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha-
ve deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Hindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/364) 

16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 



17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in işken
ce yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

18. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa alı
nan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi -(6/368) 

19. — Malatya. Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür
kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak işletmeleri Personelinin 'ikramiyelerine ilişkin 
Enerşji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/369) 

20. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Balıkesir İ3i Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

21. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, fındık ih
racatındaki «Fon» uygulamasına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/371) 

22. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük 'binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 

2« — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) '(Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 
9.10.1984) 

X 3. — 8.6.1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve 
intikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/684) (S. Sayası : 318) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1985) 

X 4. — 21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 
Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması 

2 — 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/689) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma ta
rihi : 27.5.1985) 

5 . - 2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sayılı Kuzey 
Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür 
Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak inşa ve Te
sis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/654) (S. Sa
yısı : 330) (Dağıtma tarihi : 27.5.1985) 

6. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak,Hü
kümlere Dair 7.5.1985 tarih ve 3198 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/699, 3/794) 
(S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 

7. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ay
nı Kanuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 sayılı Tütün 
ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Mad
desinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 
nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 7.5.1985 Tarih ve 
3197 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi ge
reğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/698, 3/793) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
30.5.1985) 

X 8. — Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Ko
misyonları Raporları (1/694) (S. Sayısı : 335) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1985) 

9. — 11.2.1959 Tarih ve 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine Djair Kanun Tasa
mı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 
316) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 

10. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı : 317) 
(Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 

11. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 31.5.1985) 

,IÎ2. — istanbul M'illetvekili Ercüment Konukman' 
in, Türkiye Diş Tabipleri Odaları ve Diş Tabipleri 
Odaları Birliği Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş-



ler Komisyonu Raporu (2/45) (S. Sayısı : 309) (Da
ğıtma tarihi : 30,5.1985) 

,13. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 
7 Arkadaşının, 26.4.1961 Tarih ve 298 'sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine, 2839 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununun 24 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri ve Anayasa 
komisyonları raporları (2/199) (S. Sayısı : 320) (Da
ğıtma tarihi : 30.5.1985) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkah ve 
3 Arkadaşının, 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
PartMer Kanununun 38 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
.Raporu (2/205) <$. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 
30.5.1985) 

15. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kamu 
Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 

Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüş
tü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memurlarının Di
siplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 30.5.1985) 

X İti, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birle
şik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 
1984 Tarihinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitini ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/641) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma .tarihi : 
3.6.1985) 

X 17. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılı
ğın önlenmesi Sözleşmesine Kaülınmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/680) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma 
tarihi : 3.6.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 329 
21 . 12 . 1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/689) 
T.C. 

Başbakanlık 6.5.1985 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : K. K. Gn. Md. 

181101-1902104029 

TÜRKİYE (BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Malîye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.5.1985 tari

hinde kararlaştırılan «21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ite eki cetvel ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

GEREKÇE 

Cumhur*başkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanununa ekli «237 Sayılı Taşıt Kanununa göre 1985 Yılında 
Satın Alınacak Taşıtlar» cetvelinde 2 adet Güvenlik önlemli binek otomobili yer almakta olup, bu taşıtların satın-
alınması için Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 101-02-2-001-600 (Makine, teçhizaıt ve taşıt alımları) tertibine 160 
milyon lira ödenek konulmuştur. 

Söz konusu taşıtların yurt dışından alımı için 124 505 112 lira fiyatla sipariş verilmiştir. 
Cumhurbaşkanının ve yurdumuzu resmen ziyaret eden yabancı Devlet Başkanlarının koruma hizmetleri 

için halen kullanılmakta olan taşıtlar yeterli olamamaktadır. 
Yukarıda sözü edilen 2 adet güvenlik önlemli taşıtın alımından arta kalan 35 495 888 lira ile adedi yak

laşık 4 milyon lira olan binek taşıtlarından (8) adedinin alınması halinde hizmetin aksamadan yürütülmesi 
mümkün olabilecektir. 

Bu nedenle, taşıtların alınmasında bütçeye ilave bir yük getirilmemektedir. 
Teklif, (8) adet binek taşıt kadrolarının Cumhurbaşkanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesinin sonuna eklenmesi 

için yapılmış bulunmaktadır. • 

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe 22.5.1985 
Komisyonu 

Esas No. : U689 
Karar No. : 123 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 6.5.1985 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 7.5.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «21.12.1984 tarihli 
ve 3140 Sayılı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyo
numuzun 22.5.1985 tarihli 73 üncü Birleşiminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla 
görüşüldü. 
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Tasarı ile, Cumhur'başkanı ve yurdumuzu resmen ziyaret eden yabancı Devlet Başkanlarının koruma 
hizmetlerinde halen 'kullanılmakta olan taşıtların sayıca yetersiz bulunması nedeniyle, 8 adet 'binek otomobi
lin Cumihurbaş'kanlığı koruma 'hizmetlerinde kullanılmak: üzere satın alınması ve bunun sağlanması için 
21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı 
kısmının sonunda bulunan «237 Gayılı Taşıt Kanununa Göre 1985 Yılında Satın Alınacak Taşıtlar» listesine 
8 adet Binek Otomobilin ilavesi öngörülmektedir. , 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, Cumhurbanılmak üzere satınalınması ve bunun sağlanması için 
konulu ödenekten artakalan ödenek ile satınalınması öngörülen 8 adet 'binek otomobil alımının bütçeye ila
ve bir yük getirmeyeceği vurgulanarak, önemi ve özelliği bulunan hizmetin aksamadan yürütülmesinin temi
ni için istenen değişiklik yerinde ve uygun görülmüştür. 

Yapılan görüşmeler sonucunda tasarının tülmü benimsenerek maddelerinin görüşülmesiine geçilmiş ve ta
sarının 1 inci maddesi ve bağlı (I) sayılı cetvel ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri 
aynen ka'bul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başlkanveikili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Bay kal 
Ankara 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Togay. Gemdmaz 
Erzurum 

Tülay öney 
İstanbul 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Mğde 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

M. Hayri Osmarüıoğlu 
Gaztaütep 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

İsmet Ergül 
KıırişeMr 

Enver Özcan 
Tokat 

Ferit Melen 
Van 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
'Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Falır&ttin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 329) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 Malî Yılı Bütçe 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkımda Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 21.12.1984 tarihM ve-3140 Sayılı 
1985 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmının sonunda 'bulu
nan «237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 1985 Yılında 
Satın Alınacak Taşıtlar» listesine ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Cumfaur-
ıbaşkanlığı Genel Sekreteri yürütür. 

T. Özal 

PLAN VE BÜTÇE KOMÎ3YONU METNİ 

21.12.1984 Tarihli ve 3140 Sayılı 1985 Malî Ydı Btttçe 
Kanununda Değişiklik Yapılmasa Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen ka-

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

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

3.5.1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
î. K, Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Balkana 
Af, T, Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adaüet Bakana 
Af. N. Eldem 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlük ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Balkana « 
V. At as oy 

Baıyıaıdıırlık ve İskân Bakanı V. 
S. N. Türel 

Tarım Ormanı ve OEClö'yJjşHerî Bakanı 
H. H. Doğan 

Sağlık ve SosyaJ Yardım Bakam 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Sanayii ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 329) 
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Hükümetin Teklifine Bağh Cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

237 iSayılı Taşit Kanununa Göre 1985 Yılında Satın 
Alınacak Taşıtlar 

Sıra No. Adedi Taşıtın Cinsi Diferansiyel Kullanılacağı Yer 

8 Binek Otomobil 4x 2 Cumhurbaşkanlığı Koruma Hii 
imetlerinde 

Komisyonun Teklifine Bağlı Cetvel 

(I) SAYILI CETVEL 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 1985 Yılında Satın 
Alınacak Taşıtlar 

(Tasarıya bağlı «1 Sayılı Cetvel» aynen kabul edil-
mişitir.) 

mim »m 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 329) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 330 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması 
Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de 
Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/654) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6.3. 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1855/07905 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.2.1985 tarihinde ka
rarlaştırılan «2 Temmuz 1953 Tarih ye 6095 Sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrük
tür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis İsterine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine (Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştin'. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

6095 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAÎR KANUN 
TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

0095 Sayılı* Kanun 1953 yılında, Türkiye'nin NATO Enfrastrüktür uygulamalarını basMaeağı sırada, ka
bul eJdlmİştÜr. 

«Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı.Müşterek Enfrastrüktür Programından Türkiye'de inşa edilen tesis
lerin finansmanı, mezkûr teşkilat azası devletlerin muayyen riisbetlerde hisse-i iştirakleri ile teşekkül eden Bey
nelmilel bir fondan yapılmaktadır. Her aza devlet, kendi ülkesindeki inşaatı finanse edebilmek içÜri, evvelemirde, 
projeleri ve' masraf tahminlerini muayyen plafonları aşmamak üzere teşkilata tasdik ettirmekte ve bilahare 
taisdîk edilmiş olan proje ve masraf tahminleri dairesinde teşkilattan üç aylık sarf müsaadeleri istemektedir. Bu 
müsaîSîeyl verdikten sonra teşkilat, aza devletlerden «hissei iştiraklerini» ilgili aza devletinin'merkez ban
kasına göndermelerini: talep eylemektedir. Ancak, mevzubahis hıssei iştiraklerin peyderpey merkez bankaları
na gelmesi ile müteahhitlere yapılması gerekebilecek avans veya bedel tediyatı arasında fiiliyatta ehemmi
yetli zaman farkları mevcut olduğundan, inşaatın inkitasız olarak finanse edilmesi zaruretine binaen bir çok 
aza devletler, merkez bankalarında bir fon teşkil etmekte ve bu fonu icabında hazine avanslarıyla besleyerek, 
bilahara peyderpey gelen hlsse-İ iştiraklerde hazine avanslarının mahsubunu yapmaktadırlar. 

Diğer taraftan, yine bir çok aza devletler,, bu nevi inşaatın müstaceliyetini nazarı itibare alarak, ihale ve 
finansman işlerini daha elastiki formalitelere tabi tutmak yoluna (gitmişlerdir. 

Bundan başka, teşkilatça kabul edilen prensip, müşterek programdan aza devletlere yapılan yardımın mün
hasıran mahalline masraf olması ve vergileme yoluyla sair amme hizmetlerine aktarılmasına meydan veril-
memesidir. 
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Kanun arzu edilen uygulamaya büyük ölçüde imkân vermişse de, zamanla, NATO Müşterek Enfrastrük-
türü uygulamalarında, ittifak içi kararlar sonucu ortaya çıkan; dilim programına henüz girmemiş projenin 
önfinansmanı, mahallî kolaylıkların millî bütçeden karşılanması, NATO'nun veya NATO ittifakı çerçevesin
de sınırlı sayıda devletin, müşterek Enfrastrüktür programı dışında özel yatırım programları hazırlaması gibi 
durumlara tereddütsüz uygulanmasına imkân verecek esneklikten yoksun olduğu görülmüş ve uygulama güç
lükle yapılır olmaya 'başlamıştır. 

Diğer yandan; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çıkarılırken 82 nci maddesi ile, özellikle, NATO Müşte
rek Enfrastrüktür uygulamaları bu yeni kanunun dışında tutulmak istenmiş ve bu husus hükümetin kanuna iliş
kin gerekçesinde açıklıkla belirtilmişse de maddenin nihaî şekli hemen ilk uygulamada Sâyıştayrda farklı yo
rumla karşılanmıştır. 

6095 sayılı Kanunun kabulünden bu yana görülen 'bu gelişmeler Kanunun hazırlanış gerekçesine uygun 
işlerlik sağlayacak şekilde değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

6095 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DA*R KANUN 
TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — NATO Müşterek Enfrastrüktür projeleri başlangıçta tümüyle müşterek fondan karşılanırken 
zamanla NATO içerisinde geliştirilen esaslar uyarınca, millî bütçeden katkıları da gerektirdiğinden 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanununda 2886 sayılı Devlet ılhale Kanunu ve ekleri hükümlerine tabî olunmadan 
Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esaslar dairesinde ve 'bu işlerle görevli kılınacak Devlet Hazine ve Mües
seseleri ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları eli ile yaptırılmasr hükmü getirilmiştir. 

Madde 2. — Bazı müttefik ülkelerle müşterek kullanılacak bir kısım NATO tesislerinin önfmansmanında 
bu ülkelerin verdiği ödenekten yararlanılması gerekmiş ve 6095 sayılı Kanunun ikinci maddesinde, NATO 
Müşterek Enfrastrüktür fonundan ödenek gelinceye kadar kullanılabilecek paralar arasında bu tür bir ödenek" 
belirtilmemiş olduğundan bu ödeneğin kullanılması, ancak yorumla mümkün olabilmiştir. 

Diğer yandan; Türkiye'nin artan savunma harcamalarına katkıda bulunmak üzere Silahlı Kuvvetleri Güç
lendirme Vakıfları kurulmuş ve bu vakıfların gelirleri yalnız silah sistemlerinin temininde değil, zorunlu ola
rak, tesis yapımlarında da kullanılmaya başlanmıştır. NATO tesislerinin finansmanı ve millî katkı paylarının 
karşılanmasında da bu yeni kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Anılan vakıflarpa NATO tesislerinin önfinans
manında kullanılmak üzere verilen paraların, daha sonra o proje için NATO'dan Ödenek sağlanması halinde 
bu vakıflara iadesi mümkün olabilecektir. 

İkinci maddeye eklenen iki yeni fıkra bu kaynaklardan yararlanmanın yasallığı konusundaki tereddütleri 
kaldırarak bu tereddütlerin yol açtığı gecikme ve engelleri bertaraf edecektir. 

NATO Müşterek Enfrastrüktür projelerinin dilim programlarına girmesi üye devletlerden tümünün oy-
birliğini gerektirdiği gibi dilim programına girmiş bir proje için sarf yetkisi (ödenek) alınması da^yine üye 
devletlerin tümünün olumlu oyunu gerektirmekte ve dolayısıyla kararların alınması tartışmalı ve geç olmakta
dır. öyle ki, birçok durumda, NATO ödeneği beklenmeden başlatılan bir iş tamamlandığında dahi henüz 
NATOMan ne kadar ödenek alınacağı kesinlik kazanmamış olabilmektedir. Bu nedenle; '6095 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin son paragrafı hükmünü uygulamaya koymak mümkün olamamaktadır. Uygulanamayan bir. 
hükmün varlığına gerek olmadığından maddenin yeni şeklinde bu paragrafa yer verilmemiştir. 

Madde 3. — Yürürlük Maddesidir. 
Madde 4. — Yürütme Maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 330) 
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MİDİ Savunma Komisyonu Raporu 

'Türkiye ftiiy&k Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

/Esas No. : lf6S4 
Karar No. : 14 

12 . 4 . 1985 

TÜRKİYEBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BATAKLIĞINA 

2 Tmnaız 1953 Tarih ve 6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlagması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Prog
ramı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerin'in Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tatarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuzun 10.4.1985 tarihli 12 
nci birleşdmiûdfi,,görüşüldü. 

NA31Q^.ü|» ülkeler içinde A.B.D. Müşterek fonun % 27.33 ünü Ödeyerek en baş sırayı almakta, Alman
ya % 26.36 ile ikinci gelmektedir. Türkiye ise % 0.8045 ünü ödemekte buna mukabil müşterek fondan % 13 
gSbi oldukça büyük bir pay almaktadır. Bu paralarla, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enf-
rastrüktür Programımdan Türkiye'de inşa edilen tesislerin finansmam karşılanmaktadır. DÜim programına 
henüz girmemiş projenin ön finansmanı millî bütçeden. sağlanmakta ise de birçok güçlüklerle karşılaşılmak
tadır, 

Bazı .üye Devletler, kendi merkez bankalarında bir fon teşkil etmekte, icabında bu fonu Hazine avansla-
rıyla desteklemekte, peyderpey gelen iştirak hisseleriyle avans kapatılmaktadır. 

Teşkilat üyesi devletlerden bazılarının oluşturduğu özel yatırım programları gereğince, Türkiye'de yapıl
ması kararlaştırılan tüm inşa ve tesis işleri ile Türkiye tarafından yapılması gereken restorasyon işleri ile ila
ve tesislerin, fondan ödenek geMnceye kadar, ivedilikle yapılaJbitoıesi için gerekli para, meri Kanunda öngörü
len yerlerden başka, Silahlı Kuvvetler vakıfları ile müt'tefik devletlerin bu maksat için tahsis edecekleri fon
lardan karşılamak gayesiyle hazırlanan tasarının tümü Komisyonumuaca da uygun görülerek kabul edildik
ten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı yasalaştığı takdirde bazı tereddütleri ortadan kaldıracağı gibi günün ihtiyaçları da karşılanmış ola

caktır. 
"Haratesi gereğince Plan ve "Bütçe Komisyonuna tevdi etiülmek üzere' Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

ıBaşkan 
'ÖmerTerruh'îlter 

İstanbul 

•Jtfc» 
Hüseyin £en 

Art«m 
(Mubalifcm, .Muhalefet Seıftim 

Eklidir) 

"Üye 
Mahmut Otom Sungurlu 

'Oümtişhane 

Üy» 
AJi:T^pcu^ğlu 

^§^3ısaBnamuuEftş 

Üye 
MehmeCMttMis Arıkan 

Samsun 

iBaşkanveklU 
Nevzat Yağcı 

Elâzığ 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorunu 

Üye 
Ercüment -Konükman 

İstanbul 

Üya 
Emin Fahrettin Özdtiek 

. aComya 

Üye 
Musa Ateş 
' Tunceli 

®özcü 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

'Diyarbakır 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Mekin Sanoğlu 

Manisa 

Üye 
Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 330) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştıirilmesi hakkındaki Kanun tasa
rısının; 

1. 1 inci madde 9 uncu satırında yer alan «.... önfinansman kaydı yaptırılmış...» ifadesinin Millî Savun
ma Komisyonunda «şart» ifade etmediği, sadece kayıt yani yasılmış anlamına geldiği şeklinde yorumlanmış
tır. Halbuki yorum bu olmamak gerekir ve «kaydı» ndan sonra «ile» kelimesi konmak suretiyle, NATO adı
na yapılacak tesisin bir önfinansman şartına bağlanması gerekir kanaatindeyim. 

2. İkinci maddede, millî fon müesseselerince daha önce yapılan masraflara karşılık NATO makamların
dan ödenek alındığında a, b, c, d ve e bentlerindeki kaynak fonlarına iadelerin nasıl yapılacağı açık değil
dir. Aylar ve yıllar sonra yapılacak geri ödemelerin, en azından paranın -harcandığı zamanki gerçek değerinde 
olması gereklidir. Bunu sağlayacak 'bir ibarenin ilavesinin gerektiği kanaatindeyim. 11.4.1985 

Hüseyin Şen 
Artvin Miletvekli 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 22 ., 5 . 1985 

Esas No. : 11654 
Karar No. : 122 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 6.3.1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığına sunulan-ve 15.4.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «2 Temmuz 1953 Tarih ve 
6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Ya
pılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile ön 
havalesi uyarınca Millî Savunma Komisyonu raporu ve metni Komisyonumuzun 22.5,1985 tarihli 73 üncü bir
leşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla inceendi ve görüşüldü. 

6095 sayılı Kanun arzu edilen uygulamaya büyük ölçüde imkân vermişse de, zamanla, NATO Müşterek 
Enfrastürüfctür uygulamalarında, ittifak içi kararlar sonucu ortaya çıkan; dilim programına henüz girmemiş 
projenin önfinansmanı, mahallî kolaylıkların millî bütçeden karşılanması, NATO'nun veya NATO İttifakı 
çerçevesinde sınırlı sayıda devletin, müşterek enfrastürüktür programı dışında özel yatırım programları ha
zırlaması gibi durumların tereddütsüz uygulanmasına imkân verecek esneklikte olmadığı ve uygulama güçlük
lerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Tasarı ile, 6095 sayılı Kanunun uygulanmasında meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılarak, NATO 
Müşterek Enfrastrüktür projelerinin zaman kaybına meydan vermeden uygulanmasının sağlanması, finansman 
temininde Kanundaki tereddütlerin giderilmesi ve 2886 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile ilgili uygulamada 
meydana gelen tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; Türkiye'nin NATO içerisindeki çıkarları açısından 
bazı görüş ve temennilerini belirtmişler, bu görüşler doğrultusunda Hükümet temsilcilerine sorular 'sormuşlardır. 

Hükümet temsilcilerinin yaptıkları açıklamalar ve sorulan sorulara verdikleri cevaplar dinlendikten sonra 
Millî Savunma Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu metninin 1, 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 üncü 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 330) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Baskanvekili 
Ayçan Çaktroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

tmzada bulunamadı 

likan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı 

Togay Gemalniaz 
Erzurum 

Tülay öney 
İstanbul 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
• Çanakkale 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
« Gaziantep 

İmzada bulunamadı 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Enver özcah 
Tokat 

İmzada bulunamadı 

Ferit Melen 
Van 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İmzada bulunamadı 

İV. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 330) 
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'Htm.ÜMEÎlWrraKLff -Bn!«öt-MmİN 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Sayılı Kuzey Atiafltik Andiasması Teşkilat Müşterek ERfnwtri*lyr Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak inşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6095 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1 .— Kuzey- Atlantik Andiasması Teşkilatının Müşterek Enfrastrüktür Programı veya bu Teşkila

tın veya yan kuruşlarının veya Teşkilat üyesi devletlerden bazılarının oluşturduğu özel yatırım programları 
gereğince, Türkiye'de yapılması kararlaştırılan tüm inşa ve tesis işleri ile sözü edilen programlara dahil proje» 
lerin mütemmimi olarak Türkiye tarafından yaptırılması gereken; mahallî kolaylıklar, restorasyon işleri ve millî 
katkı paylı ilave kapasite ve tesisler ile ivedilikle yapılmasına gerek görülüp (Kuzey Atlantik Andiasması Teş
kilatına önfinaasman kaydı yaptırılmış olan tesisler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla, 2886 sa
yılı Devlet İhale Kanun ve ekleri hükümlerine tabi olunmadan, 'Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esaslar dai
resinde ve 'bu liflerle görevli kılınacak Devlet daire ve müesseseleri ile İktisadî Devlet "Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları eli ile yaptırılır.» 

MADDE 2. — 6095 sayılı Kanunun 2 nci maddesii aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
«Madde 2. — 1 inci maddede sayılan programlar çerçevesinde sağlanacak fonlardan ödenek gelinceye kadar 

herhangi bir harcama yapmak gerektiği takdirde bu masraflar : 
a) Enfrastrüktüırün gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı olarak bütçeye konulan ödenek, 
b) Bakanlar Kurulunca inşa ve tesis işleri için görevlendirilen Devlet daire ve müesseseleri ûe, İktisadî 

Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının ayırabilecekleri paralar, 
c) Hazinece bu maksatlar için verilecek avanslar, 
d) Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan vakıfların ıbu maksatla ayıracakları paralar, 
e) Müttefik devletlerin bu maksat için tahsis edecekleri fonlar, 
ile karşılanır, 
Ancak 1 inci maddede belirtilen kaynaklardan ödenek geldiğinde yukarıda a, b, c, d ve e bentlerinde sa

yılan kaynaklardan sağlanan avans alındığı fona iade edilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 330) 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Saydı Kuzey Atlan
tik Andtasması Teşkilatı Müşterek Enfrastrttktür 
Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve 
Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin de-

üftirilmseine Dair Kanun Tasartsı 

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

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

PLAN VB BftTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Saydı Kuzey Atlan
tik Andlasması Teşkilatı Müşterek Enfrastrliktür 
Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve 
Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin de

ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma. Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 330) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. Karaevli 

içişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Genç. ve Spor Bakanı 
Af. Vehbi Dinçerler 

Ulaştırma Bakam V. 
A. K. Alptemoçin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakamı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

28 . 2 .1985 

Devlet Bakanı 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Af. T. Titiz 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Sağltk ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvendik Bakanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 330) 
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(MM Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metün) 

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

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

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettîiği Metün) 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 330) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 333 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair 
7 . 5 . 1985 Tarih ve 3198 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1 /699) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 20 , 5 , 1985 

Kanun. Kar. : 39-18/A-285-
304/3410-3/794 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9 Mayıs 1985 tarih ve 3205-12663 sayılı yazınız. 
7 Mayıs 1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yayımlanmak üzere ilgi

deki yazınıza ekli olarak gönderilen 3198 sayılı «Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair 
Kanun» incelendi. 

Devletin şahsiyetine karşı cürümlerin, Devletin varlığı yönünden taşıdığı önem ve bu fiillerin tamamlan
ması durumunda yaratabileceği zararın ağırlığı, göz' önüne alınarak günün koşullarına göre, geçici de olsa 
mevzuatımızda yeniden düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. . 

Bununla birlikte Kanunun ikinci defa görüşülmesini gerektiren hususlar aşağıda belirtilmiş bulunmak
tadır : 

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 14 üncü maddesinde, 
«Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin var

lığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre 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 dayanan bir Devlet düze
nini kurmak amacı ile kullanılamazlar.» 

Hükmü yer almakta ve Anayasamn 87 nci maddesinde de 14 üncü maddedeki fiillerden dolayı hüküm 
giyenlerin genel veya özel olarak affedilemeyeceği vurgulanmaktadır. 

Anayasanın bu amir hükmüne karşılık kabul edilen Kanunda; teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işle
nen suçlara iştirak etmiş veya etmemiş olan örgüt üyelerinin tamamen cezadan kurtulmalarını sağlayacak bi
çimde düzenleme yapıldığı görülmektedir. 

Bu nedenle, Türk Ceza Kanununun (Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler) başlığı altında yer alan 125 
ila 173 üncü maddelerindeki suçları işleyenler hakkında hiç ceza verilmemesi gibi bir hükmün getirilmesine 
ve bu yolda düzenleme yapılmasına imkân görülmemektedir. 

Kaldı ki, Türk Ceza Kanununun 141/7 ve 142/7 nci maddelerinde cezadan belli oranlarda indirilme hali 
kabul edilmesine rağmen, bütünü ile cezadan kurtulma gibi bir husus söz konusu değildir. 

Bu bakımdan, incelenen Kanunun 1 inci ve Geçici Maddesinde Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde olduğu gibi, kademeli bir ceza indirimini öngören düzenlemenin yapılması uygun olacaktır. 

2. Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında teşekkül, çete ve cemiyet tarafından işlenen suçlara iş
tirak etmeyen mensupları ile iştirak etmiş olan mensuplarının aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulduğu 
görülmektedir. 
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Ceza, fiilin yarattığı «tehlikenin» veya «zararın» karşılığı olarak verildiğine göre bu iki hali biribirinden 
ayırmak ve cezayı buna göre kademeli olarak belirlemek gerekmektedir. 

Böylece örgüt elemanlarının suç işleyip işlemediklerine bakılarak, ayrıma tabi tutulmak suretiyle düzen
leme yapılması kanunların «genellik» ve «eşitlik» ilkesine uygun düşecektir. 

3. Kanunun Geçici Maddesinin (B/b) bendinde, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ortada hiç
bir indirim ümidi olmadan ve takibata başlamadan önce Vermiiiş olduğu bilgilerle teşekkül, çete veya cemi
yetin dağılmasına neden olanlar, teşekkül, çete veya cemiyetin meydana çıkmasına sebep olanlar, teşekkül, 
çete veya cemiyet üyelerinin mukavemet göstermeksizin kendiliklerinden- çekilerek güvenlik kuvvetlerine silah 
ve malzemelerini teslim edenler veya bilgi ve belgelerle veya gösterdikleri çabalarla teşekkül, çete veya cemi
yetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar hakkında ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis; 
cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilecek diğer cezalar dörtte bire kadar indi
rilerek hükmolunacaktır. 

Görüldüğü üzere bu biçimdeki kademeli ceza indirimi yapılması, Anayasa ve mevzuata uygun bir dü
zenlemedir. 

Bu bakımdan Kanunun tümünde Geçici Maddenin (B/b) bendindeki sistemin benimsenerek düzenleme
nin yapılması uygun olacaktır. 

4. 3198 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, haklarında Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 
7 numaralı fıkrası, 142 nci maddenin 7 numaralı fıkrası, 171 inci maddenin son fıkrası, 404 üncü madde
nin 3 numaralı bendi ile son fıkrası ve bu Kanun hükümleri uygulananlar için, ilgilinin isteği halinde Dev
let tarafından hüviyet değiştirme dahil gereken her türlü koruma tedbiri alınacaktır. Türk Ceza Kanununun 
170 inci maddesinde de aynı nitelikte hüküm bulunduğundan, maddeye dahil edilmesi yararlı olacaktır. 

5. Kanundan yararlananların daha sonra, Kanun kapsamına giren yeni bir suç işlemeleri halinde, bu 
Kanun hükümlerinden tekrar faydalandırılmamalan konusunda ve işledikleri suç nedeniyle haklarında ceza 
tayin edilirken bir artırıma gidilip gidilemeyeceği hususunda bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Ceza hukuku prensipleri göz önüne alınarak bu konularda da bir düzenleme yapılmasının yerinde ola
cağı düşünülmektedir. 

Yukarıda açıklanan farklı uygulamanın giderilmesi ve kabul buyurulan Kanun sistematiğinin daha iyi 
belirlenmesi ve uygulamada doğacak tereddütlerin giderilmesi için, 7.5.1985 tarih ve 3198 sayılı «Bazı Suç 
Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun» Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir daha 
görüşülmek üzere ilişikte iade edilmiştir. 

Arz olunur. Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 28 . 5 . 1985 
Esas No. : 1/699 
Karar No. : 79 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 3.5.1985 tarih ve 73 Karar No.lu raporu ile sonuçlandırdığı «Bazı Suç Failleri Hak
kında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun» Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.5,1985 tarihli 95 inci Bir
leşiminde görüşülmüş ve 2 nci maddede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 9.5.1985 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 3205-12663 sayılı tezkeresi ile Sayın 
Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere Kanu
nu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun 2L5.1985 tarihli 101 inci bir
leşiminde okunmuş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 333) 
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Komisyonumuz; Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunu, geri gönderilme ge
rekçelerini gözönünde tutarak Adalet Bakanı Sayın M. Necat Eldem'in ve Bakanlık Temsilcilerinin de ka
tılmalarıyla yeniden incelemiştir. 

Kanunun 1 inci maddesinde Devletin şahsiyetine karşı suç işlemek için örgüt kurmuş olanlarla böyle 
bir örgüte mensup olup da fiilen suç işleyenler hakkında henüz takibata başlanmamış olanların maddede 
yazılı olduğu şekilde itirafta bulunmaları halinde kendilerine hiç ceza verilmemesi ilkesi getirilmiştir. 

Anayasanın 14 üncü maddesinde kullanılan ifadelerde de Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlar kaste- • 
dilmiş, 87 nci maddesinde ise bu suçlardan hüküm giye-terin genel ve özel af kapsamına allamayacakları 
belirtilmiştir, 

Bu hükümler karşısında, kanunla getirilen «HİÇ CEZA VERİLMEZ' ilkesinin Anayasaya uygun olup 
olmadığına karar verebilmek için meseleyi, af müessesesinin yapısı ile birlikte incelemekte yarar bulunmak
tadır, 

Af, Anayasanın 87 nci maddesine göre özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
özel af, kesinleşmiş bir cezayı kaldıran veya hafifleten bir atıfet müessesesidir. Bu niteliği itibariyle de, 

hakkında henüz mahkûmiyet kararı verilmemiş olanlar için özel af söz konusu olamaz. O halde, kanunla 
getirilen «Ceza verilmez» ilkesinin uygulanması halinde de ortada kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü ol
mayacağından, uygulamanın özel af niteliği taşıdığından, da söz edilemeyecektir. 

Genel af ise bütün suçlara veya belirli bazı suçları ve bunların hükmedilmiş cezalarını bütün neticeleriy
le birlikte ortadan kaldıran bir yasama tasarrufudur. Genel af, hem suçu, hem kamu davasını hem de cezayı 
ortadan kaldıran bir sebeptir. Bu nedenle, affın kapsamına giren ve henüz davası açılmamış olan bir suçun 
sanığı hakkında artık kamu davası açılamaz. Kanunla getirilen «Ceza verilmez» ilkesinin uygulanabilmesi 
için ise, kanun çıkmadan önce tahkikata başlanmamış olsa bile kamu davası açılacak ve kanunun aradığı 
şartların tahakkuk ettiğinin anlaşılması halinde, ancak mahkeme tarafından ceza verilmemesine hükmedi-
lecektir. 

Görüldüğü gibi afta, kapsama giren ve henüz davası açılmamış bir suçun sanığı hakkında kamu davası 
açılması mümkün olmadığı halde ceza verilmeme ilkesinde kamu davasının açılması mecburîdir. Bu unsur 
farklılığı da meseleyi aftan tamamen ayırmaktadır. 

Esasen genel af kanunları, cezaları tamamen kaldırdığı gibi kısmen de indirime tabi tutabilmekte ve 
genellikle de bu ikinci yol tercih edilmektedir. O halde, kanundaki «Hiç ceza verilmez» ilkesini af niteliğinde 
sayan görüşün, yine aym kanunda cezalardan kademeli şekilde indirim yapılmasını öngören sistemi de af 
niteliğinde kabul etmesi gerekir. Oysa, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinden, kademeli şekilde ceza indiriminin 
olumlu bulunduğu sonucuna varılmaktadır. 

Kanunla getirilen «CEZA VERİLMEZ» ilkesi, bazı santiarın gerçekleşmesine ve faydalanacak olanların is
tek ve iradelerine bağlı, nevi şahsına münhasır bir müessesedir. 

Af ise genellikle şartsız, tek taraflı ve ilgilinin rızası olmasa dahi uygulanan bir müessese olması sebebiyle 
her ikisini aynı nitelikte kabul etmek mümkün görülmen elete, bu itibarla da kanundaki düzenlemenin Anaya
saya aykırı olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Bu tespitten sonra kanunun maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve maddeler ayrı ayrı okunarak herhangi 
bir değişiklik yapılmadan oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekülli Sözcü 
Ali Dizdaroğlu Ahmet İlhamı Kösem Mustafa Uğur Ener 

Anıtadya Malatya Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 333) 
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Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

* Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Anıklara 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 
1 ineli ve 3 üncü maddelere mu-
haıliftaı. Ayrıca 1 inci maddeye 
147, 149, 150 ve 168 inci madde

lerin İlavesi gerekirdi. 

Üye 
Özgür Barutçu 

'Diyarbakır 
1 (imci maddeye ve geçici madde

ye mıuıhaifim. Anayasaya aykırıdır. 

Üye 
İbrahim Tasdemir 

Ağrı 
Kanunun tümüne muhalifim. 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
1 inci maddeye muhalifim. Ana

yasaya aykırılığı bakımından. 
Ayrıca ceza kademesi getirilmesi 

gerekir, 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Al t ay 

Samsun 
3 üncü maddeye karşıyım. 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Tümüne muhalif im. Ziiıra tasarı tü

müyle Anayasaya aykırıdır. 
Maıdıdıeİere geçilirken usulsüz 

oylama yapılmıştır. 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Siirt. 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 
1 inci maddeye muhalifim. 

Üye 
Sefahattin Taflıoğlu 

Yozgat 
Oumhurbaıştonlığı gerekçelinde be-

H'MMiği gibi Anayasanın 14 üncü 
ve 87 nci maddesine aykırıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 333) 
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(ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜL
MEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN) 

Bazı Suç Faileri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun 

'Kanun No. " Kabul tarihi : 
3198 7.5.1985 

MADDE 1. — Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine 
göre kurulmuş - teşekkül; Türk Ceza Kanununun 125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 üncü mad
delerinde yazılı suçlan işlemek üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden, 
b) 'Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmiş olmakla beraber haklarında 

takibata haşlanmamış olanlardan,. 
Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında 'bilgi vermek suretiyle teşekkül, çete ve

ya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olanlar veya teşekkül', çete ve cemiyet üyele
rimden mukavemet göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek 'güvenlik kuvvetlerine silah ve malzemelerini 
teslim edenler veya verecekleri 'bilgi ve belgelerle veya bizzat gösterecekleri çaba ile teşekkül, çete veya cemi
yetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar hakkında ceza verilmez. 

»Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş 
teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci mad
deleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları işleyenlerden biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğru
luğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre, ölüm cezası yerine 15 yıldan, 
müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar 
dörtte bire kadar indirilerek hükımolunur. 

MADDE 2. — Haklarında Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 7 numaralı'fıkrası, 142 nci madde
sinin 7 numaralı fıkrası, 171 inci maddesinin son fıkrası, 404 üncü maddesinin 3 numaralı bendi ile son fık
rası ve bu Kanun hükümleri uygulananlar için, ilgilinin isteği halinde Devlet tarafından hüviyet değiştirme 
dahil gereken her türlü koruma tedbirleri alınır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca hüviyetleri değiştirilenle rin yeni hüviyetleri adlî sicildeki kayıtlarına işlenir. 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanması bakımından mahkeme, ihbar ve açıklamanın doğruluğunu ay
rıca İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla da araştırır. İçişleri Bakanlığı mahkemenin yazısı üzerine konuyu en kısa za
manda inceleyerek mahkemeye gerekçeli bir rapor verir. 

'Bu Kanunun uygulandığı hallerde, mahkemece ge rekli görülürse infazın tehirine karar verilebilir. 

MADDE 4. — Teşekkül, çete veya cemiyet mensuplarının cezadan toplu olarak kurtulmak İçin arala
rında anlaştıkları subuta ererse bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre yapılacak ihbar ve açıklamaların kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uy
durulduğu anlaşıldığı takdirde, fiil başka bir suç oluş tursa cbile ayrıca beş yıldan az olmamak üzere ağır ha
pis cezası verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 

A) 'Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurul
muş teşekkül: veya Türk Ceza Kanununun 125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 üncü maddele
rinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da bu teşekkül, çete veya 
cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden; 

a) Haklarında hazırlık ve son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşen
lerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merci veya hükmü veren ımahke-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 333) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETT1Ö1 METİN 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun 

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

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

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

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 333) 



(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhuribaş kanınca bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen 
Kanun) 

meye başvurup da teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında 'bilgi vermek suretiyle te
şekkül, çete veya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşılanlar, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında 
veya takibata başlanmadan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra yetkili mercilere açıklama yap
mak suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin dağıtılmalına veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları an
laşılmış 'bulunanlardan yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvuranlar, 

Hakkında 'bu Kanunun 1 inci maddesinin 'birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş 

teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç işleyip veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 
146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları işleyip; 

a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, 
suçları ile ilgili teşekkül, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içinde davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu 
açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış ol
ması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 30 yıldan, müebbet ağır 
hapis cezası yerine 24 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yarısına kadar in
dirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyet
lerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası- yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. 

b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya takibata başlanmadan önce veya verilen 
hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili teşekkül, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce yetkili mercilere açıklamış olup da bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış bulu
nanların yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmaları halinde hakla
rında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususi
yetlerine göre ölüm cezası yerine 30 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 24 yıldan aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir ve diğer- cezalar yarısına kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safha
sında yapılmıış ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet 
ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire ka
dar indirilerek hükmojunur. Eğer açıklama takibata başlanmadan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında ya
pılmış ise bu Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve yayımı tarihinden iki yıl sonra yürürlükten 
kalkar. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 333) 
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(A4aJıet Komisyonunun Kabul Ettiği Metan) 

MADDE 6. — Kanunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 333) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 334 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde 
İlavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki 
Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı 
Tuz Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 7.5.1985 
Tarih ve 3197 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 

Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/698) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 20.5.1985 

Kan. Kar. : 39-181 A-l-85-30313409 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

İLGİ 9 Mayıs 1985 tarih ve 3416-13537 sayılı yazınız. 
7 Mayıs 1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabui edilen Ve yayımlanmak üzere il

gideki yazınıza ekli olarak gönderilen 3197 sayın «1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ye 3078 Sayılı Tuz {Kanununun 27 nci Mad
desinin Değiştirilmesine [Dair Kanun» incelendi. 

1. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun ügfli maddeleri uyarınca; ithal veya ihracı 
yasak olan veya yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimlerine göre ithal veya ihracı mümkün olmayan veya 
belirli kayıt Ve şartlara bağlı bulunan eşya Ve maddeler arasında herhangi bir aynım yapılmaksızın tümü 
kanun kapsamına alınarak bunların kaçakçılığının yapılması halinde; hapis cezası, para cezası, müsadere, 
mal ve eşyanın müsadere edilememesi halinde muayyen meblMğm tahsili şeklinde yaptırımlar öngörülmüş
tür. 

3197 sayılı {Kanun ile 1918 sayılı Kanunun bu temel üke ve esprisi özel kanunlarla veya ithalat ve ih
racat rejimine göre yasaklanmış mallar için muhafaza edilmekte, ancak ihracı ve ithali yasak olmayan 
mallar ile ithal ve ihracı izne veya lisansa bağlı mallar için tamamen terkedilmekte ve buna bağlı olarak 
en önemli konu olan hürriyeti bağlayıcı Cezalar da kaldırılmaktadır. 

Anayasa ile halen yürürlükte olan ceza kanunlarının ruh ve esprisi benzer eylem ve faaliyetlerin suç 
oluşturmaları halinde (bu suçlara benzer nitelikte cezalar tayin etmesidir. 

Bu nedenle Türk Ceza Kanunu kendi içinde, benzer suçlan belli kitap ve jbablarda toplayarak «ezalarını 
da hu ilke çerçevesinde göstermiş bulunmaktadır, örneğin İkinci Kitap Üçüncü Bab Devlet İdaresi Aleyhi
ne İşlenen Cürümler adı altında; zimmete para geçirme (202-208), İrtikap (209-210), {Rüşvet (211-227) gibi. 

özel ceza kanunları da, Türk Ceza Kanununun bu temel sistemini benimseyip, ceza adaleti ve siyaseti 
gözönüne afanarak düzenlenmiştir. 

Devlet, kaçakçılık eylem ye suçlarım yurt ekonomisine Devletin "İç ve dış emniyetine ülke çıkarlarına 
zarar verecek nitelikte görerek bir bütünlük içerisinde, suçun yoğunluğuna göre kademeli şekilde hürriyeti 
bağlayıcı cezalarla [cezalandırmıştır. 
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Yukarıda da açıklandığı gibi ]bu sistem değiştirilerek kaçakçılık eylemleri özel kanunla yasaklanmış ve
ya mer'i ithalat ve ihracat rejimine göre ithal ye ihracı mümkün olmayan veya belirli kayıt ye şartlara bağlı 
bulunan mal ve eşyaya göre değerlendirilmekte ve sadece özel kanunla veya ithal ye ihracat rejimine göre 
yasaklanmış mal ve eşyaların kaçakçılığında hapis cezasını öngörmektedir. 

Gerek ithal veya ihracı yasak olsun, gerekse belirli kayıt ve şartlara tabi olsun bu malların ithal veya 
ihracının gizlice yapılması veya Şartlara uyulmaması halinde, Devletin disipline edici kural ve tedbirlerine 
karşı gelinmetke ve hatta Devlete karşı hile ve sahtekârlık yapılmaktadır. 

Bu balamdan yoğunluğu çok olan ye içeriği milyarlarca lirayı bulan bir toplu veya teşekkül halinde iş
lenen ancak özel kanunla veya ithalat veya ihracat rejimiyle yasaklanmamış mal ve eşya kaçakçıbgında 
hürriyeti bağlayıcı ceza tayin edilmemesi düşünülemez. Bu nedenle bu tür kaçakçılığa ekonomik suç niteliği 
de yermek mümkün değildir. Kaldı ki, mevzuatımızda ekonomik suç kavramı da yoktur. Bu ve buna ben
zer suçların ekonomik suç sayılması halinde TCK'nun Onuncu Babında yeralan Mal Aleyhine İşlenen Cürüm
leri de ekonomik suç olarak kabul etmek gerekecektir. Böyle bir düşünce ise tüm ceza adalet ve siyaseti ile 
bağdaşır nitelikte değildir. 

Diğer taraftan {Kanunun gerekçesinde de belirtildiği üzere, bu suçlar, Devletin ithalat ye ihracatta alaca
ğı vergi ve resimleri hiç ödememek, noksan ödemek gibi amaçlarla mal ve eşyayı başka' türlü beyan etmek 
veya muafmış gibi göstermek veya ithal ettiği eşyayı gümrük muamelesine arzetmemek şeklinde işlenmek
tedir, denilmektedir. Burada sadece gümrükten geçen mallardan söz edilmektedir. Oysa hiç gümrüğe gir
meksizin çok büyük miktarlardaki malların yurt içine gizlice sokuluşu göz ardı edilmektedir. Durum bu şe
kilde kabul edildiğinde Devlete karşı hile ve sahtekârlık yapan kişi ile, bu yollara başvurarak kaçakçılık ya
pan kişiler arasında herhangi bir ayrım yapılmaması zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu ba
kımdan benzer suçlara değişik ceza verilmesi suç ve ceza adaleti, genelliği ve eşitliği ilkesi yönünden sar
sılmış olacaktır. 

Bu konuya örnek olarak Türk Ceza Kanununda yer alan evrakta sahtekârlık (339-349), hüviyet cüzdanı 
ve nüfus cüzdanı, pasaport, ruhsatname ve beyannamelerde sahtekârlık suçları (350-357) ile «Çekle ödeme
lerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre karşılıksız çek ver
me suçu gösterilebilir. 

2. 'Ceza Hukukunun karakteri itibariyle en .önemli özelliklerinden biri, ceza kurallarının ancak yasama 
organı tarafından konabilir ve düzenlenebilir olmasıdır. Toplum içinde diğer organların ceza hukuku ya
ratmak hususunda herhangi bir yetkisi yoktur. 

Ceza hukukunun lanaüke ye özelliklerinden başta geleni suçluların kanun tarafından tayini «suçta kanu
nilik», cezaların da kanun tarafından belirlenmesi «cezada kanunilik» ilkesidir. 

En büyük değer ve nimetin hürriyet olarak kabul olunduğu toplumsal hayatta hürriyetlerin sınırlandırıl-
masının zorunlu olduğu hallerin, toplumu temsil eden «Yasama Organı» tarafından gerçekleştirilmesi zorun
ludur. Zira, hürriyetlerin sınırlandırılması ancak zorunlu olan hallerde kabul edilebilir Ve bu zorunluluğu tak
dir yetkisi de, Jancak «egemenliği» temsil eden «kanun koyucuya» aittir. Kaldı ki, böyle bir yetkinin «yürüt
me organına» tanınması, çeşitli mahzurlar yaratacak mahiyettedir. 

«Kanunilik» prensibine riayet edilmediği takdirde, şahsın fiil ve hareketlerine hakim olabilmek iktidarı, 
tamamen yok edilmiş olur. Hangi hareketlerinden dolayı ne zaman ve ne suretle cezaya uğrayacağını kes
tirmek imkânından yoksun duruma düşecek olan kişi, çok kere hareket yerine hareketsizliği tercih edecek 
veya en kötüsü, yürütmenin bir konuyu zaman süreci içinde suç olmaktan çıkaracağım düşünerek rahatlık
la suç işleyecektir. 

1918 sayılı Kanunun sistemi değiştirilerek ithalat ve İhracat Rejimine bağımlı hale getirildiği takdirde bey
nelmilel bir kural olan ve bütün devletler tarafından kabul edilen «Suç ve cezalardaki kanunilik prensibi» 
ortadan kaldırılmış olacaktır. 

3. Diğer taraftan Kanun düzenlemesi bakımından da bir takım çelişkiler meydana gelmiştir. 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun yürürlükte olan ve 3197 sayılı Kanunla değişti

rilmeyen 26 ncı maddesinde; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 334) 
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«Kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi seneye kadar hapis 
ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılanlar hakkında Uç seneden beş seneye kadar hapis ve elli-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Kaçakçılık ile iştigal etmek maksadıyla iki veya daha fazla kimselerin evvelden anlaşıp birleşmeleri ka
çakçılık için teşekkül sayılır.» 

Hükmü mevcuttur. Bu hüküm 1918 saydı Kanunun genel esprisini ortaya koymaktadır. 
Bu hale göre Kanun yürürlüğe girdiği takdirde, kaçakçılık amacı ile teşekkül vücuda getirenler hiçbir 

eylemde bulunmasatar dahi 26 ncı maddede yazılı miktarda hapis ve para cezalarına mahkûm edilecekler, 
buna karşılık bu teşekkül, memlekete ithali ve ihracı yasak olmayan veya ithal ve ihracı izne veya lisansa 
bağlı mallan mevzuata aykırı şekilde kaçak olarak getirdiği takdirde sadece para cezasına mahkûm edi
lecek ve daha önce olduğu gibi kaçak mal veya eşya müsadere edilecektir. 

Yürürlükteki Kanunda ve 27 nci maddede; kaçakçılık suçunun teşekküle mensup olanlar tarafından işlenme
si halinde failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır hapis, toplu olarak yapılması halinde ise 
faillere sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis cezası verilmektedir. Görülüyor ki, bu kadar ağır hapis 
cezası basit bir para cezasına dönüştürülmektedir. 

Buna göre, kaçakçılık maksadıyla teşekkül meydana getirenlere en az beş sene hapis cezası verilirken, 
bu teşekkül mensuplarının kaçakçılık yapmaları halinde ise sadece para cezası Üe yetinümesi, bu iki madde 
ara&ında çelişki meydana getirecektir. 

4. Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinde «ÖNÖDEME» müessesesi kabul edilmiştir. Buna göre; 
Yalnız para cezasını gerektiren bir suçtan hakkında tahkikat yapılan bir kişi, para cezası maktu ise bu 

miktarı, aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise aşağı haddini; soruşturma giderleriyle birlikte, < Cumhuriyet, 
Savcılığınca kendisine yapılacak tebliğden itibaren on gün içinde merciine ödediği takdirde hakkında ka
mu davası açılmayacaktır. 

Türk Ceza Kanununda yer alan bu madde karşısında 3197 sayılı Kanunda ve muhtelif maddelerde para 
cezası yüzbin liradan onmilyon lira olarak belirlenmesine rağmen fail yukarıdaki maddeden istifade edecek 
ve yüzbin lira ödeyerek takibattan kurtulacaktır. 

5. Gözden uzak tutulmaması gereken bir konu da yine Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinde yer 
alan bir hüküm üe bu kanunla 1918 saydı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna ilave edilen EK 
7 nci Maddedir. 

Her iki maddede de; «Bir cürmün veya kabahatin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşrolunan 
kanunun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehine olan kanun tatbik ve infaz olunur.» Hükmü yer al
maktadır. 

Bu maddelerin sonucu olarak, bugün çok ağır hapis ve milyarlara varan ve geçen para cezalarına mah
kûm hükümlüler ağır hapis cezasından tamamen kurtulacakları gibi Kanunun Geçici Maddesinde aynen 
infazı kararlaştırılan para cezalarının da bu miktarda tahsili kabil olmayacaktır. 

6. Bu nedenlerle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 7.5.1985 tarih ve 3197 sayılı «1918 saydı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve (Aynı Kanuna Bir Ek Mad
de İlavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) Bendinin 
ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun» bir defa daha görüşülmek 
üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 28 . 5 . 1985 
Esas No. : 1/698 
Karar No. : 80 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun, 2.5.1985 tarih ve 72 karar No. lu raporu ile sonuçlandırdığı, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde İlave
siyle 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sa
yılı Tuz Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
7.5.1985 tarihli 95 inci Birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Kanun Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 9.5.1985 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 3416-13537 sayılı tezkeresi ile Sayın 
Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere Ka
nunu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun 21.5.1985 tarihli 101 inci 
Birleşiminde okunmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Aym Kanuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 
44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

'Kanunu, geri gönderilme gerekçelerini göz önünde tutarak Adalet Bakanı Sayın M. Necat Eldem'in ve Ba
kanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla yeniden incelemiştir. 

Anayasanın 38 inci maddesinde açıkça ifade edildiği gibi ceza kuralları ancak Yasama Organı tarafından 
konulabilir. Ancak Yasama Organı bu yetkisini kullanırken suçu genel anlamda koyduktan ve cezasını da 
belirledikten sonra bu suçun oluşmasını temin edecek fiillerin tespitini idarî mercie bırakabilir. Nitekim Ana
yasanın 38 inci maddesinin gerekçesinde de aynen; 

«Bu hükme göre suç ve cezalar ve güvenlik tedbirleri ancak yasama tasarrufuyla konulabilecektir. Keza 
gene bu kural uyarınca, kanunun suç olarak öngörmediği ve ceza koymadığı bir fiil sebebiyle de kimse ce-
zalandırılamayacaktir. Bu hüküm kanun koyucunun, (Açık suç hükmü) koymasına, yani (Fiili) bildirmeden 
suç konusunu gösterip bunun müeyyidesini belirtmesine engel değildir. Mesela Türk Parasının Kıymetinin 
Korunması Hakkındaki Kanunun yaptığı gibi; bu gibi hallerde ne yasama yetkisi devredilmiş ne de (kanun
suz suç olmaz) ilkesi ihlal edilmiştir.» denilmektedir. 

Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere, Anayasa, Kanunun açıkça Bakanlar Kuruluna veya bir idarî mercie «uç 
teşkil edecek fiili tespit görevi verebileceğini kabul etmektedir. Nitekim mevzuatımızda buna pek çok örnek 
gösterilebilir. Bu örnekler Anayasa Mahkemesine müteaddit tarihlerde intikal etmiş ve Anayasaya aykırı 
olmadıklarına karar verilmiştir. 

Bu nedenler karşısında, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde ifade edildiği şekilde, Kaçakçılık Kanununda yu
karıdaki ilkeyi esas alan değişikliğin Anayasaya aykırı olduğu görüşüne iştirak etmek mümkün görülmemiş
tir. 

Mevzuatımızda ekonomik suç bulunmadığı görüşüne gelince, ekonomik suçun tarifi, diğer birçok suç tü
ründe olduğu gibi henüz hiçbir mevzuatta yer almamıştır. Bununla beraber, Avrupa Konseyi 1977 yılında, 
bütün üye devletlerce cezalandırmayı gerektirebilecek ölçüdeki ekonomik suçları incelemek için bir uzmanlar 
komitesi kurmuş, bu komite ekonomik suç kabul ettiği suçlar için 1981 yılında bir liste düzenlemiştir. Bu 
listede; 

— Serbest rekabet kaidelerinden kaçmak maksadıyla karteller vücuda getirilmesi, 
— Ekonomik bilgilerin hileli şekilde elde edilmesi, . 
— Aldatıcı veya naylon şirket veya işletmelerin kurulması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 334) 



— 5 — 

— işletme bilançolarında sahtekârlık yapılması, 
— Müşterileri zarara sokacak hilelerin yapılması 

(Hileli iflas, sınaî mülkiyet ve telif haklarını ihlal gibi), 
— Tüketiciyi zarara sokacak hilelerin yapılması 

(Taklit veya tağşiş edilmiş veya kalitesi hakkında hileyapılmış ürünlerin satılması gibi), 
— Haksız rekabet ve gerçek dışı reklam yapılması, 

— Vergi ve sosyal güvenliğe dair mükellefiyetlerden kaçınmayı ifade eden hareketler, 
— Gümrük kaidelerinin ihlali, 
— Dövize ve paraya dair kaidelerin ihlali, 
— Halkın güveninden ve tecrübesizliğinden faydalanmak suretiyle banka ve borsa suçlarının işlenmesi, 
— Çevre kirliliğine dair kaidelerin ihlali, , 
Gibi suçlar yer almıştır. 
Mukayeseli hukuk incelendiğinde pek çok ülkede, birbirinden farklı olsa da ekonomik suçun kabul edil

diği görülmektedir. Mesela Brezilya'da iflas ve vergi suçları; ispanya'da iflas, ticarî senetlere ilişkin suçlarla 
çalışma ve vergi suçları; Yunanistan'da fiyatlara, para ve dövize, vergi ve gümrüklere, edebî ve sınaî mülki
yete ilişkin suçlar; Japonya'da özellikle siyaset çevrelerindeki irtikâp ve rüşvetle çeşitli işletme suçları; Ma
caristan'da döviz ve kaçakçılık suçları; İsviçre'de sahtekârlık, dolandırıcılık ve iflas suçları; italya'da döviz, 
karşılıksız çek, banka, iflas ve vergi suçları; ülkemizde ise kaçakçılık, döviz, vergi, sahtekârlık ve banka suç- -
lan ekonomik suça örnek gösterilebilir. 

Ekonomik suç kavramı geliştikçe milletlerarası münasebetlerde de yeni düzenlemelere gidilmesi zarurî gö
rülmüştür. Memleketimiz de bu konuda birçok sözleşmeye katılmış bulunmaktadır. 

Bunların başında, 1964 yılında yürürlüğe giren ve 1982'de 2700 sayılı Kanunla onaylanan «Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma (AET)» gelmektedir. Bu anlaşmaya 
göre 22 yıllık geçiş döneminden sonra gümrük kaçakçılığı suçu AET'ye üye ülkeler bakımından büyük nis
pette ortadan kalkacak, sermaye dolaşımını engelleyici bazı kayıtlamaların suç olmaktan çıkarılması gere-

.kecektir. 
— 1947 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması (1953'de 6202 sayılı Kanunla onaylandı), 
— 1959 tarihli TIR Sözleşmesi (1965 yılında 6/5191 sayılı Kararname ile iştirak ettik), 
—1951 tarihli NATO Sözleşmesi (1954'te 6375 sayılı Kanunla onaylandı), 
— 1934 tarihli Sınaî Mülkiyetin Himayesine Dair Sözleşme - Marka ve ihtira beratleriyle ilgili (1957 

yılında iştirak ettik), . 
— 1963 yılında Ambalajların Muvakkat İthaline Müteallik Gümrük Anlaşması (1965 yılında katıldık), 
Bu sözleşmelerde vergi, resim ve dövizle ilgili çeşitli hükümler yer'almıştır. 
Bunlardan ayrı olarak, ekonomik suçlarla ilgili sözleşmeler de görülmektedir. 
— 1959 tarihli Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesi (1968 yılında katıldık), 
— 1958 tarihli Gümrük Kanunlarının ve Nizamnamelerinin İhlalinin önlenmesine, Soruşturulmasına ve 

Tecziyesine Mütedair Karşılıklı Yardım Sözleşmesi, 
— 1957 tarihli suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi (1959 yılında 7376 sayılı Kanunla onaylandı), 

bu sözleşme malî suç başlıklı 5 inci maddesinde; vergi, resim, kambiyo ve gümrük mevzuatlarında suçluların 
iadesinin âkit taraflar arasında kararlaştırılmış olması şartıyla mümkün olacağını ifade etmiştir. Nitekim Tür
kiye'nin; Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çekoslavakya, Irak, İran, isviçre, İtalya, Macaristan, Suriye, Yugos
lavya ve Yunanistan'la aktettiği sözleşmelerde, malî suçlardan dolayı iadenin cereyan etmeyeceğine dair hüküm
ler yer almaktadır. Sadece Amerika Birleşik Devletleriyle yapılan anlaşmada (1980 tarih ve 2312 sayılı Kanunla 
onaylandı) malî suçlardan dolayı da iadenin cereyan edeceği kabul edilmiştir. 

Görüldüğü gibi artık, vergi, resim, kambiyo ve gümrük suçları mevzuatımıza ekonomik suç olarak yerleşmiş 
(bulunmaktadır. 
ı (Ekonomik suçlarla mücadelede çeşitli ülkelerde uygulanan müeyyidelerin ağırlık noktasını, iktisadî bir 
kazanç maksadını gütmesi nedeniyle faili dalha büyük bir iktisadî zarara uğratmayı hedef tutan müeyyideler 
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teşkil etmekte, bu suretle, fail tarafından elde edilen Ihaksız kazancın onun elinden alınması maksadı gü
dülmektedir. Ancak bazı mahdut hallerde hapis cezası da verilmektedir. 

Nitekim, mevzuatımızda da bazı ekonomik suçlar için hürriyeti bağlayıcı cezadan kaçınan hükümlere 
rastlanmaktadır, Mesela fikrî haklara tecavüz suçlarından (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 
6936 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekilleriyle 71, 72, 73 üncü maddeleri) ve haksız rekabet suçlarında 
(Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi) hâkime para cezasıyla hapis cezası arasında bir seçimde bulunmak 
hakkı tanımıştır. Keza vergi suçlarında (Vergi Usul Kamunu) bazı kaçakçılık fiilleri ile ağır kusur, kusur ve 
usulsüzlük hallerinde sadece idarî para cezaları öngörülmüştür. 

Gümrük Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, Çevre Kanunu, Pazarlıksız Satış Kanunu gibi bir çok ekonomik 
suç ihtiva eden kanunlarda da idarî nitelikte para cezaları yer almış bulunmaktadır. 

(Bu hususların tespitinden sonra kanunun maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddeler üzerinde yapılan 
görüşmeler sonunda: 

1. Kanunun 1 inci maddesinde hapis cezası verilmesi (gereken haller arasına tekele tabi maddelerin ila
vesinin kanunun esprisine uygun olacağı sonucuna varıldığından maddede bu yolda değişiklik yapılarak tekele 
tabi maddeler de hapis Cezası verilmesi gereken haller arasına dahil edilmiştir. 

2. Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri 1 inci mad deye paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 
3. Kanunun 4 üncü madesinde yapılan değişiklikle teşekkül halinde kaçakçılık için mutlaka hapis cezası 

da verilmesi ilkesi benimsenmiş, toplu kaçakçılık için ise, sadece para cezası verilebilmesi için üç şartın bir 
arada bulunması ilkesi getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre kaçak malın kanun veya ithalat veya ihracat 
rejimi kararlarıyla yurda ithal veya ihracının yasaklanmamış olması, tekele tabi maddelerden bulunmaması ve 
gümrüklenmiş piyasa değerinin otuz milyon lirayı geçmemesi halinde sadece para cezası verilecek, ağır hapis ce
zasına hükmedilmeyecektir, Ancak bu değerin günün ekonomik şartlarına göre artırılabilmesini temin ama
cıyla Bakanlar Kuruluna Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yayımladığı «Toptan Eşya Fiyatları Yıllık 
<îndeksi»'ndekİ artış oranında artırma yetkisi verilmiştir. Bu kararların Resmî Gazetede yayımlanacağı da hük
me bağlanmıştır. 

4. Kanunun 5 ve 6 neı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
5. Kanuna 7 nci madde olarak eklenen yeni madde ile 1918 sayıllı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkın

daki Kanuna Ek 8 inci madde ilave edilmiştir. Bu madde ile mevzuatımıza yeni giren ve uygulamaya geçilen 
serbest bölgelerden Türkiye'ye, Türkiye'den de serbest bölgelere gümrük muamelelerine tabi tutulmaksızın mal 
•getirilip, götürülmesinin de kaçakçılık suçu oluşturacağına dair hüküm getirilerek gümrük hattı dışında ol
duğu kabul edilen serbest bölgeler için uygulamada tereddütlere düşülmemesi sağlanmıştır. Böylece serbest 
bölgelerden Türkiye'nin diğer bölgelerine veya Türkiye'min herhangi bir bölgesinden serbest bölgelere kaçakçı
lıkla ilgili tüm mevzuatımızdaki hükümlere aykırı şekilde davranışların da temas ettiği kanunlardaki hükümlere 
göre kaçakçılık suçu şeklinde nitelendirilerek cezalandırılması gerektiği ifade edilmiştir. 

6. Kanunun 7 nci maddesi 8 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
7. Kanunun 8 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle teşekkül ve toplu kaçakçılık suçlarında uygulanan 

para cezasına esas olacak misil indirimi ile ilgili hüküm metinden çıkartılmış ve 9 uncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 
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8. Kanunun 9 uncu maddesi 10 uncu, 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak, Geçici malddesi aynen, 11 inci 
maddesi 12 nci, 12 nci maddesi 13 üncü madıde olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere sayıgı ile arz olunur. 

ıBaşkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Tümüne muhalifim. 

-

Üye 
Salih Akan 

Tekirdağ 
Muhalifim. 

fiaşkanvekiH 
Ahmet îlhami Kösem 

Malatya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 
Tümüne muhalifim. 

Üye , 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

1 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye-
İbrahim Tasdemir 

Ağrı 
Tümüne muhalifim. 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Sürt 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 
Cumhurbaşkanının gerekçesi 

yerindedir, 
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(ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİNE GÖRE 
CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜL

MEK ÜZERE GERİ GÖNDERİDEN KANUN) 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Ka
nuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Madde
sinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 27 

' nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. ; 3197 Kabul tarihi : 7.5.1985 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 14 üncü maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yolcuların beyanlarına muhalif alarak yanlarında 
veya kaplarında zuhur eden ve ticarî mahiyet ve 
miktarda olan eşyalarıyla gümrükten kaçırılmak mak
sadına müstenit olarak sandık, bavul, çanta ve bun
lara benzer eşya veya kaplarında veya 'bunların (muh
teviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya 
üstünde bulundurduğu eşyanın gizli yerlerinden veya 
yastık, yorgan ye şiltelerin içinden çıkarılan veya ayak
kabılarına yerleştirilmiş, vücutlarına sarılmış veya sı
kıştırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir suret
le muayeneye arz edilmemiş olan gümrüğe ve tekele 
'tabi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı verilmek
le beraber, yukarıda zikredilen mal veya eşya, özel 
kanunlarla veya ithalat rejimi (kararıyla memlekete it
hali yasaklanmış mallardan değilse fail, eşyanın güm
rüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF 
değeri ile birlikte özel kanunlarında yazılı para ceza
sının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla 
cezalandırılır, özel kanunlarında para cezası tayin 
edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para ce
zasına bu malların gümrüklenmiş piyasa değeri mik-
tarınca bir meblağ ilave olunur. Mal veya eşyanın, 
memlekete ithalinin özel kanunlaria veya ithalat reji
mi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail 
hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis 
cezasına da hükmolunur. 

MADDE 2. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile 
veya suiistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe 

Türkiye Büyük Millet .Mecli: 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1918 Sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Ka
nuna Bir Ek Muide İlavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Madde
sinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 

27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

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

«Yolcuların beyanlarına muhalif olarak yanların
da veya kablarında zuhur eden ve ticarî mahiyet ve 
miktarda olan eşyalarıyla gümrükten kaçırılmak mak
sadına müstenid olarak sandık, bavul, çanta ve bun
lara benzer eşya veya kablarında veya bunların muh
teviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya 
üstünde bulundurduğu eşyanın gizli yerlerinden veya 
yastık, yorgan ve şiltelerin içinden çıkarılan veya 
ayakkabılarına yerleştirilmiş, vücutlarına sarılmış ve
ya sıkıştırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir 
suretle muayeneye arz edilmemiş olan gümrüğe ve 
tekele tabi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı 
verilmekle beraber, yukarıda zikredilen mal veya eş
ya, özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla 
memlekete ithali yasaklanmış mallardan değilse fail, 
eşyanın gümrüklenmiş değerinin bir misli ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. Mal veya eşyanın (memleke
te ithalinin özel kanunlarla veya İthalat rejimi karar
larıyla yasaklanmış olması durumunda fail hakkında 
ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına 
da hükmolunur. Tekel kaçağı maddeler için fail, bir 
seneden beş seneye kalar hapis cezasıyla birlikte bu 
maddelerin CİF değeri ile özel kanunlarında yazılı 
para cezasının veya resminin birer misli ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. Tekel kaçağı maddeler hak
kında özel kanunlarında para cezası tayin edilmemiş 
olması halinde hükmolunacak para cezasına bu mad
delerin gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir 
meblağ ilave olunur.» 

MADDE 2. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile 
veya suiistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe 

;i (S. Sayısı : 334) 



(Anayasanın 89 uncu Maddesine Göre Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderilen 

Kanun) 

aykırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile güm
rüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle ek
sik resim veya vergi Ödemek veya resim veya ver
gileri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muame
lesi yaptırılmış veya resim veya vergiye tabi olduğu 
halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya tekele 
tabi bir malı tekel dışında göstermek suretiyle mem
lekete mail veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs 
eyleyenler hakkında, resim veya vergileri noksan ve
rilen mal veya eşya için bu noksanlığın, fesim veya 
vergileri ödenmemiş olan mal veya eşya için de tek
mil resim veya vergilerin, tekele talbi madde veya mal
lar için ise gümrüklenmiş piyasa değerinin üç misli 
ağır para cezası hükmedilir. 

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

Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde mü
saderesine karar verilir, yakalanamaması halinde ise 
yukarıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına güm
rüklenmiş piyasa değeri de ilave olunur. 

MADDE 3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki fıkra dışında kalan ve bu Kanunda 
ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçla
rının failleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile 
birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya 
resminin 'birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır 
ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Mal 
veya eşyanın, memlekete ithalinin veya ihracının özel 
kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi kararlarıyla 
yasaklanmış olması durumlarında fail hakkında ayrı
ca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da 
hütomolunur. 

MADDE 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 27 nci maddesine üçüncü 
fıkradan sonra dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

aykırı her türlü 'beyanname veya belge ibrazı ile güm
rüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle ek
sik resim veya vergi ödemek veya resim veya vergi
leri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muame
lesi yaptırılmış veya resim veya vergiye tabi oldu
ğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya 
özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla ithali 
yasak veya tekele tabi 'bir malı, ithali yasaklanmamış 
olarak Veya tekel dışında göstermek suretiyle memle
kete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs 
eyleyenler; resim veya vergileri noksan verilen mal 
ve eşya için bu noksanlığın, resim veya vergileri öden
memiş olan mal veya eşya için de tekmil resim veya 
vergilerin, yasak veya tekele tabi madde ve mallar 
için gümrüklenmiş piyasa değerinin üç misli ağır pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Mal veya eşyanın tekele tabi olması veya memle
kete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi ka
rarlarıyla yasaklanmış bulunması durumunda ayrıca 
iki seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hük-
molunur-. 

Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde mü
saderesine karar verilir, yakalanamaması halinde ise 
yukarıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına güm
rüklenmiş piyasa değeri de ilave olunur.» 

MADDE 3. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki fıkra dışında kalan we bu Kanunda 
ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçla
rının failleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin, tekel kaçağı maddeler için CÎF değeri ile 
birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya 
resminin Mrer misli ağır para cezası ile cezalandırı
lır ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir.: 
Mal veya eşyanın, tekele tabi olması veya memleke
te İthalinin veya ihracının özel kanunlarla veya it
halat ve ihracat rejimi kararlarıyla yasaklanmış ol
ması durumunda fail hakkında ayrıca bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezasına da hüfcmolunur.» 

MADDE 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 27 nci maddesine, üçüncü 
fıkrasından sonra dördüncü fıkra olarak aşağıdaki 
fıkra eldienmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 334) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesine Göre Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderilen 

Kanun) 

Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen mal veya eşya
nın özel kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi ka
rarlarıyla memlekete ithali veya ihracının yasaklan
mış olmaması halinde yukarıdaki fıkralarda zikrolu-
nan hapis cezasına hükmedilmeyip sadece ağır para 
cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine karar ve
rilir. 

MADDE 5. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun Ek 2 nci maddesinin (III) 
numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddele
rine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına aykı
rı olarak herhangi bir madde ve eşyayı memlekete 
ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu 
fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye ka
dar hapis ve yüzbin liradan onmilyon liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

ithal ve ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve mad
deler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı ola
rak veya izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gi
bi göstererek herhangi bir madde veya eşyayı mem
lekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar ve
ya bu fiillere teşebbüs edenler yüzbin liradan onmilr 
yon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

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

MADDE 6. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 7 nci madde 
ilave edilmiştir. 

EK MADDE 7. — İthalat ve ihracat rejimi ka
rarlarında veya 1615 sayılı Gümrük Kanununun 19 
ve 20 nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca alı
nan kararlarda lehe değişiklik yapılması veya bu ka-

(Adaflet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«İkinci fıkranın uygulanmasını gerektiren durum
larda; mal veya eşyanın özel kanunlarla, veya itha-
îat ve ihracat rejimi kararlarıyla memlekete ithal ve
ya ihracı yasaklanmamış olmakla birlikte gürnrük-
lenmiş piyasa değerinin otuz milyon lirayı geçme
mesi ve tekele tabî maddelerden olmaması halinde, 
ikindi fıkradaki ağır hapis cezasına hükmedilmeyip 
sadece üçüncü fıkraya göre ağır para cezasına ve 
mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Bu fık
radaki miktarı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından yayınlanan «Toptan Eşya Fi
yatları Yıllık îndöksbndeki artışlar oranında artırma
ya Balkanlar Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmî 
Gazetede yayınlanır.» 

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştlir. 

MADDE 6. — Kanunun 6 nci 
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

maddesi Komis-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 334) 



(Anayasanın 89 uncu Maddesine Göre Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderilen 

Kanun) 

rarların yürürlükten kaldırılması hallerinde; değişti
rilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta bu
lunmuş olanlar hakkında, failin lehine olan kararlar 
ve kanun hükümleri tatbik ve infaz olunur. 

MADDE 7. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 1 inci maddesinin (F) ben
di, 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 3 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birin
ci fıkrasındaki «beş misli» ibaresi «üç misli» olarak; 
27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki 
«beş misli» ibaresi «dört misli» olarak; «on misli» 
ibaresi ise, «altı misli» olarak; 34 üncü maddenin be
şinci fıkrasındaki «25 inci maddenin üçüncü fıkra
sında yazık ceza» ibaresi «25 inci maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı ceza» olarakı 41 ve 43 üncü madde
lerinde yazılı «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında» 
ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında» olarak; 
55 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı «25 inci 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarıyla» ibaresi «25 
inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değiştiril
miştir. 

MADDE 9. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Teke
li Hakkındaki Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ben
dinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Yabancı memleketten gelen. yolcuların beraberle
rinde getirecekleri tütün mamullerinin cins ve miktarı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönet- • 
melikte gösterilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

MADDE 7. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Hakkımda Kanuna aşağıdaki ek 8 inci madde 
ilave edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Serbest bölgelerden Türkiye' 
nin diğer kesimlerine veya Türkiye'nin ıdiğer kesim
lerinden serbest bölgelere, gümrük muamelelerine 
tabı olmaksızın mal getirilmesi veya götürülmesi ve
ya bu fiilere teşebbüs edilmesi kaçakçılık sayılır. Ka
çakçılık mevzuatınım cem hükümlerkıitı uygulanma
sında, serbest bölgeler yurt dışı olarak kabul edilir. 

MADDE 8. — Kanunun 7 nci maddesi 8 inci 
makide olarak Komisyonumuzca aynen' kabul edil
miştir. 

MADDE 9̂  — Kanunun 8 inci maddesi 9 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir., 

MADDE 10. — Kanunun 9 uncu maddesi 10 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 334) 



12 — 

(Anayasanın 89 uncu Maddesine Göre Cumhurbaşka-
nınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderilen 

Kanun) 

MADDE 10. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 27. — Bu Kanunun 1 inci maddesine ay
kırı davranarak izinsiz tuz istihsal edenler ile bu şe
kilde istihsal edilmiş tuzlan nakledenler, bulundu
ranlar ve yabancı memleketten Türkiye'ye kaçak tuz 
sokanlar hakkında ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygula
nır. 

GEÇİCİ MADDE — 1, Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci mad
deleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası 
hükümlerine muhalefetten açılmış kamu davaların
dan; 

a) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci mad
deleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkra
sının bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece 
para cezası verilmesini gerektiren tutuklu veya hü
kümlüler derhal tahliye edilirler. 

b) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci madde
leri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası
nın bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece pa
ra cezası verilmesini gerektirenler hakkında verilmiş 
ve henüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet kararları
nın, sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olu
nur. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan do
layı daha önce tutuklu kalınan süreler ile infaz edil
mekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz 
edilmiş olan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
birinci bendinde cürümler için gösterilen asgarî had
de göre hesap edilerek mahsup edilir. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunun 1 inci maddesinin (F) bendi ile Ek 3 üncü 
maddesi hükümlerine aykırı davranıştan dolayı; 

a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına, 

b) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırılma
sına, 

Karar verilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Kanunun 10 uncu maddesi 11 
lincd madlde olaralk Komisyonumuzca aynen kalbul 
edilmiş*^ 

GEÇİCt MADDE 1. — Kanunun geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 334) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Anayasanın 89 uncu Maddesine Göre Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderilen 

Kanun) 

c) Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar 
derhal tahliye edilir, mahkûmiyet hükümleri infaz 
edilmez ve hükmün kanunî neticeleri kalkar. 

3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyarınca 
haklarında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, 3078 sa
yılı Tuz Kanununun 27 nci maddesinin bu Kanunla 
değişik hükümlerine göre kapsam dışında kalan tu
tuklu veya hükümlüler derhal tahliye edilir. 1918 sa
yılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan 
mahkûmiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün bü
tün kanunî neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hüküm
lülükte fiilen geçirilen süreler 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının birinci bendinde cürümler için gösterilen 
asgarî hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı Tuz Ka
nununa göre hükmedilen para cezasından mahsup 
edilir. 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

MADDE 12. — Kanunun 11 inci madldesi 12 
nci maıdlde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MAIDDE 13. — Kanunun 12 nci maddesi 13 ün
cü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 334) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza- arza Bakanlar Kurulunca 3.5.1985 tarihinde kararlaştırılan «Serbest Bölgeler Kanunu Ta
sana» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

SERBEST BÖLGELER KANUNU 
TASARISI GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde serbest 'bölge kurulması için, her ne kadar 22 Hariran 1927 tarihinde 1132 sayılı Kanun çıka
rılmak suretiyle konu ele alınmışsa da, sadece İstanbul'da 'bir Serbest Bölge kurulmasına imkân veren bu Ka
nun yerine, Türkiye'nin gerek duyulan herhangi bir yerinde de serbest bölge kurulabilmesi düşüncesiyle 
anılan Kanun kaldırılmış, halen yürürlükteki Ö209 sayılı Serbest 'Bölge Kanunu 21 aralık 1953 tarihinde 
kabul olunmuş ve 1956 yılında da bu Kanuna dayanılarak 4/7713 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Serbest 
Bölge Nizamnamesi çıkarılmıştır. Ancak, bugüne kadar bu mevcut mevzuatın tanıdığı kısıtlı imkânlar çer
çevesinde sadece 15.5.1957 tarihinde yalnız İskenderun Serbest Bölgesi işletmeye açılabilmiş ve iki parti mal
dan başka eşya getiren olmadığından dolayı bilahara bu serbest bölge de kaldırılmıştır. 

Dünyada daima değişmekte olan ve her gün geniş imkânlara yer verme eğiliminde bulunan ekonomik 
ve ticarî şartlarla uyum sağlayamayan mevzuatımızın özellikle gümrük ve malî yükümlülükler ile ilgili hü
kümlerinin değiştirilmesi doğrultusunda, geçmişte müteaddit girişimlerde bulunulmuşsa da, olumlu bir so
nuç alınamamıştır. Son yıllarda ekonomimizin dışa açılması amacıyla alınan tedbirler, tanınan 'ihracat ve 
yatırım teşvikleri ve bilhassa yurt dışına hizmet ihracında bulunan müteahhitlerimizin ülkemizde makine 
park yerlerine ihtiyaç duymaları, ülkemizde serbest ticaret ve üretim bölgelerinin kurulmasını belirgin bir 
şekilde kamçılamıştır. 

1983 yılı ilk yarısında bu yönde başlatılan çalışmalar, 3 kasım; 1983 tarihinde Mersin ve Antalya liman
larının serbest bölge olaralk ve 29 Mayıs 1984 tarihinde de bu bölgelerin hudutlarının Babanlar Kurulu kara
rıyla belirlenmesi ve ilân edilmesi şeklinde sonuç vermiştir. 

Bu arada, serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesiyle ilgili temel politika ve prensipleri tes
pit etmek, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, bölgelerdeki faaliyetleri ekonomik sektörler iti
bariyle yönlendirmek, uygulamaları değerlendirmek, ruhsat vermek ve gerekli takipleri yapmak görevlerini 
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Serbest Bölgeler Başkanlığı için öngören ve bu ©aş karilığ* aynı teşkilata dahil eden 18 Haziran 1984 tarih
li ve 223' sayılı 'Devlet Planlama Teşkilatı 'Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname 
çıkraılmıştır. Aynı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17 nci maddesiyle serbest 'bölgelerin Valiliklere 'bağlı 
Serbest 'Bölge Müdürlükleriyle isletilmesi ve yürütülmesi,"bu IBölge Müdürlüklerinin görev, yetki ve çalışma 
esaslarının da Bakanlar Kurulunca düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. 

IBu suretle, gerek 6209 sayılı Kanunda ve gerekse Seı'besit Bölgeler'Nizamnamesinde, o tarihe kadar Tür
kiye'de serbest 'bölgelerin kurulması ve yönetimiyle doğrudan görevli ve sorumlu 'bir merci tayin edilmemişken, 
böyle bir merci belirlenmiş ve hatta mahaîlî teşkilatın esaslarına da işaret olunmuştur. 

Ne var ki, bu yeni düzenleme suretiyle de, yapılan çalışmalarda, 6209 sayılı Kanun hükümleriyle Türki
ye'nin komşu olduğu ve yarım asırdan bu yana serbest bölge uygulamasına" geçilen ülkelerdeki faaliyet ser
bestisini, en azından aynı şekilde ülkemizde açılacak serbest bölgelerde de öngörebilmek, her türlü mevzu
at zorlamalarını kapsayan çeşitli uğraşlara rağmen mümkün olamamıştır. 

Türkiye'ye yakın olan ve serbest bölge faaliyetlerine yer veren Yunanistan, 'Romanya,. İtalya, Suriye, Ür
dün ve 'Mısır gibi ülkelerin ser'best bölgelerinin hemen hepsinde; 

a) Çalışanların aldıkları ücretlerde gelir vergisi yönünden ve Mısır ile Ürdün ve Suriye'de başlangıçta 
5-12 yıl arasında tüm vergilerden muafiyet öngörülmesi, 

b) (Müteşebbislere geniş ölçüde paralarını transfer edebilme serbestisi tanınması, 
e) Ev sahibi ülikeniin ucu?, girdilerinden ve haltta (kotalarından yararlanılması, 

d) Sigortacılık, barikacılılk, ticarî gözetme gibi serbest bölgeler için zorunlu olan hizmetlerden faydala
nılması, 
gibi birtakım teşviklere yer verilmiştir. Oysa ki, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu, hiçbir şekilde gelir 
ve kurumlar vergisi muafiyetlerine, sigortacılık ve bankacılıik gibi hizmetlerin yürütülmesine ve hatta serbest 
bölgenin kuruluş faaliyetlerinin bir özel kuruluşa verilmesine imkân tanımamakladır. Böylece bu Kanuna da
yanılarak, Türkiye'de açılacak serbest bölgelerin, komşu ülkelerin kendi serbest bölgeleri için tanıdıkları teş-# 

vilklerden yararlandırılmasına anılan Kanunun imkân vermemesi nedeniyle, geçmişte olduğu gibi rağbet gör
meyeceği kanaatine varılmıştır. 

Bu durum karşısında, Türkiye'de artık benimsenen, üretim ve ihracatın arttırılması esasına dayalı dışa açık 
ekonomi politikasına paralel olabilecek bir şekÜlde; 

a) Türkiye'de kurulacak serlbjest bölgelerin diiğer serbest bölgeler kaşısındakıi mukayeseli avantajlarının 
arünîrnası, 

b) Coğrafî kbnumu itibariyle bilhassa Orta Doğu'da önemli bir mevki işgal eden ülkemizde uluslararası 
üne sahip ticaret merkezlerinin kurulması, 

c) Serbest bölgelerde hiçbir vergi ve resim ödemeden müteşebbislerin yurt dışından ve yurt içinden gir
dilerini getirebilmeleri ve yerli müteşebbislerin yurt içinde stdklamaya gitlmeksizin ihtiyaçlarını devamlı ve 
ucuz olarak karşıiayabilıneleri, 

d) Serbest bölgelerde çalışanların gelir ve kurumlar vergilerinden muaf tutulmaları suretiyle müteşeb
bislerin bu bölgelere gelmelerinin sağlanması, böylece bölgenin ve dolayısıyla o yörenin kalkınmasına imkân 
vterilmesi, 

e) Çalışanların ücretlerinden vergi (kesintisinin olmaması sonucu, müteşebbislere daha ucuz ve Türki
ye'den işçi temin edebilmelerine imkân vererek, Türkiye'deki istihdam hacminin artırılması, 

f) Ser!b>şt bölgelere giriş ve çılkışlarda, malların geüirilip, işlemlere tabi tutulup satılmalannda veya böl
geler dışına çıkarılmalarında ve tüm faaliyetlerin, yürütülmelerinde bürokrasi ve formalitelerin asgariye 
indirilmesi1* 

g) Serbest bölgelere gelen müteşebbislerin ham, yarı mamul veya mamul şeklinde yaltanm girdilerini 
Türkiye'den karşılamaları halinde, bölgelere gelen malların ihraç ödSltrnıiş sayılmaları nedeniyle daha uygun 
fiyatla teminine imkân vererek, bir yandan yeri üretimin ve diğer yandan da ihracatın artırılması suretiyle 
döviz gelirinde de artış sağlanması, 

h) Türk sanayiinin g^smesine yararh olabilecek modern teknolojinin getirilmesi ve yatırım girdilerinin 
Türkiye'den sağlanması, 
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ı) Ülke dışından serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere gelenlerin aynî veya nakdî sermaye geti

rebilmeleri ve Ibu sermayeleri lile temettülerini ve kârlarım kısmen veya tamamen tekrar yurt dışına götü
rebilmeleri suretiyle liberal bir tutum tarzına yer verilmesi, 

j) Türkiye'de faaliyette bulunmayan bankaların da, TürkiyeMe faaliyet gösteren bankalar ve sigorta 
şiıiketleri gibi, serbest bölgelerde işyeri açarak faaliyet igösterdbilmeleri, keza eksperlik, acentelik, müşavir
lik, ticarî gözetme hizmetleri gibi diğer yardımcı hizmetlerin de serbest ibölgelerde yapılmasına imkân sağ
lanması yoluyla dünya bankacılık, sigortacılık ve diğer hizmet dallarında Türk serbesit bölgelerinin duyurul
ması, 

k) Seribest bölgelerdeki ticarî ve sınaî faaliyetlerin ileri teknik ve organizasyonundan faydalanılması, an
cak bu tür ticaret ve sanayiinin yurt içi faaliyetlere getirebileceği iolumsuz relkabeti etkisiz bırakacak bir 
düzenin sağlanması, 

1) Serbest bölgeler ile ilgili tesislerin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla yapılacak harcamaları karşıla
yacak ve kaynaklarının büyük kısmını serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilecek döviz gelirlerinin 
tenkil edeceği bir fon tesis edilmesi, 

Gibi hususlar gözönünde 'bulundurularak ve bu hususlara maddelerin metinlerinde yer vermek suretiyle, 
yeni bir Kanunun tedvinine gidilmiş, ve Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Türkiye'de serbest bölgelerin hangi amaçla kurulmasının öngörüldüğü ifade 
edilmiş ve tasarının kapsamı açıklanmıştır. 

Madde 2. — Madde ile serbest bölgelerin yerlerinin ve sınırlarının belirlenmesi kuruluş faaliyetleri ile 
işitilmesinin kamu kurum ve kuruluşlarına veya bunlarla birlikte veyahut da yalnızca özel sektör kuruluş
larına veya gerçek kişilere bırakılması yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmi'şltir, Serbest 'bölgelerin kuruluş faali
yetleri ile işletilmesinin sayılan kurum, kuruluş veya kişilere bıralkıhnası haliflde, kuruluş faaliyeti, işletil
mesi, gerekli yapı ve tesislerin kurulmasıyla ilgili esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenecektir. 

Bu suretle, Bakanlar Kurulu açılmasını uygun gördüğü serbest bölgelerin kurulmasını ve işletilmesini, be
lirlenen kurum veya kuruluşlara veyahut da kişilere birlikte veya yalnızca verebileceSk, bu işlem ve faali
yetler ile serbesit bölgelerdekli yapı ve tesislerin kurulmaisıyla ilgili hususlar da, Bakanlar Kurulu kararıyla 
Verilecek ye'tki doğrulltusunda bu kurum, kuruluş ve kişilerle yapılacak protokol ve sözleşme hükümleriyle 
düzenlenecektir. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesinde, sık sık madde metinlerimlde geçen terimlerin tanımları yapıl
mıştır. 

Madde 4. — (Bu madde ile serbest bölgelerde, Ekonomik işler Yülksek Koordinasyon Kurulunca uygun 
görülecek her türlü sınaî, ticarî ve hizmet faaliyetlerinin yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 

iBu maddenin ikinci fıkrasında serbest bölgelerde fiyatların piyasa şartlarına göre serbestçe belirmesi, 
kalite ve standartlar yönünden de mevzuatımızda yer alan kısıtlayıcı hükümlerin uygulanmaması amaçlan
mıştır. 

Madde 5. — Tasarının bu maiddesinin birinci fıkrasında, Bakanlar Kurulu kararıyla bir yer Serbest 
Bölge olarak ilan edMğinide, Serbest Bölge içinde bulunan, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilere ait, liman, rıhtım, iskele, arazi ve bu arazi üzerindeki her türlü yapı ve sabit tesislerin, ihtiyaç du
yulanlarının, (Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabileceği belirtilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, yerli ve yabancı müteşebbislerin, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığın
dan faaliyette -bulunan ruhsat almak kaydıyla serbest bölge faaliyetlerinde bulunabilecekleri vurgulanmıştır. 
Böylece serbest bölge faaliyeti esâs itibariyle işyerleri serbest bölgede bulunanlar tarafından yapılacak, an
cak banka ve sigorta şirketleri ile gözetme şirketleri gibi birtakım kuruluşlar serbest bölgede işyeri açma
dan da, yine serbest bölge faaliyetlerini yürütebileceklerdir, 

3 üncü fıkrada, serbest bölgelerin, parselasyon, yerleşim kat intifamın belirlenmesi, inşaat projelerinin onay
lanması, inşaatın teknik şartlara uygunluğunun kontrolü ve kullanma gibi her türlü izin ve ruhsatların ve-
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rüme görevinin bölge müdürlüğü tarafından sağlanacağı hükmü getirilmiştir. Böylece yukarıda belirtilen 
işlemlerin tek otorite tarafından yapılması ve formalitelerin asgariye indirilmesi sağlanmaktadır. 

4 üncü fılkrada serbest bölgelerde asayiş hizmetle! ain polis tarafından sağlanması hususu belirtillmli$fclr, 
Madde 6. — Maddenin birinci fıkrasında, Dünyadaki diğer serbest bölgelerde olduğu gibi, Türkiye'deki 

serbest bölgelerin de gümrük hudutları dışında olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, ilgili mevzuatta öngörülen 
kontrol ve işlemler ancak gümrük sınır ve kapılarında yapılabilecektir. 

îkinci fıkrada, bu bölgelerde her nevi vergi ve resim mükellefiyetlerine ait kanunların uygulanmadığı belir
tilmekte, böylece Türkiye'deki serbest bölgelerin diğer ülke serbest bölgeleriyle rekabet edebilecek bir yapıya 
kavuşması sağlanmakta, ilgili formaliteler de azaltılmaktadır. Ancak 7 nci madde hükmü ile oluşturulan Fon 
yardımıyla da bölgenin idamesi ve gelişmesi için gerekli olan kaynak temin edilebilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bölgede faaliyette bulunacak işletici kuruluşlar ile kullanıcıların yatırım ve 
üretim aşamasında, Bakanlar Kurulunca uygun görülen teşviklerden yararlanabileceği belirtilmektedir. Özel
likle yatırım aşamasındaki teşvikler Dünya deneyiminde çok yaygm olup, bölgelerin başarısı için büyük önem 
taşımaktadır. Müteşebbisler yatırım aşamasındaki teşviklere üretim aşamasındaki teşviklerden daha çok önem 
vermektedirler. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında ise, tam ve dar mükelleflerce serbest bölge faaliyetleri nedeniyle elde edilen 
ve bölgede vergilerden muaf olan kazançların ve diğer gelirlerin Türkiye'nin diğer kesimlerine getirilmesi ha
linde de gelir ve kurumlar vergilerinden, muaf olacağı belirtilmektedir. 

Madde 7. — Kanun tasarısının bu maddesi ile Türkiye'de serbest bölgelerin kurulması ve geliştirilmesi 
amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde «Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu» adı al
tında bir Fon tesis edileceği hükme bağlanmıştır. 

Fon kaynaklarının tespitinde, kullanıcıların Türkiye'deki serbest bölgelere yönelmelerini etkileyici teşvik 
unsurunun da kapsanması esası benimsenmiş; mesela, Türkiye'den gelen mallar ile ilk yatırım ve tesis aşama
sında serbest bölgeye getirilen mallardan, ayrıca bakım ve onarım amacıyla bölgeye girip çıkan araç, gereç 
ve ekipmanlardan da Fon'a kesinti yapılmaması istisnası getirilmiştir. 

Fonun kaynakları kanun metninde belirtilmiştir. Diğer taraftan «Serbest Bölgeleri Tesis~ve Geliştirme Fo-
nu»nun hangi maksatlar için sarfedileceği hususuna bilhassa özen gösterilmiş ve başka maksatla kullanılma
ması esasından hareket edilerek, madde metninde, harcama yerleri açıkça belirtilmiştir. Fona tahsüat ve Fon
dan yapılacak harcamalar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte belirtilecektir. 

Fonun denetimi ise Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapüacaktır. 

Madde 8. — Türkiye'nin diğer yerlerinden serbest bölgelere serbest bölgelerden de Türkiye'nin diğer yer
lerine ticarî amaçlar ile mal sevk edildiğinde mevcut ihracat ve ithalat rejimi ile bu rejime esas olan dış tica
ret mevzuatı hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. Ancak, bedeli 500 A.B.D. doları altında olan Türkiye 
mahreçli mallar ihracat işlemine tabi olmadan bölgeye girebileceği gibi, sahipleri tarafından istenirse ihracat 
işlemleri yapıldıktan sonra da bölgeye getirilebilecektir. Fıkranın amacı bölgedeki faaliyetleri hızlandırmak
tır. 

Madde 9. — Serbest bölgelerin tesisi ile amaçlanan hususlardan biri, ülkenin döviz gelirlerinin artırılma
sıdır. Bu sebeple maddenin birinci fıkrası ile ödemelerin döviz ile yapılması-esası getirilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, serbest bölgede gemilere yapılacak olan, kılavuzluk, romorkaj, palamar, morim-
bot, su verilmesi gibi gemi hizmetleri ile, gemilerin boşaltılması, yükseltilmesi, limbo, taşıma, hammaliye, gibi 
liman hizmetlerinin işletici kuruluş tarafından yapılacağı, ancak işletici kuruluşun bu hizmetleri mahallî liman 
işleticisi kamu kurum veya kuruluşu dahil olmak üzere diğer gerçek ve tüzelkişi veya kuruluşlara da yaptıra
bileceği hükmü getirilmiştir.. 

Madde 10. — Maddenin birinci fıkrasında serbest bölgelerde faaliyet gösterecek müteşebbislerin yanların
da çalıştırmak ihtiyacını hissettikleri yabancı uyruklu yönetici ve uzman gibi vasıflı personelin çalıştırılması
na izin verileceği ve buna ait esasların yönetmelikte belirleneceği açıklanmıştır. 

İkinci fıkra ile Türkiye'nin diğer kesimlerinde uygulanmakta olan sosyal güvenlik mevzuatının serbest böl
gelerde de uygulanacağı belirtilmiş ve dolayısıyla ülkemiz ile diğer ülkeler arasında sosyal güvenlik konusun
da yapılan sözleşme hükümlerinin bu bölgelerde geçerli olduğu ifade edilmek istenmiştir. 
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Madde 11. — Maddede, Tasarının gerçekleşmesi halinde yürürlükte bulunan ve serbest bölgeler konusunu 
düzenleyen, 21 Aralık 1953 tarihli ve 6209 sayılı «Serbest Bölge Kanunu» nun yürürlükten kaldırılacağı ifade 
edilmektedir. Dolayısıyla, 3.8.1956 tarih ve 4/7713 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan «Ser
best Bölge Nizamnamesi» de yürürlükten kalkmış olacaktır. 

Madde 12. — Tasarının bu maddesinde, serbest bölgelerin taşıdığı özellikler dolayısıyla uygulanması müm
kün olmayan bazı Kanun ve kanun hükümleri sayılmıştır. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi bentlerinde belirtilen birtakım hizmetlerin, serbest bölge
lerde yine Belediyeler tarafından yapılması uygun görülmüş, ancak serbest bölge için beraberinde getirdiği çe
şitli formaliteler nedeniyle uygulanmaması öngörülen diğer hizmetlerin ise, bölgenin işletilmesiyle sorumlu kı
lınan, bölge * işleticisi kuruluş tarafından yerine getirilmesi kabul edilmiştir. 

5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de Seyahat ve İkametleri Hakkındaki Ka
nun ve 2007 sayılı Türkiye'deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkındaki Kanun 
ilgili hizmetlerin DPT Müsteşarlığınca koordine edilerek sonuçlandırılması ve başvurulacak mercilerin azaltıl
ması amacıyla bu madde kapsamına alınmıştır. 

Serbest bölgedeki faaliyetlerin her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulması, 6224 sayılı Kanunda ise bu 
muafiyetlerin bulunmaması bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun uygulanamayacağı 
sonucunu vermiştir. 

2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hak
kındaki Kanunun gümrüklü alanlarda uygulanması, serbest bölgelerin ise gümrük hattı dışında bulunması se
bebiyle serbest bölgelerde bu Kanunun uygulanması mümkün görülememiş ve bu suretle madde kapsamına 
alınmıştır. 

Fonun hızla işlemesinin ve bölgedeki bina ve tesislerin serbestçe kurulabilmesinin temini amacıyla, 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayıh Sayıştay Kanunu ve 2866 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer 
Kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümlerinin uygulanmaması öngörülmektedir. 

Madde 13. — Bakanlar Kurulunca onaylanan uygulama yönetmeliğinde, Tasarıda atıfta bulunulanlar ile 
madde metninde açıklanan konuların ve bu konularla ilgili usul ve esasların düzenleneceği, maddede belir
tilmektedir. 

Geçidi Madde — Bu madde ile her bir serbest bölgenin faaliyete geçmesinden iü'baren, 10 yıl içerisinde 
doğabilecek işçi, işveren ihtilaflarının 2822 sayılı Kanunda yer alan Grev, Lokavt ve Arabuluculuk mües
seselerine başvurulmadan hal yoluna gidilmesi ve bölgelerdeki çalışma düzeninin, kuruluş ve yatırım faali
yetlerinin yoğun olduğu ilk 10 yıl risklerden uzak ve istikrar içinde muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bölgenin faaliyete geçiş tarihinin ise, serbest bölge arazisinii çevreleyen çit, kule ve kapı inşaatlarının ta
mamlanması ve Bölge Müdürlüğü ile diğer kamu kurumu birimlerinin göreve başlaması suretiyle bölgenin 
resmen açılış tarihi olarak belirlenmesi öngörülmektedir. 

Bu çerçeve içinde olmak üzere, vergi, resim ve harç muafiyetlerinin bu tarihten sonra serbest bölgelerde 
geçerli olması ve toplu iş sözleşmelerinde doğabilecek menfaat uyuşmazlıklarının arabulucuya 'başvurulmak
sızın doğrudan doğruya Yüksek Hâkem Kurulunda ele alınması esası getirilmiştir. 

Madde 14 ve 15. — Bu maddelerle, Tasarının kanunlaşması halinde söz konusu olacak yürürlük ve yü
rütme hükümleri düzenlenmiştir. 
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Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 14.5,1985 

Sanayi ve Teknoloji 
Komisyonu 

Esas No, : 1/694 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİtıLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 9.5.1985 tarihinde Türkiye Büyük Mlillet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 10.5.1985 
tarihmde Komisyonumuza havale edilen «Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı» Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı ve .Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla; Komisyonumuzun 14.5.1985 tarihli 
14 üncü birleşiminde incelenip görüşüldü. Gerekçesi uygun görülerek maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Madde
lere ilişkin ka'bul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Geçici Madde 1, 14 ve 15 inci maddeleri Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

2. Halen Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş 4 serbest bölgede çalışmalar devam ettiğinden bu Kanunun 
bu bölgelere tatbik edilmesinin fiziksel şartlannın tespiti gerekli görüldüğünden ve esasen bu husus Geçici 
Madde Tin gerekçesinin ikinci paragrafında da zikrediMiğinden Ibü hususun tasarıda açıkMkla belirtilme
sini teminen Geçici 2 nci maddenin tasarıya ilavesi uygun görülmüştür. Ancak Geçici Madde l'ıin gerekçesi
nin son paragrafının başlangıcında vergi resim ve harç muafiyetleri bölgenin fiziksel olarak tamamlanmış ol
ması ile ilgili bulunmadığından, «Vergi, resim ve harç muafiyetlerinin bu tarihten sonra serbest bölgelerde ge
çerli olması ve» hükümlerinin gerekçeden çıkarılması uygun görülmüştür. 

İşbu raporumuz havalesi gereği Plan - Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Fahir Sabunis 

Bursa 

Kalp' 
Gürbüz Sakranlı 

Manüsa 

Üye 
Mustafa Kemal Toğsy 

İsparta 

BaşkanveMli 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
Mehmet Kafkashgil 

İstanbul 

Sözcü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

îçel 

Üye 
Kemal İğrek 

Bursa 

Üye 
Berati Erdoğan 

Samsun 
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Plan ve Bütçe Komisyona Raporu 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu , 30 . 5 ,. 1985 

Esas No. : 1/694 
Karar No. { 125 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

.'Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca «Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu» nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «Serbest Bölgeler 
Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzun 30:5,1985 taıfıhinde yaptığı 74 üncü b'ideşiminde ilgili Hükümet temsilcile
rinin de iştirakiileincelenip(görüşüldü. 

Bilindiği gibi, ülkemizde ilk serbest bölge uygulaması 22,6.1927 yılında kabul edten 1132 sayılı Kanun ile 
uygulamaya konulmuş ancak, sadece İstanbul'da serbest bölge kurulmasını öngören bu Kanun, ülkenin herhan
gi bir yerinde de serbest bölgeler kurulmasına imkân vermek amacıyla yürürlükten kaldırılarak yerine 
21.12.1953 tarih ve 6209 sayılı «iSerbest Bölge Kanunu» kabul edilmiş'tir. Daha sonra 2956 yılında bu Kanuna 
dayanüarak, 4/7713 sayılı Balkanlar Kurulu kararıyla «Serbest Bölge Nizamnamesi» çıkartı&nış ve 15.5.1957 
yılında yalnız iskenderun Serbest Bölgesi işletmeye açılmış, fakat beklenilen neticeyi sağlamadığı için (bir süre 
sonra kapatılmıştır^ 

Ancak, günümüz dünyasındaki daimî değişmeler doğrultusunda; son yıllarda ekonomimizin dışa açılması 
amacıyla alınan tedbirler, tanınan ihracat ve yatırım teşvikleri ve 'bilhassa yabancı ülkelere; hizmet ihracında 
bulunan Türk müteahhidlerinin ülkemizde makine park yerine ihtiyaç duymaları, ülkemizde de serbest ticaret 
ve üretim bölgelerinin kurulmasını belirgin bir hale getirmiştir. 

Kanun tasarısı ile, gerekçesinde de belirtildiği üzere, söz konusu bu ihtiyaçların karşılanmasının amaçlandığı 
anlaşıimak'öıdır. 

Komisyonda tasarı ile getirilmek istenen hususların ülke açısından; Serbest Bölgelerdi memleketimizdeki 
istihdam hacminin artmasına yardımcı olacağı, ülke sanayisinin gelişmesine yararlı olacak yabancı sermaye 
ve teknolojisinin girişimini hızlandıracağı ve bu bölgelerde verilecek, hizmetler sebebiyle ülkeye döviz girdi
sinin önemli ölçülene ulaşacağı gibi faydaları üzerinde durulurken, serbest bölge uygulamasının yerinde bulun
masıyla birlikte aceleye getirmenin doğru olmayacağı, konunun enine 'boyuna çok iyi incelenmesinin gerektiği 
hususları üzerinde de durulmuştur. Ayrıca ana görevi ülke kalkınması için plan hazırlamak olan Devlet Plan
lama Teşkilatına bu bölgelerin yönetilmesi işlevinin verilmesinin doğru olmayacağı zira teşkilatın ana görevi
nin ikinci plana düşmesine yol açacağı, bu bölgelere tanınan vergi muafiyetlerinin bütçe açısından bir kayba 
sebebiyet verip vermeyeceği, fon idaresinin hangi kuruluşa vefildiğind;e açıklık olmadığı ver "büyük harcamalara 
yol açacak serbest bölgelerin alt yapılarının nereden finanse edileceği hususları üzerinde de önemle durulmuş
tur. ilgili hükümet temsilcisi, mevcut 'teşkilatın bu işin üstesinden gelebileceğİHİ, fon idaresinin Devlet Marnla
ma Teşkilatı Müsteşarlığına verildiğini, söz konusu hizmetin teşkilatın ana görevini yerine getirmesine bir 
mani teşftö etmediğini, tanınan vergi muafiyetlerinin bütçeyi etkilemeyeceğini ve yapılacak: serbest bölgele
re ilişkin alt yapmm devlet 'bütçesinden karşılanacağım açıklamıştır. Daha sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonu
muzca d* fe«nirnwnerek görüşmelere Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni esas alınmak suretiyle 
maddele^inm görüşülmesine geçilmıiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 
Geçici 1 ve 2 nci maddeleri ve yürürlük ile yürütmeye ilimin 14 ve 15 inci maddeleri aynen kabul edilmiş, 

«Yetki» baştdclı 2 nci maddesi, maddeye açıklık getirmek amacıyla (redaksiyona tabi tutularak 2 nci fık
rası «Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerce işletilme
sine Bakanlar Kurulunca izin verilir.» şeklinde düzeltilmiş, 

«Serbest Bölgelerin Tesis ve Geliştirme Fonu» başlıklı 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının sonuna, fonun 
kimin tarafından harcanacağı hususuna açıklık getirmek amacıyla «Bu fon Başbakanlık Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığınca yönettir.» ifadesi eklenmiş, 
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«Bölgedeki Mallar» başlıklı 8 inci maddesi ise, maddeye açıklık getirilmek amacıyla yeniden düzenlen
miştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 
İmzada bulunamadı 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 
Ahmet Akgün Albayrak 

Adana • 
Mehmet Deîiceoğlu 

Adıyaman 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İmzada bulmoamadı 

Naibi Sabuncu 
Aydını 

İmzada bulunamadı 

M. Fenni Isfimyelî 
Balıkesir 

İmzada bulunamadı 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

İV. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Muhalefet şerhim ekli 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Şengün 
DemlizM 

Tümüne karşıyım 

İsmail Dayı 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Fikret Ertan 
İzmir 

Tasarıya karşıyım 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tasarının 6 nci ve 7 nci ve 
geçici 1 inci maddesine karşıyım 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Haydar Özalp 
Niğde 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Taşanımın 2 nci maddesine 
muhalefet şerhim eklidir 

Enver özcan 
Tokat 

İmzada bulunamadı 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ferit Melen 
Van 

Karşı oy yazım eklidir 
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MUHALEFET ŞERHÎM 

Yabancı gerçek veya tüzelkişilere, serbest bölge kurma izni de verebildiğinden, Tasarının 2 nci maddesine 
mufaalifîm. 

Fehmi Memişoğlu 
Rize Müetveküi 

KARŞI OY YAZISI 

Tasarının serbest bölgelerin kurulması, işletilmesi ve denetimi ile ilgili 'hükümlıer'i çok ekaılc ve yetersizdir. 
Geniş ve esaslı bir düzenlemeye ihtiyaç gösteren serbest bölge rejimini böyle 'bir kanunla düzenli bir surette 

yürütülebileceğine imkân göremiyorum. 
Bu nedenle tasarının tümüne karşıyım. 

Merit Melen 
Van MiUetvekü 

KARŞI OY YAZISI 

1. önemli konuların tanzimi yönetmeliğe bırakılmıştır. 
2. Fonun teşkili ve idaresinde belirsizlikler vardır. 
3. Serbest bölgelerle - Türkiye mahreçli ilişkiler açıklıkla belirtilmemiştir. 
4. Yabancılara kurdurulacak serbest bölgeler için zaman ve sınır tespit edilmemiştir. 
5. 14.10.1983 tarihli ve 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye gerekçede değinilmernişttes 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞt METİN 

Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. ••— Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve tek
noloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman 
ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının ta
yini, yönetimi, faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hu
susları kapsar. 

Yetki 

MADDE 2. — Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Serbest bölgelerin kamu kurum ve kuruluşları, yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişiler tarafından ku

rulmasına, isletilmesineBakanlar Kurulunca izin verilir. 

Tanımiar 

MADDE 3. — Bu Kanun uygulamasında; 
a) İşletici kuruluş : Serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşunu, yerli ve yabancı gerçek veya tü

zelkişileri, 
b) Kullanıcı : Faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzelkişiyi, 
c) Döviz : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan paralar veya ödemeyi 

sağlayan her nevi hesap ve belgeleri^ 
İfade eder. 

Faaliyet konuları 

MADDE .4.,— Serbest bölgelerde, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunca uygun görülecek 
her türlü sınaî, ticarî ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. 

Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına kanunlarla ve diğer mevzuatla 
verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Serbest Bölgenin Düzenlenmesi 

Bölgenin düzenlenme esasları 

MADDE 5. — Serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesisler Kamulaştırma Ka» 
nunu hükümlerine göre saklanabilir. . 

Yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişiler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ruhsat almak 
kaydıyla serbest bölgede faaliyette bulunabilir. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

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

Yetki 

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

Tanımlar 

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

Faaliyet konuları 

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

İKİNCİ BÖLÜM 
Serbest Bölgenin Düzenlenmesi 

Bölgenin düzenleme esasları 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Serbest Bölgeler Kanonu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ye kapsam 

MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kabul ettiği metnin 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yetki 

MADDE 2. — Türkiye'de serbest bölgelerin yer 
ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, 
yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerce kurul
masına, işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin veri
lir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kabul ettiği metnin 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Faaliyet konuları 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kabul ettiği metnin 4 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Serbest Bölgenin Düzenlenmesi 

Bölgenin düzenlenme esasları 

MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kabul ettiği metnin 5 inci maddesi -
aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Serbest bölgede arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili 
diğer bütün izinler ve ruhsatlar bölge müdürlüğünce verilir ve denetlenir. 

Serbest bölgelerin asayiş hizmetleri polis tarafından yerine getirilir. 

Muafiyet ve teşvikler 

MADDE 6. — Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır. 
Bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygu

lanmaz. 
işletici kuruluşlar ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek teşvik

lerden yararlandırılabilir. 
Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzelkişilerin serbest, bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde et

tikleri kazanç ve iratlar, Türkiye'nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsiki halinde 
de, gelir ve kurumlar vergilerinden muaftır. 

Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 

MADDE 7. — Serbest bölgelerin kurulması, bakım ve onarımı, geliştirilmesi, ilgili araştırma, eğitim ve 
sosyal tesislerin yapılması, kullamcıların ve Türkiye'den mal alımlarının teşviki maksadıyla Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası nezdinde «Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 

Fonun kaynakları; 
a) Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı ödenecek ücretler, 
b) Bölgeye getirilen malların CİF, çıkarılan malların FOB değerleri üzerinden peşin olmak üzere, binde 

5 oranında ödenecek ücretler, 
c) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzelkişilerle yapılacak sözleşmelerde yer alacak ödemeler, 
d) Diğer gelirlerdir. 
Serbest bölgelere Türkiye'den getirilen mallar ile yatırım ve tesis safhasında kullanılan mallar, bakım ve 

onarım maksadıyla bölgelere getirilen araç, gereç ve ekipmanlar, bu maddenin (b) bendi hükmü uyarınca 
bir ücrete tabi tutulmaz. 

Fona tahsilat ile Fondan yapılacak harcamalara ait usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 
Fonun denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır. 
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(Sanayi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Muafiyet ve teşvikler 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 

MADDE 7. —Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Muafiyet ve teşvikler 

MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kalbul ettiği metnin 6 ncı maddesi 
aynen ıkalbul edilmiştir. 

Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 

MADDE 7 — Serbest 'bölgelerin kurulması, ba
kım ve onarımı, geliştirilmesi, ilgili araştırma, eğitim 
ve sosyal tesislerin yapılması, kullanıcıların ve Tür
kiye'den mal alımlarının teşviki maksadıyla Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde «Serbest Böl
geleri Tesis ve Geliştirme Fonu» kurulmuşttur. 

Fonun kaynakları; 
a) Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı öde

necek ücretler, 
b) Bölgeye getirilen malların! CİF, çıkarılan mal

ların FOB değerleri üzerinden peşin olmak üzere, 
binde 5 oranında ödenecek ücretler, 

c) Serbes' bölgeyi işleten gerçek veya üzeHküşi-
lerle yapılacak sözleşmelerde yer alacak ödemeler, 

d) Diğer gelirlerdir. 
Serbest bölgelere Türkiye'den getirilen mallar ile 

yatırım ve tesis safhasında kullanılan mallar, bakım 
ve onarım maksadıya bölgelere getirilen araç, gereç 
ve ekipmanlar, bu maddenıin (b) bendi hükmü uya
rınca bir ücrete talbi tutulmaz.; 

Fona tahsilat ile fondan yapılacak harcamalara 
ait usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. Bu fon 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığın
ca yönetilir, 

Fonun denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunca yapılır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mal ve Hizmetler 

Bölgedeki mallar 

MADDE 8. — Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine 
tabidir. Ancak, bedeli 500 ABD dolarının altında olan Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat 
işlemine tabi tutulmayabilir. 

Kambiyo ve hizmetler 

MADDE 9. — Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Bakanlar Kurulu 
ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilir. 

Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici kuruluş tarafından yapılır veya kamu kurum ve kuru
luşlarına, gerçek veya tüzelkişilere yaptırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kaldırılan ve Uygulanmayan Hükümler, Yönetmelik 

Çalışma ve sosyal güvenlik esasları 

MADDE 10. — Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı per
sonel çalıştırılabilir. Buna ait esaslar yönetmelikte belirlenir. 

Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 11. — 21 Aralık 1953 tarihli ve 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Uygulanmayan hükümler 

MADDE 12. — Serbest 'bölgelerde 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 5, 22, 25, 32 ve 
47 nci bentleri. dışında 'kalan hükümleri; 5682 sayılı Pasaport Kanunu; 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de 
Seyahat ve İkâmetleri Hakkında Kanun ile 2007 sayılı Türkiye'deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sa
nat ve Hizmetler Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri; 6224 sayılı Yabancı »Sermayeyi Teşvik Kanunu; 
2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkın
da Kanun; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu; 832 sayılı Sayıştay Kanunu; 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümleri ile diğer 'kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz. 
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(Fb|n ve Bütçe Komisyonu Metni) {Sanayi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mal ve Hizmetler 

Bölgedeki mallar 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kambiyo ve hizmetler 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kaldırılan ve 

Uygulanmayan Hükümler, Yönetmelik 

Çalışma ve sosyal güvenlik esasları 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanmayan hükümler 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bölgedeki mallar 

MADDE 8i — Seıfbest bölge ile Türkiye'nin diğer 
yerleri anasında yapılacak ticaret dış ticaret rejimine 
tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest 
(bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. 

iBedeli 500 ABD dolarının altında; olan Tüdkiye 
Mahreçli mallar isteğe bağı olarak ihracat işlemine 
tabiî tutıdmayalbilir. . 

Kambiyo ve hizmetler 

MADDE 9. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kaibul ettiği metnin 9 uncu maddesi 
aynen 'kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kaldırılan ve 

Uygulanmayan Hükümler, Yönetmelik 

Çalışma ve sosyal güvenlik esasları 

MADDE 10. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kaibul ettiği metnto 10 uncu maddesi 
aynen kaibul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 11. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kaibul ettiği metnin 11 inci maddesi 
aynen 'kaibul edilmiştir. 

Uygulanmayan hükümler 

MADDE 12. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kaibul ettiği metnin 12 nci maddesi 
aynen kaibul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Uygulama yönetmeliği 

MADDE 13. — Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan konularla, serbest bölgelerde faaliyette 
bulunacak işletici kuruluşlann teşekkül tarzı, görev, yetki ve sorumlulukları, bu kuruluşlara ve kullanıcıla
ra verilecek faaliyet ruhsatlan ve iptal, bunların sınaî ve ticarî sicillerinin tutulması, fona yapacakları ödeme
ler, serbest bölge ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esaslar, 'bölgelere giriş için verilecek izin belgesi ile gö
rev kartları, ikâmet izni ve çalışma esasları ve serbest 'bölgelerin işletilmesine dair diğer hususlar yönetmelikle 
düzenlenir. 

GEÇtCl MADDE 1. — Serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itübaren on yıl süreyle 5.5.1983 gün ve 2822 
sayılı Kanunun grev ve lokavt ile arabuluculuk hükümleri uygulanmaz. 

Ancak bu süre içinde toplu iş sözleşmesi üzerinde çıkacak menfaat uyuşmazlıklan Yüksek Hâkem Ku
rulunca karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 335) 



17 — 

(Sanayi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği 
iMetin) 

Uygulama -yönetmeliği 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun, bir serbest 
bölge için, o serbest bölgenin faaliyete geçmesinden 
itibaren uygulanır. Faaliyete geçiş tarihi ise, o ser
best bölge alanını çevreleyen çit, kule ve kapı inşaat
larının tamamlanması ve bölge müdürlüğü, polis ve 
gümrük birimlerinin göreve başlaması suretiyle böl
genin resmen açılış tarihidir, 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Uygulama yönetmeliği 

MADDE 13. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kaibul ettiği metnin 13 üncü maddesi 
aynen tkaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun tkaibül ettiği metnin Geçici 
1 inci maddesi aynen kaoul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - - Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun kabul ettiği metnin Geçici 
2 nd mad'desi aynen kafcul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

t 

Yürürlük 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerim" 'Bakanlar Kurulu yürütür. 

3.5.1985 

Başbakan 
T. Özaî 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Miiiilî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Devlet; Salçanı 
K, Oksay 

T}^vl&t Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Balkanı V. 
M, Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S. N. Türel, 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N, Türel 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Balkanı V, 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçîn 

SağSık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 
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(Sanayi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Yürürlük 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

— • " » » " 1 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlük 

MADDE 14. — Sanayi ve Teknioloji ve Ticaret 
Komisyonunun kabul eittiği metnin 14 üncü maddesi 
aynen kalbul ed!irnişjtir2 

Yürütme 

MADDE 15. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun kalbul ettiği meftnin 15 inci maddesi 
aynen kabul ediümi'ştîr. 

• M — • — 
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